
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ 
ที ่ ๑๒๗ /๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3) 

เรื่อง มอบหมำยงำนให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
------------------------------ 

 

  ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑ มีการเปลี่ยนต าแหน่ง เกษียณ และย้าย เพ่ือให้การด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นปัจจุบัน จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม ค าสั่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ ๕๑๒/
๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓  และค าสั่งที่ ๕๑๒/๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข 
เพ่ิมเติม ครั้งที ่๒) สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ให้ใชค้ าสั่งนี้แทน  ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้  

  ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในหน้าที่ตามค าสั่งให้ส าเร็จลุล่วง หากมี
ปัญหาหรืออุปสรรค ให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาที่เก่ียวข้องตามล าดับ  เพ่ือให้การบริหารจัดการส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง ณ วันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

     (นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล) 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘.๑  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 

รายละเอียดมอบหมายงานให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

ที่ ๑๒๗ /๒๕๖๓  ลงวันที่ 25  มีนำคม  ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) 
………………………………………. 

 

 
 

๒. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   ต าแหน่งเลขที่ ๒๖  
    มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ กรณีผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศฯ มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ล าดับที่ ๑ 
 ๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีภาระงานดังนี้  
  ๒.๒.๑ ประสานงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์       
ในงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๒.๒.๒ กลั่นกรองการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา             
ก่อนน าเสนอหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๒.๓ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ๒.๓.๑ รวบรวมเครื่องมือการวัด และประเมินผลการศึกษา 
   ๒.๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผล และประเมินผล คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
  ๒.๓.๓ ประสานงาน จัดท าผลิต และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ๒.๓.๔ บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัด 
  ๒.๓.๕ งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียนสถานศึกษา (School MIS) และระบบ

บริหารจัดการผลการเรียน 
   ๒.๓.๖ งานการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปลายปี สพฐ. การทดสอบการอ่าน RT ป.๑ 
การประเมินคุณภารผู้เรียน NT ป.๓  

 ๒.๔ งานสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  
 ๒.๔.๑ พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ๒.๔.๒ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ๒.๔.๓ พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ๒.๔.๔ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน และ

ให้การสนับสนุนแนะน า ส่งเสริมการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
 ๒.๔.๕ พัฒนาสื่อนวัตกรรมนิเทศทางการศึกษา 

 ๒.๕ งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา  
  ๒.๕.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางการศึกษา 
  ๒.๕.๒ ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๕.๓ ด าเนินการวิจัย รวบรวมเผยแพร่ และประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพ 



การศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
 ๒.๖ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ต าบลในเมือง 

ต าบลอิสาณ และต าบลบ้านยาง จ านวน ๑๒ โรงเรียน ดังนี้  
๑. โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  
๒.  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  
๓.  โรงเรียนบ้านโคกวัด  
๔.  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ ไตรคามสิทธิศิลป์ 
๕.  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  
๖.  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 
๗.  โรงเรียนบ้านตะโก  
๘.  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  
๙.  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา  
๑๐. โรงเรียนบ้านหนองโสน  
๑๑. โรงเรียนบ้านง้าง  
๑๒. โรงเรียนบ้านมะค่า 

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ต าบลชุมเห็ด และต าบลบัวทอง จ านวน  ๑๐ โรงเรียน ดังนี้ 
                  ๑. โรงเรียนวัดบ้านรุน 

   ๒. โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 
   ๓. โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย  
   ๔. โรงเรียนบ้านตะเคียน 
   ๕. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 
   ๖. โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 
   ๗. โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 
   ๘. โรงเรียนบ้านหนองเพชร 
   ๙. โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 

       ๑๐. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 
 ๒.๗ ปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
 ๒.๘ งานเลขานุการคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                    

(อ.ก.ต.ป.น.) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ และกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ 
 ๒.๙ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔ .  นางพรณิชา บาร์ เบอร์    ต าแหน่ง ศึกษานิ เทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิ เทศก์ช านาญการพิ เศษ                                 
ต าแหน่งเลขที่ ๓๑ 
    มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๔.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๑.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

/๔.๑.๒ ส่งเสริม... 



