
 
 

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

ที ่ 512/๒๕๖๓ 
เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพิ่มเติม) 

------------------------------ 
 

  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑ มีบุคลากรในสังกัดบางรายเปลี่ยน
ตำแหน่ง เกษียณอายุราชกร และย้ายสังกัด เพ่ือให้การดำเนินการปฏิบัติราชการไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑     ที่ ๑๒๗/
๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓ (เพ่ิมเติม)  ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้  

  ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในหน้าที่ตามคำสั่งให้สำเร็จลุล่วง หากมี
ปัญหาหรืออุปสรรค ให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องตามลำดับ  เพ่ือให้การบริหารจัดการสำเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง ณ วันที่   17  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
     (นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล) 
           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๘.  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

๘.๑  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 

2 
รายละเอียดมอบหมายงานให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ (เพิ่มเติม) 
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

ที ่ 512/๒๕๖๓  ลงวันที่  17  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

------------------------- 
 
 

๑. นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที ่ ๒๙                                                         
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม กำกับ 
ดูแลการปฏิบัติงานและกลั่นกรองงานของศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที ่ทั้ง ๖ กลุ่มงาน ๑ งาน 
 ๑.๒ ประสานงานการบริหารการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจ นโยบาย และแผนปฏิบัติการ          
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๑.๓ ปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การบริหาร และการจัดการศึกษา 
 ๑.๔ รับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๑.๕ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๖ มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มกรณผีู้อำนวยการกลุ่มไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับดังนี้ 
  ๑.๖.๑ นายไชยสิทธิ์  พวงศร ี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                  ๑.๖.๒ นางบุศยรินทร์  อาณาเขต   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  ๑.๖.๓ นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  ๑.๖.๔ นางสาวสุมาลี กุงไธสง           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   ๑.๖.๕ นางสาวปลิดา พันธ์วัน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   ๑.๖.๖ นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 

             
 

๒. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ตำแหน่งเลขที่ ๒๖  
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงาน และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กรณีผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศฯ มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ลำดับที่ ๑ 
 ๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มภีาระงานดังนี้  
  ๒.๒.๑ ประสานงานนิเทศ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์        
ในงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๒.๒.๒ กลั่นกรองการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา             
ก่อนนำเสนอหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๒.๓ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 



 
๓ 

 ๒.๓.๑ รวบรวมเครื่องมือการวัด และประเมินผลการศึกษา 
   ๒.๓.๒ ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผล และประเมินผล คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
  ๒.๓.๓ ประสานงาน จัดทำผลิต 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 สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ๒.๔.๔ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน และให้

การสนับสนุนแนะนำ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
 ๒.๔.๕ พัฒนาสื่อนวัตกรรมนิเทศทางการศึกษา 

 ๒.๕ งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา  
  ๒.๕.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางการศึกษา 
  ๒.๕.๒ ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๕.๓ ดำเนินการวิจัย รวบรวมเผยแพร่ และประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 ๒.๖ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ตำบลในเมือง 
ตำบลอิสาณ และตำบลบ้านยาง จำนวน ๑๒ โรงเรียน ดังนี ้ 

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 

 
 



 
๔ 

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ ตำบลชุมเห็ด และตำบลบัวทอง จำนวน  ๑๐ โรงเรียน ดังนี้ 
                ๑. โรงเรียนวัดบา้นรุน 

  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 

๓.  นางจุติมาพร  เชียงกา  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒ 
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ ๑ ไปราชการหรือไม่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการ                                  

 ๓.๒ งานทดสอบทางการศึกษา 
๓.๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๓.๒.๒ วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
๓.๒.๓ กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ  

และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
๓.๒.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
๓.๒.๕  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้แก่ 

นักเรียนปกติ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
๓.๒.๖ จัดทำ จัดหา สร้างและพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา ให้บริการข้อสอบแก่ครู 

บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓.๓ งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๓.๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบวิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ๓.๓.๒ วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ๓.๓.๓ กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
  ๓.๓.๔ ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 



 
๕ 

  ๓.๓.๕ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้แก่
นักเรียน 

 ๓.๓.๖ พัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๓.๓.๗ จัดเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
 ๓.๓.๘ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ O-NET ตามที่สำนักงานทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)กำหนด 
๓.๔ งานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา  

 ๓.๔.๑ วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัด และ        
การประเมินผลการศึกษา 

 ๓.๔.๒ วางแผนกำหนดแนวทางการวิจัยทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

       ๓.๔.๓ ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
       ๓.๔.๔ ดำเนินการวิจัย รวบรวมเผยแพร่ และประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา               

ในสถานศึกษาสังกัด 
 ๓.๕ งานพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 ๓.๕.๑ พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) 
 ๓.๕.๒ พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน     

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สาระเทคโนโลยี) 
 ๓.๕.๓ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะนำและส่งเสริม 
การวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) 
 ๓.๕.๔ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้  กลุ่มสาระ    

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) 
 ๓.๖ งานการจัดการศึกษาปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 ๓.๗ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของ
สถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๒ ตำบลตลาดโพธิ์ และตำบลบุโพธิ์ จำนวน  ๖ โรงเรียน 
  ๑.โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ 
  ๒.โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทย์ 
  ๓.โรงเรียนวัดบ้านหนองไฮ 
  ๔.โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ ์
  ๕โรงเรียนบ้านตูมหวาน 
  ๖.โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 

