
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ 
ที ่ ๑๒๗ /๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒) 

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 กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ที่ ๕๑๒/
๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข เ พ่ิมเติม ครั้ งที่  ๑) สั่ ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓  และให้ใช้ค าสั่ งนี้แทน                             
ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้  

  ให้ข้าราชการและลูกจ้างท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในหน้าที่ตามค าสั่งให้ส าเร็จลุล่วง หากมี
ปัญหาหรืออุปสรรค ให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องตามล าดับ  เพ่ือให้การบริหารจัดการส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้้วยดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง ณ วันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

     (นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล) 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘.๔ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

รายละเอียดมอบหมายงานให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

ที ่๑๒๗ /๒๕๖๓  ลงวันที่ ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๒) 
 

 

 

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
การศึกษาข้ึนพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   

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

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

พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการ 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 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   
๙.๒๕ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ต าบลสองห้อง ต าบลเมืองฝาง และต าบลสะแก
โพรง จ านวน ๑๔ โรงเรียน ดงันี้ 



๘.๕  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

    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 
           ๙.๒๖ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐานเขต
พัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์  
 ๙.๒๗ งานเลขานุการคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(อ.ก.ต.ป.น.) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘  
 ๑๐.๒๘ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

๑๑. นางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ ๔๕ 
มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
และปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ ๕  
 ๑๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  
 ๑๑.๓ มีหน้าที่นิเทศ ประสานงาน ควบคุม ก ากับ ดูแล และส่งเสริม สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน  
 ๑๑.๔ กลั่นกรองการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๑๑.๕ ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๑๑.๖ รวบรวม จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้  
 ๑๑.๗ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศและการจัดการกระบวนการเรียนรู้  
 ๑๑.๘ จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑๑.๙ ด าเนินการนิเทศ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน ดังนี้  



  ๑๑.๙.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยานิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
  ๑๑.๙.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม
พัฒนา (Joint Project) 
 ๑๑.๑๐ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา ระบบนิเทศภายในสถานศึกษา  

๑๑.๑๑ พัฒนาระบบการนิเทศและใช้กระบวนการนิเทศ ให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ เกี่ยวกับการ
วัดผลและใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ ภายนอก  

๑๑.๑๒ พัฒนาระบบและใช้กระบวนการนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

๑๑.๑๓ พัฒนาระบบการนิเทศและใช้กระบวนการนิเทศ ให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ เกี่ยวกับการ
วัดผลและใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ ภายนอก                          

๑๑.๑๔ ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานพ้ืนฐาน
อาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภาระงานดังนี้  

 ๑๑.๑๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่คณะท างานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 
 ๑๑.๑๔.๒ พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๑.๑๔.๓ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
 ๑๑.๑๔.๔ พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนการ สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๑.๑๔.๕ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา  ให้การสนับสนุนแนะน าและ 

ส่งเสริมในเรื่องการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๑.๑๔.๖ รับผิดชอบและนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                
  ๑๑.๑๔.๗ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๑.๑๕ ปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน
เมืองบุรีรัมย์ ๓  ต าบลหนองตาด และต าบลพระครู  จ านวน ๑๓ โรงเรียน ดังนี้ 

       ๑. โรงเรียนบ้านหนองตราด  
     ๒. โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง  
     ๓. โรงเรียนบ้านส าโรงโนนเค็ง  
     ๔. โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด  
     ๕. โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์  
     ๖. โรงเรียนบ้านนากลาง  
     ๗. โรงเรียนบ้านมาบสมอ  



     ๘. โรงเรียนพระครูวิทยา  
     ๙. โรงเรียนบ้านม่วง  
     ๑๐. โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้  
     ๑๑. โรงเรียนบ้านหนองยาง  
     ๑๒. โรงเรียนบ้านสระเกษ  
    ๑๓. โรงเรียนบ้านหนองขวาง 

 ๑๑.๑๖ ปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
โรงเรียนล าปลายมาศ  ๕  ต าบลทะเมนชัย จ านวน ๗ โรงเรียน ดังนี้ 
    ๑. โรงเรียนบ้านหนองไทร                    
    ๒. โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
    ๓. โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 
    ๔. โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
    ๕. โรงเรียนบ้านหนองบัว 
    ๖. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
   ๗. โรงเรียนหนองตาดน้อย 

๑๑.๑๗ รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  

๑๑.๑๘ งานเลขาคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓  และกลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๕  

๑๑.๑๙ งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริมพัฒนาเขตพัฒนา
การศึกษาเมืองบุรีรัมย์ และเขตพัฒนาการศึกษาล าปลายมาศ 

๑๑.๒๐ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  
๑๑.๒๑ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๒. นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ ๓๐   
      มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  

๑๒.๑ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม เทคนิควิธีการ การนิเทศทางตรง การนิเทศทางไกล  การนิเทศภายใน
และการนิเทศเชิงระบบ  

๑๒.๒ พัฒนาระบบการนิเทศ และใช้กระบวนการนิเทศ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรบูรณาการ ที่สอดคล้อง 
กับความต้องการของท้องถิ่น  

๑๒.๓ พัฒนากระบวนการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่งเสริมพัฒนาการนิเทศภายใน ส่งเสริม
พัฒนาการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน า  

๑๒.๔ พัฒนากระบวนการนิเทศเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ การบริหารวิชาการของโรงเรียน การพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  

๑๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร 
และการจัดการศึกษา อย่างหลากหลายและเป็นระบบ  



๑๒.๖ พัฒนาระบบการนิเทศและใช้กระบวนการนิเทศ ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ ผลงานวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผู้บริหาร  

๑๒.๗ พัฒนาระบบและใช้กระบวนการนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

๑๒.๘ พัฒนาระบบการนิเทศและใช้กระบวนการนิเทศ ให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ เกี่ยวกับการวัดผล
และใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ ภายนอก  

๑๒.๙ ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
๑๒.๑๐ จัดท าแผนการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
๑๒.๑๑ ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  

ที่หลากหลาย เช่น 
 ๑๒.๑๑.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
 ๑๒.๑๑.๒ จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบเครือข่ายชุมชน 
 ๑๒.๑๑.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ๑๒.๑๑.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 
๑๒.๑๒ จัดพัฒนาเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูเกียรติยศ  
๑๒.๑๓ ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์,สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภาระงานดังนี้  
 ๑๒.๑๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่คณะท างานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพละ

ศึกษา 
 ๑๒.๑๓.๒ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพละ

ศึกษา 
 ๑๒.๑๓.๓  พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนการ 

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพละศึกษา 
๑๒.๑๒.๔ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะน าและ 

ส่งเสริมในเรื่องการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพละศึกษา 
 ๑๒.๑๓.๕ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพละศึกษา 
 ๑๒.๑๔ ปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน                      
ล าปลายมาศ ๓  ต าบลบ้านยาง และต าบลโคกกลาง จ านวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี้ 

๑. บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 
๒. วัดหนองกระทุ่ม 
๓. บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 
๔. บ้านสระสี่เหลี่ยม 
๕. บ้านซ าแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕) 
๖. บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 
๗. บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อ านวยวิทย์” 



๘. วัดโกรกประดู่ 
๙. บ้านปัญจคาม  (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 
๑๐. บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 

๑๒.๑๕  งานเลขาคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  
กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๓  

๑๒.๑๖ งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริมพัฒนาเขตพัฒนา
การศึกษาล าปลายมาศ 

๑๒.๑๗ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ,งานสิ่งแวดล้อม, สวนพฤกษศาสตร์ 
๑๒.๑๘ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 