๔.๑.๒ ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครู ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดผล  และ
ประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  ๔.๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัด และประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
  ๔.๑.๔ จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
  ๔.๑.๕ จัดท าและสร้างโปรแกรมระบบเกบ็ข้อมูล สารสนเทศ คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

  ๔.๑.๖ จัดท าและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
  ๔.๑.๗. พัฒนาศูนย์ทดสอบทางการศึกษา และให้บริการทางการศึกษา  
 ๔.๒ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๒.๒ ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๒.๓ จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
  ๔.๒.๔ เผยแพร่ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาผลส าเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้องและมีคุณภาพ 
 ๔.๓ งานส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา  
  ๔.๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทางวิจัยทางการศึกษา 
  ๔.๓.๒ วางแผนก าหนดแนวทางการวิจัยทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๔.๓.๓ ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๔.๓.๔ จัดตั้งเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
  ๔.๓.๕  วิจัย รวบรวมเผยแพร่ และประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
 ๔.๔ งานการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน (NT), RT 

       ๔.๕ งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียนสถานศึกษา (School MIS) และระบบบริหาร
จัดการผลการเรียน 
          4.๖ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  4.๖.๑ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
อาทิ  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  และแผนจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ 
  4.๖.๒ ประสานงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนตามประเภทที่มีความต้องการพิเศษ  ในรูปแบบที่เหมาะสม 
  4.๖.๓ ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ  ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนตามประเภทที่มีความต้องการพิเศษ 
   

/4.๖.๔ ส่งเสริม และประสาน... 



4.๖.๔ ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์  
เขต ๑  สถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
ตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  4.๖.๕ ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ  เช่น  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด ฯลฯ 
  4.๖.๖ นิเทศ  ก ากับ  ติดตามให้ความช่วยเหลือ  แนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
เพ่ือให้สามารถคัดกรอง และวินิจฉัยผู้เรียนให้สามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการให้มีคุณภาพ 

๔.7 รับผิดชอบและนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การศึกษาพิเศษ  
โรงเรียนในสังกัด 

๔.8 ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ต าบลสองห้อง ต าบลเมืองฝาง และต าบลสะแก
โพรง จ านวน ๑๔ โรงเรียน ดงันี้ 
    ๑.  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง  
    ๒.  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่  
    ๓.  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
    ๔.  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 
    ๕.  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 
    ๖.  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 
    ๗.  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 
    ๘.  โรงเรียนบ้านร่มไทร 
    ๙.  โรงเรียนบ้านโนนแดง 
    ๑๐. โรงเรียนบ้านสะแกโพรงอนุสรณ์ 
    ๑๑. โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 
    ๑๒. โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) 
    ๑๓. โรงเรียนบ้านสมสนุก 
    ๑๔. โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

๔.9 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐานเขตพัฒนา
การศึกษาเมืองบุรีรัมย์  
 ๔.10 งานเลขานุการคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(อ.ก.ต.ป.น.) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘  
 ๔.๑๑ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

/๘.๓ งานส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม... 
 



๘.๓ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 

๘. นางนวลอนงค์  ชูใส  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                              
ต าแหน่งเลขที่ ๑๙ 
    มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

๘.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไปราชการหรือไม่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได้  

๘.๒ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
  ๘.๒.๑ งานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๘.๒.๒ ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของ หน่วยงาน              

เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
  ๘.๒.๓ ส่งเสริม และพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๘.๒.๔ นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ ศึกษา 

เพ่ือน าผลมาปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
  ๘.๒.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสนับสนุนในการ จัดหาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่สถานศึกษา  
 ๘.๒.๖ ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 ๘.๒.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๘.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
   ๘.๓.๑ ด าเนินการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา  
   ๘.๓.๒ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๘.๓.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และน าไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนรู้  

๘.๔ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ๘.๔.๑ ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุก

โรงเรียน  
    ๘.๔.๒ วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน 

บริบทของแต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดท าปฏิทินการนิเทศ  

    
 

/๘.๔.๓ สร้างสื่อ... 



            ๘.๔.๓ สร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
นิเทศ  

    ๘.๔.๔ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ              
การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  

    ๘.๔.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล 
จากการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  

    ๘.๔.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ๘.๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่าง

โรงเรียน  
    ๘.๔.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิต

สื่อใช้เองได้  
    ๘.๔.๙ ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  
๘.๕ งาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา  
๘.๖ งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 ๘.๗ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
ล าปลายมาศ ๘ ต าบลเมืองแฝก และต าบลตูบช้าง  จ านวน ๘ โรงเรียน ดังนี้ 

๑. โรงเรียนบ้านหนองแวง  
๒. โรงเรียนบ้านเมืองแฝก                        
๓. โรงเรียนบ้านตูบช้าง  
๔. โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า  
๕. โรงเรียนบ้านหนองครก  
๖. โรงเรียนวัดหนองสองห้อง  
๗. โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ  
๘. โรงเรียนบ้านหนองขุนปราบ  

๘.๘ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๘ 
ต าบลตูบช้าง อ าเภอล าปลายมาศ   มีหน้าที่ดังนี ้ 

   ๑. ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุก โรงเรียน  
   ๒. วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน บริบท

ของแต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสยัทัศน์และนโยบายการพัฒนา คุณภาพการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดท าปฏิทินการนิเทศ  

   ๓. การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การนิเทศ  

   ๔. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  

   ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย  
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  

   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา  
/๗. ส่งเสริมสนับสนุน… 



   ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่างโรงเรียน  
   ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตสื่อใช้เอง