 ๓.๘ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ  ๖ ตำบลหนองกะทิง  และตำบลไผทรินทร์  จำนวน ๑๑ โรงเรียน 
ดังนี้  

  ๑.  โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง  
  ๒.  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  
  ๓.  โรงเรียนบ้านหนองซอแซ  
  ๔. โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ  
  ๕.  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล  



 
๖ 

  ๖.  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์  
  ๗.  โรงเรียนบ้านโคกสูง  
  ๘.  โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด  
  ๙.  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  
  ๑๐. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
  ๑๑. โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 

  ๓.๙ งานเลขานุการคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( อ.ก.ต.ป.น.)    
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๒ และ ๖                
           ๓.๑๐ งานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๔. นายไชยสิทธิ์  พวงศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ตำแหน่งเลขที่ ๒๖  
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ / ตำแหน่งเลขท่ี  ๑๘  
 ๔.๒ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
  ๔.๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหาร ครู ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔.๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัด และประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
  ๔.๒.๔ จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 
ระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  
  ๔.๒.๕ จัดทำและสร้างโปรแกรมระบบเก็บข้อมลู สารสนเทศ คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

  ๔.๒.๖ จัดทำและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 
  ๔.๒.๗. พัฒนาศูนย์ทดสอบทางการศึกษา และให้บริการทางการศึกษา  
 ๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๓.๒ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๓.๓ จัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
  ๔.๓.๔ เผยแพร่ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาผลสำเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้องและมีคุณภาพ 
 ๔.๔ งานส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา  
  ๔.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย แนวทางวิจัยทางการศึกษา 
  ๔.๔.๒ วางแผนกำหนดแนวทางการวิจัยทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
  ๔.๔.๓ ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  ๔.๔.๔ จัดตั้งเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 



 

๘.๒  งานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๗ 

  ๔.๔.๕  วิจัย รวบรวมเผยแพร่ และประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
 ๔.๕ งานการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 

๔.๖ งานตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศ 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
 ๔.๗ งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 

๕. นางสาวสุมาลี  กุงไธสง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตำแหน่งเลขที ่๔๐  
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯกรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯมีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ลำดับที ่๔  

๕.๒ ประสานงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงานฯ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการ
ประสานงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และแบบแผนของทางราชการ 

๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ในกลุม่งานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

๕.๔ กลัน่กรองงานของกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนเสนอ 
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ 

๕.๕ พัฒนาการดำเนินงาน และการให้บริการของกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

๕.๖ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษาพัฒนาผลงาน วิธีการ ดำเนินงาน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

๕.๗ ร่วมรับผิดชอบโครงการของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา งานส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๕.๘ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพ 
  ๕.๘.๑ การศึกษา ทำการวิจัยมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษาของ
แต่ละหน่วยงาน 
  ๕.๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐาน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
  ๕.๘.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไปใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ๕.๘.๔ จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
          ๕.๙ งานส่งเสริม และประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  
 



 
๘ 

                  ๕.๙.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเอง และให้ความ ช่วยเหลือ
สถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
                  ๕.๙.๒ ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ  
รายชื่อสถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  

๕.๙.๓ ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  

๕.๙.๔ ประสานติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
           ๕.๑๐ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน  
มีหน้าที่ดังนี ้
  ๕.๑๐.๑ ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกโรงเรียน 

๕.๑๐.๒ วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน บริบท
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดทำปฏิทินการนิเทศ   

๕.๑๐.๓ การสร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ใน
การนิเทศ  
                    ๕.๑๐.๔ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ 

๕.๑๐.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  

 ๕.๑๐.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๕.๑๐.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้มีการศึกษาดูงานระหว่าง 
โรงเรียน  

 ๕.๑๐.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการจดักิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตสื่อ 
 ใช้เองได้  
                    ๕.๑๐.๙ ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  

  ๕.๑๑ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. นางสาวสุมาลี  กุงไธสง  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๔ 
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๖.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไปราชการหรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้  
 ๖.2 งานส่งเสริม และประสานงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๖.2.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเอง และให้ความ ช่วยเหลือ
สถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
 ๖.๓ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ๖.๓.1 ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ และกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษา รวบรวมเป็นรูปเล่มเพ่ือนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาทั้งระดับชาติ ระดับ
เขตพ้ืนที ่และระดับสถานศึกษา  
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 ๖.๓.2 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

 ๖.3.๓ ส่งเสรมิ และสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม และความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้  และ เกณฑ์ในการแปลผล 
และตัดสินการผ่านมาตรฐาน  

 ๖.๓.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดสร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี หลักการ 
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

 ๖.๓.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สถานศึกษา
ด้วยกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
 ๖.4 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ๖.๔.1 จัดทำเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งให้
โรงเรียนดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมิน ตนเอง  

 ๖.๔.2 ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุด พัฒนาและ
นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ 

 ๖.๔.3 จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
 ๖.5 งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ๖.๕.1 ทำการวิจัยมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ แต่ละหน่วยงาน 
 ๖.๕.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา  
 ๖.๕.3 สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษาไปใช้

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๖.๕.4 จัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา  
 6.๖ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน  
มีหน้าที่ดังนี ้ 

๖.๖.1 ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุก โรงเรียน  
๖.๖.2 วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน บริบท 

ของแต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา             
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดทำปฏิทินการนิเทศ   

๖.๖.3 การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ 
ในการนิเทศ  

๖.๖.4 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ  

๖.๖.5 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  

6.๖.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
๖.๖.7 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงานระหว่าง โรงเรียน  
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๖.๖.8 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตสื่อใช้เองได้  
๖.๖.9 ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  

  ๖.7 ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภาระงานดังนี้  

 ๖.๗.๑ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖.๗.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖.๗.3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖.๗.4 พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖.๗.5 พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะนำ และ ส่งเสริมใน

เรื่องการวัด และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6.๗.๖ รับผิดชอบ และนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๖.๗.7 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖.8 รับผิดชอบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
๖.๙ รับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลิตสื่อ นวัตกรรม 

การนิ เทศเพ่ือพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนการสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้ คณิ ตศาสตร์  ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีภาระงานดังนี้  

๖.๙.๑ ปฏิบัติหน้าทีค่ณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
๖.๙.๒ พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๖.๙.๓ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๖.๙.๔ พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนการ สอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๖.๙.๕ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะนำและ ส่งเสริมในเรื่อง

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
๖.๙.๖ รับผิดชอบและนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        

         ๖.๙.๗ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  

๖.๙.๘ รับผิดชอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

๖.๙.๙ รับผิดชอบการจัดสอบการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๖.๑๐ รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
๖.1๑ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
๖.1๒ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ   
๖.1๓ รับผิดชอบโครงการที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเร่งด่วน (ICU) 
๖.๑๔ รับผิดชอบการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
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๖.๑๕ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการจัด การศึกษา
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕  ตำบลสวายจีก  และตำบลหลักเขต จำนวน 
๑๑ โรงเรียน ได้แก่ 
   ๑. โรงเรียนบ้านสวายจีก 
   ๒. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 
   ๓. โรงเรียนวิมลวิทยา 
   ๔. โรงเรียนบ้านหลักเขต 
   ๕. โรงเรียนบ้านโคกเก่า 
   ๖. โรงเรียนหนองปรือน้อย 
   ๗. โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 
   ๘. โรงเรียนบ้านพลวง 
   ๙. โรงเรยีนวิมลวิทยา 
   ๑๐. โรงเรียนเบญจคามวิทยา 
   ๑๑. โรงเรียนบ้านถาวร 

 ๖.๑๖  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการจัด การศึกษา 
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ประจำกลุ่มโรงเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖  ตำบลเสม็ด และตำบลสะแกซำ  
จำนวน  ๑๐ โรงเรยีน  ได้แก่ 

          ๑ โรงเรียนบ้านสารภ ี
           ๒ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 
    ๓ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 
    ๔ โรงเรียนบ้านตลาดควาย 
    ๕ โรงเรียนบ้านฝังงา 
    ๖ โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 
    ๗ โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 
    ๘ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 
    ๙ โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 

๑๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 
๖.๑๗ งานตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑  ส่งเสริมพัฒนาเขตพัฒนา

การศึกษาเมืองบุรีรัมย์ 
๖.๑๘ งานเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)          

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๕ และกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ 
๖.๑๙ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  
๖.๒๐ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 



 

๘.๓ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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๗. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                            
ปฏิบัติหน้าที่แทน    ตำแหน่งเลขท่ี  ๒๘                                 
     มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  
 ๗.๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุม่งานและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯกรณีผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศฯ มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ลำดับที ่๖ 

๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้  
   ๗.๒.๑ ประสานงานนิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มงานฯ สนับสนุน ส่งเสริม

การปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ  

   ๗.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ใหค้ำปรึกษาแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

   ๗.๒.๓ กลั่นกรองงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาก่อน
เสนอหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  

   ๗.๒.๔ พัฒนาการดำเนินงาน และการให้บริการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

   ๗.๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนใหบุ้คลากรในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ในการพัฒนาผลงาน วิธีการดำเนินงาน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 

   ๗.๒.๖ ร่วมรับผิดชอบโครงการของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  

๗.๓ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
    ๗.๓.๑ งานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการ ในการพฒันาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๗.๓.๒ ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของ หน่วยงาน เพ่ือ

สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
    ๗.๓.๓ ส่งเสริม และพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ๗.๓.๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา เพ่ือนำ

ผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
    ๗.๓.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนในการ จัดหาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่สถานศึกษา  
    ๗.๓.๖ ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่

ผู้เรียนอย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ  
    ๗.๓.๗  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๗.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที ่ดังนี้  
    ๗.๔.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
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    ๗.๔.๒ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา  

    ๗.๔.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้  

๗.๕ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และชุมชน  

๗.๖ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
๗.๗ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ๗.๗.๑ ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกโรงเรียน  
    ๗.๗.๒ วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน บริบทของ

แต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดทำปฏิทินการนิเทศ  

    ๗.๗.๓ สร้างสื่อ และเครื่องมอืการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการ นิเทศ  
    ๗.๗.๔ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการ

ศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  
    ๗.๗.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล จากการวิจัย

ในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  
    ๗.๗.๖ ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ๗.๗.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่างโรงเรียน  
    ๗.๗.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ผลิตสื่อ 

ใช้เองได้  
      ๗.๗.๙ ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  
๗.๘ งาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา  
๗.๙ งานตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  

     มีภาระงานดังนี้  
   ๑. ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุก โรงเรียน  
   ๒. วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน บริบทของ     

แต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดทำปฏิทินการนิเทศ  

   ๓. สร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการนิเทศ  
   ๔. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ  
   ๕. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน

ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่างโรงเรียน  
   ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ผลิตสื่อใช้เองได้  
   ๙. ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  
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   ๑๐. งานตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
            ๗.๑๐ โครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
            ๗.๑๑ โรงเรียนคุณธรรม 
            ๗.๑๒ การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
สถานศึกษา  

 ๗.๑๓ งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการผลิต การเผยแพร่ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

๗.๑๔ งานรวบรวม และให้บริการสื่อ นวัตกรรม ให้กับสถานศึกษาในสังกัด  
๗.๑๕ ดำเนินงาน และให้บริการสำนักวิทยบริการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์                 

เขต ๑  

๘. นายสมบูรณ์  เทพศรัทธา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่  ๒๐                                       
         มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้  

๘.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไปราชการหรือไม่ สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได้  

๘.๒ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
   ๘.๒.๑ งานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๘.๒.๒ ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของ หน่วยงาน              

เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
   ๘.๒.๓ ส่งเสริม และพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๘.๒.๔ นิเทศติดตาม และประเมนิผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ ศึกษา 

เพ่ือนำผลมาปรับปรุง 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 มีหน้าทีด่ังนี้  
   ๘.๓.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๘.๓.๒ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรม และ เทคโนโลยี

ทางการศึกษา  
   ๘.๓.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้  

 ๘.๔  งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ๘.๔.๑ ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกโรงเรียน  
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    ๘.๔.๒ วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน บริบท
ของแต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดทำปฏิทินการนิเทศ  

    ๘.๔.๓ สร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการ นิเทศ  
    ๘.๔.๔ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ การ

จัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  
    ๘.๔.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล จาก

การวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  
    ๘.๔.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ๘.๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่าง

โรงเรียน  
    ๘.๔.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ผลิตสื่อ

ใช้เองได้  
     ๘.๔.๙ ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  

๘.๕ งาน / โครงการที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา  
๘.๖ งานตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 ๘.๗ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา        
ในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน มีหน้าที่ดังนี ้ 

    ๘.๗.๑ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  สาระเทคโนโลยี  ในระดับการศึกษา     

    ๘.๗.๒ งานพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาระ
เทคโนโลยี ในระดับการศึกษา  

    ๘.๗.๓ งานพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    ๘.๗.๔ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียน การ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    ๘.๗.๕ งานพัฒนาระบบ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการวัด และประเมินผล กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    ๘.๗.๖ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุน ในการวัด และประเมินผลในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

    ๘.๗.๗ พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค และเครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน และให้การ
สนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอน ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

    ๘.๗.๘ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     

    ๘.๗.๙ ประสานงานศูนย์พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สาระเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
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   ๘.๘ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา    
             ๘.๙ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
     ๘.๑๐ รับผิดชอบ ตรวจ ตดิตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศ 

                 และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนชำนิ  ๑ ตำบลเมืองยาง ตำบลหนองปล่อง และ                       
ตำบลโคกสนวน จำนวน ๘ โรงเรียน  ดังนี้ 

๑.โรงเรียนบ้านโคกสนวน 
๒.โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอ่ียมโอภาสประชานุกูล) 
๓.โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 
๔.โรงเรียนบ้านประคอง 
๕.โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 
๖.โรงเรียนวัดหนองปล่อง 
๗.โรงเรยีนบ้านตาเหล็ง 
๘.โรงเรียนบ้านดอนหวาย 

 ๘.๑๑ รับผิดชอบ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศ 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ ตำบลชำนิ ตำบลช่อผกา และตำบลละลวด  
จำนวน ๙ โรงเรียน 
  ๑.โรงเรียนอนุบาลชำนิ 
  ๒.โรงเรียนบ้านหนองพะอง 
  ๓.โรงเรียนบ้านช่อผกา 
  ๔.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
  ๕.โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 
  ๖.โรงเรียนวัดละลวด 
  ๗.โรงเรียนบ้านหนองเพิก 
  ๘.โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 
  ๙.โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 
 มีภาระงานดังนี้ 

   ๑. ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุก โรงเรียน  
   ๒. วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน บริบทของ     

แต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดทำปฏิทินการนิเทศ  

   ๓. สร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการนิเทศ  
   ๔. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ  
   ๕. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน

ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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   ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่างโรงเรยีน  
   ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ผลิตสื่อใช้เองได้  
   ๙. ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  
   ๑๐. งานตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
  ๘.๑๒ งานสนับสนุนเครือข่ายกลุ่มนิเทศ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ

ชุมชน 
            ๘.๑๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๘.๑๔ งานนิเทศติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ๑. ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกโรงเรียน 
    ๒. วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการในบริบทของแต่
ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดทำปฏิทินการนิเทศ 
    ๓. สร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการนิเทศ 
    ๔. ดำเนินการนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  
    ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
    ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา       
            ๘.๑๕ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน 
เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ 