ได้  
   ๙. ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  
๘.๑๐ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 

มีหน้าที่ดังนี้  
๘.๑๐.๑ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ   
๘.๑๐.๒ งานพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๘.๑๐.๓ งานพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ  
๘.๑๐.๔ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียน              

การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๘.๑๐.๕ งานพัฒนาระบบ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการวัด และประเมินผล กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  
๘.๑๐.๖ ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุน ในการวัด และประเมินผลใน                

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๘.๑๐.๗ พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค และเครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน และให้การ

สนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๘.๑๐.๘ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
๘.๑๐.๙ ประสานงานศูนย์พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

๘.๑๑ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที ่ดังนี้  

๘.๑๒  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

๘.๑๓  พัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๘.๑๔  พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้                  

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๘.๑๕  พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนใน              

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๘.๑๖  พัฒนาระบบ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๘.๑๗  ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุน ในการวัด และประเมินผลในกลุ่มสาระ               

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๘.๑๘  พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค และเครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน และให้การสนับสนุน

การนิเทศการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
/๘.๑๙  งานศึกษาค้นคว้า… 



๘.๔ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

๘.๑๙  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ เรียนรู้               
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

๘.๒๐ ประสานงานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
๘.๒๑ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง และชุมชน  
๘.๒๒ งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
๘.๒๓ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน 

เขตพัฒนาการศึกษาล าปลายมาศ 
๘.๒๔ งานอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.)                                  

กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๘       
๘.๒๕  งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้   
           ๘.๒๕.๑ โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ

ทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
   ๘.๒๕.๒ โรงเรียนคุณธรรม  
   ๘.๒๕.๓ โรงเรียนวิธีพุทธ 
                     ๘.๒๕.๔ การด าเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านสถานศึกษา 

   ๘.๒๕.๕ งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการผลิต การเผยแพร่ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

   ๘.๒๕.๖ งานรวบรวม และให้บริการสื่อ นวัตกรรม ให้กับสถานศึกษาในสังกัด  
   ๘.๒๕.๗ ด าเนินงาน และให้บริการส านักวิทยบริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
            ๘.๒๕.๘ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

 

 

๙. นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
    ต าแหน่งเลขที่ ๑๗ 
    มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
           ๙.๑ ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯกรณผีู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ล าดับที่ ๓ 

๙.๒ ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานของศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   

๙.๓ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  
๒๕๖๐ 

/๙.๔ งานศึกษา… 



๙.๔ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 
  ๙.๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ

พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิ จัยปฏิบัติการ และ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน 
  ๙.๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๙.๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๙.๔.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ 
  ๙.๔.๕ น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพครู และคุณภาพนักเรียน
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๙.๕ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษา และ ด าเนินการวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 ๙.๖ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)   
 ๙.๗ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๙.๘ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิจัย และพัฒนา
หลักสูตร  การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๙.๘.๑ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  ๙.๘.๒ สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร  

๙.๘.๓ รับผิดชอบการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๙.๙ ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 
 ๙.๑๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา    
 ๙.๑๑ ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา 

๙.๑๒ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถิ่น และการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  
  

/๙.๑๓ พัฒนาครู… 



๙.๑๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษา และ ด าเนินการ
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๙.๑๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๙.๑๕ ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)   สรุป และรายงาน 
 ๙.๑๖ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน 
 ๙.๑๗ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๙.๑๘ ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และท าหน้าที่เลขานุการ โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย  
 ๙.๑๙ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 ๙.๒๐ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย   
และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย  

๙.๒๑ ศึกษาค้นคว้าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทั้งใน และต่างประเทศ  
๙.๒๒ นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษา, ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้

เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน 
๙.๒๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

และการน าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้  
๙.๒๔ ส่งเสริมสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย และการน าไปใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย   
9.25 งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๗  ต าบลโคกล่าม ต าบลโคกสะอาด จ านวน ๑๒ โรงเรียน ดังนี้  
   ๑.  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเต่ินพัฒนา      
   ๒.  โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"        
   ๓.  โรงเรียนบ้านลุงม่วง                              
   ๔.  โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิรทิัศน์ประชาสรรค์"     
   ๕.  โรงเรียนวัดโนนส าราญ       
   ๖.  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี            
   ๗.  โรงเรียนบ้านหนองกุง                     
   ๘.  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา       
   ๙.  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา        
   ๑๐.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง                  
   ๑๑.  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น                               

         ๑๒.  โรงเรียนบ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา  
           ๙.๒๖ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐานเขต
พัฒนาการศึกษาล าปลายมาศ  
  

/๙.๒๗ งานเลขานุการ... 



๙.๒๗ งานเลขานุการคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(อ.ก.ต.ป.น.) กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๗  
 ๙.๒๘ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 