 ๘.๑๖ คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)   
กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ และกลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ 
 ๘.๑๗  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๙. นางนวลอนงค์  ชูใส  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๑๙ 
         มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

๙.๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน กรณีหัวหน้ากลุ่มงานไปราชการหรือไม่ สามารถมาปฏิบัติราชการได้  
๙.๒ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
  ๙.๒.๑ งานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๙.๒.๒ ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของ หน่วยงาน              

เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
   ๙.๒.๓ ส่งเสริม และพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๙.๒.๔ นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ ศึกษา 

เพ่ือนำผลมาปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
   ๙.๒.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสนับสนุนในการ จัดหาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่สถานศึกษา  
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  ๙.๒.๖ ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  ๙.๒.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๙.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี ้ 
   ๙.๓.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๙.๓.๒ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรม และ เทคโนโลยี

ทางการศึกษา  
   ๙.๓.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้  

๙.๔ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ๙.๔.๑ ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุกโรงเรียน  
    ๙.๔.๒ วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน บริบท

ของแต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดทำปฏิทินการนิเทศ  

    ๙.๔.๓ สร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการนิเทศ  
    ๙.๔.๔ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ              

การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  
    ๙.๔.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล จาก

การวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  
    ๙.๔.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ๙.๔.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่าง

โรงเรียน  
    ๙.๔.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตสื่อใช้

เองได้  
    ๙.๔.๙ ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  
๙.๕ งาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา  
๙.๖ งานตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 ๙.๗ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๗  ตำบลโคกล่าม ตำบลโคกสะอาด จำนวน ๑๒ โรงเรียน ดังนี้  

   ๑.  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา      
   ๒.  โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"        
   ๓.  โรงเรียนบ้านลุงม่วง                              
   ๔.  โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิรทิัศน์ประชาสรรค์"     
   ๕.  โรงเรียนวัดโนนสำราญ       
   ๖.  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี            
   ๗.  โรงเรียนบ้านหนองกุง                     
   ๘.  โรงเรียนบ้านว่านเขือ่นค้อวิทยา       
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   ๙.  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา        
   ๑๐.  โรงเรียนบ้านหนองปลิง                  
   ๑๑.  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น                               

         ๑๒.  โรงเรียนบ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา  
 ๙.๘ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
ลำปลายมาศ ๘ ตำบลเมืองแฝก และตำบลตูบช้าง  จำนวน ๘ โรงเรียน ดังนี ้

     ๑. โรงเรียนบ้านหนองแวง  
    ๒. โรงเรียนบ้านเมืองแฝก                        
    ๓. โรงเรียนบ้านตูบช้าง  
    ๔. โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า  
    ๕. โรงเรียนบ้านหนองครก  
    ๖. โรงเรียนวัดหนองสองห้อง  
    ๗. โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ  
    ๘. โรงเรียนบ้านหนองขุนปราบ  
๙.๙ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน 

ลำปลายมาศ ๗ และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ตำบลเมืองแฝก และตำบลตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ     
จำนวน ๒๐ โรงเรียน มีหน้าทีด่ังนี้  

   ๑. ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุก โรงเรียน  
   ๒. วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน บริบทของแต่

ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดทำปฏิทินการนิเทศ  

   ๓. การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ ตลอดจนการพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
นิเทศ  

   ๔. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  

   ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย  
ในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  

   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา  
   ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่างโรงเรียน  
   ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตสื่อใช้เองได้  
   ๙. ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  
๙.๑๐ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 

มีหน้าที่ดังนี ้ 
   ๙.๑๐.๑ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
   ๙.๑๐.๒ งานพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
   ๙.๑๐.๓ งานพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ  
   ๙.๑๐.๔ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียน              

การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 



 
20 

   ๙.๑๐.๕ งานพัฒนาระบบ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการวัด และประเมินผล กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  

   ๙.๑๐.๖ ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุน ในการวัด และประเมินผลใน                
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

   ๙.๑๐.๗ พัฒนาระบบ รปูแบบ เทคนิค และเครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน และให้การ
สนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

   ๙.๑๐.๘ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ     

   ๙.๑๐.๙ ประสานงานศูนย์พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
๙.๑๑ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่ ดังนี้  
๙.๑๒  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
๙.๑๓  พัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 ๙.๑๔  พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้                  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๙.๑๕  พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนใน              
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๙.๑๖  พัฒนาระบบ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๙.๑๗  ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุน ในการวัด และประเมินผลในกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

๙.๑๘  พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค และเครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน และให้การสนับสนุนการ
นิเทศการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๙.๑๙  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการ เรียนรู้               
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

๙.๒๐ ประสานงานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  
๙.๒๑ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง และชุมชน  
๙.๒๒ งานตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
๙.๒๓ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน 

เขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ 
๙.๒๔ งานอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.) กลุ่มโรงเรียน                

ลำปลายมาศ ๗ และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘       
๙.๒๕  งาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี ้  
           ๙.๒๕.๑ โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ

ทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
   ๙.๒๕.๒ โรงเรียนคุณธรรม  



 

๘.๔ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
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   ๙.๒๕.๓ โรงเรียนวิธีพุทธ 
                     ๙.๒๕.๔ การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านสถานศึกษา 

   ๙.๒๕.๕ งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการผลิต การเผยแพร่ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

   ๙.๒๕.๖ งานรวบรวม และให้บริการสื่อ นวัตกรรม ให้กับสถานศึกษาในสังกัด  
   ๙.๒๕.๗ ดำเนินงาน และให้บริการสำนักวิทยบริการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย์ เขต ๑  
            ๙.๒๕.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

 

๑๐. นางสาวธัญญ์รว ีพงศธรภูริวัฒน์  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
      ตำแหน่งเลขที่ ๑๗ 
มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
           ๑๐.๑ ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรยีนรู้และ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯกรณผีู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ลำดับที่ ๓ 

๑๐.๒ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานของศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   

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

๑๐.๔ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 
  ๑๐.๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ

สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการ และติดตามผลการใช้
หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน 
  ๑๐.๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๑๐.๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๑๐.๔.๔ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้
เกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 
  ๑๐.๔.๕ นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพครู และคุณภาพนักเรียนใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๑๐.๕ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษา และ ดำเนินการวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
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 ๑๐.๖ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)   
 ๑๐.๗ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๑๐.๘ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิจัย และพัฒนา
หลักสูตร  การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๑๐.๘.๑ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  ๑๐.๘.๒ สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร  

 ๑๐.๘.๓ รับผิดชอบการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๑๐.๙ ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้                     
กลุ่มสาระการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 
 ๑๐.๑๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา    
 ๑๐.๑๑ ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา 

๑๐.๑๒ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถิ่น และการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  
 ๑๐.๑๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษา และ ดำเนินการวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๑๐.๑๔ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๑๐.๑๕ ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐)   สรุป และรายงาน 
 ๑๐.๑๖ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน 
 ๑๐.๑๗ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑๐.๑๘ ปฏิบัติหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และทำหน้าที่เลขานุการ โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย  
 ๑๐.๑๙ ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 ๑๐.๒๐ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย   
และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย  

๑๐.๒๑ ศึกษาค้นคว้าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทั้งใน และต่างประเทศ  
๑๐.๒๒ นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษา, ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้

เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน 
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๑๐.๒๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
และการนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปใช้  

๑๐.๒๔ ส่งเสริมสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย และการนำไปใช้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย   
๑๐.๒๕ ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ตำบลสองห้อง ตำบลเมืองฝาง และตำบลสะแกโพรง 
จำนวน ๑๔ โรงเรียน ดังนี ้
    ๑.  โรงเรียนวัดบ้านเมอืงฝาง  
    ๒.  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู ่ 
    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 
 ๑๐.๒๖ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศและพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ ตำบลบ้านยาง และตำบลโคกกลาง จำนวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี ้

    ๑. บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 
    ๒. วัดหนองกระทุ่ม 
      ๓. บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 
    ๔. บ้านสระสี่เหลี่ยม 
    ๕. บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 
    ๖. บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 
    ๗. บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 
    ๘. วัดโกรกประดู่ 
    ๙. บ้านปัญจคาม  (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 
    ๑๐. บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 

 ๑๐.๒๗ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐานเขตพัฒนา
การศึกษาเมืองบุรีรัมย์ และเขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ  
 ๑๐.๒๘ งานเลขานุการคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(อ.ก.ต.ป.น.) กลุม่โรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ 
 ๑๐.๒๙ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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๑๑. นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที ่๒๔  
มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑๑.๑ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 

๑๑.๒ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 
  ๑๑.๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการ และติดตามผลการใช้
หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน 
  ๑๑.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๑๑.๒.๓ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้
เกิดการวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
คุณภาพ 
  ๑๑.๒.๔ นำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพครู และคุณภาพนักเรียนใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๑๑.๓ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษา และ ดำเนินการวิจัย
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 ๑๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 ๑๑.๕ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุง/พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๑๑.๖ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  ๑๑.๖.๑ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
อาทิ  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  และแผนจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ 
  ๑๑.๖.๒ ประสานงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา
สำหรับผู้เรียนตามประเภทที่มีความต้องการพิเศษ  ในรูปแบบที่เหมาะสม 
  ๑๑.๖.๓ ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ  ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสำหรับ
ผู้เรียนตามประเภทที่มีความต้องการพิเศษ 
  ๑๑.๖.๔ ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์  
เขต ๑  สถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อร่วมมือช่วยเหลือในการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน 
ตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  ๑๑.๖.๕ ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ  เช่น  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัด ฯลฯ 
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  ๑๑.๖.๖ นิเทศ  กำกับ  ติดตามให้ความช่วยเหลือ  แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
เพ่ือให้สามารถคัดกรอง และวินิจฉัยผู้เรียนให้สามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการให้มีคุณภาพ 
 ๑๑.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิจัย และพัฒนา
หลักสูตร  การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๑๑.๗.๑ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  ๑๑.๗.๒ สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร  

         ๑๑.๗.๓ รับผิดชอบการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๑๑.๘ ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้                     
กลุ่มการศึกษาพิเศษ  
 ๑๑.๙ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (Program Set) 
 ๑๑.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้  
และปฏิบัติหน้าทีเ่ป็นผู้ประสานงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
คนที ่๑  กรณหีวัหน้ากลุ่มงานฯไปราชการ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได ้ 

๑๑.๑๑ ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้                 
ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา 

๑๑.๑๒ ศึกษารวบรวมข้อมูล และจัดกระทำสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้  
 ๑๑.๑๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
 ๑๑.๑๒.๒ รวบรวมข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษา  
 ๑๑.๑๒.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้  และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป 

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๑๑.๑๒.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาโดยใช้ข้อมูล

จากการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  
 ๑๑.๑๓ ดำเนินงานการบริหารจัดการ  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
ท้องถิ่น  

๑๑.๑๔ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถิ่น และการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  
 ๑๑.๑๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑๑.๑๖ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๑๑.๑๗ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิด 
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
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 ๑๑.๑๘ ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สรุป และรายงาน 
 ๑๑.๑๙ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน 
 ๑๑.๒๐ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๑๑.๒๑ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษาและ ดำเนินการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 ๑๑.๒๒  ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ  ๑  ตำบลลำปลายมาศ ตำบลหนองคู และตำบลหิน
โคน จำนวน ๑๐  โรงเรียน  ดังนี้ 

  ๑๑.๒๒.๑ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 
  ๑๑.๒๒.๒ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 
  ๑๑.๒๒.๓ โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 
  ๑๑.๒๒.๔ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ ์
  ๑๑.๒๒.๕ โรงเรียนบ้านแท่นพระ 
  ๑๑.๒๒.๖ โรงเรียนวัดหัวสะพาน 
  ๑๑.๒๒.๗ โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 
  ๑๑.๒๒.๘ โรงเรียนวัดกะทิง 
  ๑๑.๒๒.๙ โรงเรียนวัดโคกสะอาด 
  ๑๑.๒๒.๑๐ โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 

 ๑๑.๒๓ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศและพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔  ตำบลแสลงพัน ตำบลหนองบัวโคก จำนวน ๑๐ โรงเรียน 
ดังนี้ 

     ๑. โรงเรียนบ้านแสลงพัน 
     ๒. โรงเรียนสี่เหลี่ยมน้อย 
     ๓. โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 
     ๔. โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 
     ๕. โรงเรียนบ้านหนองระนาม 
     ๖. โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 
     ๗. โรงเรียนบ้านจตุคามสามัคคีวิทยา 
     ๘. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 
    ๙. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 
       ๑๐. โรงเรียนบ้านสี่เหลีย่มใหญ่ 
๑๓.๑๙ งานเลขาคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑  และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔  
๑๓.๒๐ งานตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑ ส่งเสริมพัฒนาเขตพัฒนา

การศึกษาลำปลายมาศ 
๑๓.๒๑ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  
๑๓.๒๒ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  



 

๘.๕  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
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๑๒. นางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่แทน ตำแหน่งเลขที่ ๕๑ 
มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
 ๑๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาและ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มคนที่ ๕  
 ๑๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานกลุ่มงานนิเทศติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๑๒.๓ มีหน้าที่นิเทศ ประสานงาน ควบคุม กำกับ ดูแล และส่งเสริม สนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงาน  
 ๑๒.๔ กลั่นกรองการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๑๒.๕ ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๑๒.๖ รวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  
 ๑๒.๗ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศและการจัดการกระบวนการเรียนรู้  
 ๑๒.๘ จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑๒.๙ ดำเนินการนิเทศ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน ดังนี้  
  ๑๒.๙.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยานิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ภูมปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
  ๑๒.๙.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม
พัฒนา (Joint Project) 
 ๑๒.๑๐ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา ระบบนิเทศภายในสถานศึกษา  

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

๑๓. นางสาวปลิดา  พันธ์วัน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ ๔๕ 
มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  

๑๓.๑ ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรม เทคนิควิธีการ การนิเทศทางตรง การนิเทศทางไกล  การนิเทศภายใน
และการนิเทศเชิงระบบ  

๑๓.๒ พัฒนาระบบการนิเทศ และใช้กระบวนการนิเทศ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้น พ้ื นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และหลักสู ตรสถานศึกษา  และหลักสู ตรบู รณ าการ  ที่ สอดคล้อง 
กับความต้องการของท้องถิ่น  

๑๓.๓ พัฒนากระบวนการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ส่งเสริมพัฒนาการนิเทศภายใน  ส่งเสริม
พัฒนาการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนนำ  

๑๓.๔ พัฒนากระบวนการนิเทศเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  ส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ การบริหารวิชาการของโรงเรียน การพัฒนาศักยภาพเพ่ือความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  
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๑๓.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร 
และการจัดการศึกษา อย่างหลากหลายและเป็นระบบ  

๑๓.๖ พัฒนาระบบการนิเทศและใช้กระบวนการนิเทศ ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผู้บริหาร  

๑๓.๗ พัฒนาระบบและใช้กระบวนการนิเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

๑๓.๘ พัฒนาระบบการนิเทศและใช้กระบวนการนิเทศ ให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ เกี่ยวกับการวัดผลและ
ใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตร พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ ภายนอก  

๑๓.๙ ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
๑๓.๑๐ จัดทำแผนการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
๑๓.๑๑ ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  

ที่หลากหลาย เช่น 
 ๑๓.๑๑.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
 ๑๓.๑๑.๒ จัดตั้งและดำเนนิการในรูปแบบเครือข่ายชุมชน 
 ๑๓.๑๑.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ๑๓.๑๑.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 
๑๓.๑๒ จัดพัฒนาเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูเกียรติยศ  
๑๓.๑๓ พัฒนาระบบการนิเทศและใช้กระบวนการนิ เทศ ส่งเสริมการวิจัยและเผยแพร่ ผลงานวิจัย

เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผู้บริหาร  
๑๓.๑๔ พัฒนาระบบและใช้กระบวนการนิเทศ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

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

๑๓.๑๖ ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานพ้ืนฐาน
อาชีพและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภาระงานดังนี้  

 ๑๓.๑๖.๑ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 
 ๑๓.๑๖.๒ พัฒนาหลักสูตรกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๓.๑๖.๓ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
 ๑๓.๑๖.๔ พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนการ สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๓.๑๖.๕ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะนำและ ส่งเสริมใน

เรื่องการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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  ๑๓.๑๖.๖ รับผิดชอบและนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                
  ๑๓.๑๖.๗ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑๓.๑๗ ปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน
เมืองบรุีรัมย์ ๓  ตำบลหนองตาด และตำบลพระครู  จำนวน ๑๓ โรงเรียน ดังนี ้

       ๑. โรงเรียนบ้านหนองตราด  
     ๒. โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง  
     ๓. โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเคง็  
     ๔. โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด  
     ๕. โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์  
     ๖. โรงเรียนบ้านนากลาง  
     ๗. โรงเรียนบ้านมาบสมอ  
     ๘. โรงเรียนพระครูวิทยา  
     ๙. โรงเรียนบ้านม่วง  
     ๑๐. โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้  
     ๑๑. โรงเรียนบ้านหนองยาง  
     ๑๒. โรงเรียนบ้านสระเกษ  
    ๑๓. โรงเรียนบ้านหนองขวาง 

 ๑๓.๑๘ ปฏิบัติการนิเทศการเรียนการสอน วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนลำ
ปลายมาศ  ๕  ตำบลทะเมนชัย จำนวน ๗ โรงเรียน ดังนี ้
    ๑. โรงเรียนบ้านหนองไทร                    
    ๒. โรงเรียนบ้านหนองม่วง 
    ๓. โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 
    ๔. โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 
    ๕. โรงเรียนบ้านหนองบัว 
    ๖. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
   ๗. โรงเรียนหนองตาดน้อย 

๑๓.๑๙ รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)  

๑๓.๒๐ งานเลขาคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  
กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓  และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕  

๑๓.๒๑ งานตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริมพัฒนาเขตพัฒนา
การศึกษาเมืองบุรีรัมย์ และเขตพัฒนาการศึกษาลำปลายมาศ 

๑๓.๒๒ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  
๑๓.๒๓ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๑๔. นางบุศยรินทร์  อาณาเขต  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๕๒ 
มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
 ๑๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯกรณผีู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศฯ มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ลำดับที่ ๒ 
 ๑๔.๒ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

 ๑๔.๒.๑ ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ
บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 ๑๔.๒.๒ รวบรวม  วิเคราะห์  และบันทึกข้อมูล  ทางด้านวิชาการ  ด้านบริหารงานบุคคล                
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

 ๑๔.๒.๓ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๑๔.๒.๔ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย และ  Internet 
           ๑๔.๒.๕ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
๑๔.๓ ควบคุม  กำกับ  และเร่งรัดงาน  ของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทันเวลา  
๑๔.๔ ให้คำปรึกษาแนะนำ และกำกับดูแล  การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานทุกคนให้ปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
๑๔.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอ่ืน ๆ  ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

บุรีรัมย์ เขต ๑  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๑๔.๖ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ 

๑๔.๗ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
 ๑๔.๘ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๑๔.๙ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑๔.๑๐ รับผิดชอบโครงการเศรษฐศาสตร์อาเซียน, โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ 

การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) , โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการ PISA  และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)  

๑๔.๑๑ ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา งานอาเซียนศึกษา 
๑๔.๑๒ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศ อาเซียนศึกษา 
๑๔.๑๓ ปฏิบัติงานนิเทศการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

การวัดประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด 
๑๔.๑๔ งาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มงานเลขานุการฯ   ได้แก่  โครงการพัฒนาระบบติดตาม  

ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
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 ๑๔.๑๕ รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในเขตพัฒนา 
การศึกษากลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน  ๑  ตำบลบ้านด่าน และตำบลโนนขวาง จำนวน ๑๐  โรงเรียน  ดังนี้ 

  ๑. โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 
  ๒. โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 
  ๓. โรงเรียนบ้านโยนช้า (บญุอาจวิทยา) 
  ๔. โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 
  ๕. โรงเรียนบ้านดงเย็น 
  ๖. โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 
  ๗. โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 
  ๘. โรงเรียนบ้านโนนสวรรคว์ิทยา 
  ๙. โรงเรียนบ้านสำโรงสันตภิาพ 
  ๑๐. โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 

 ๑๔.๑๖ รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาท้ังระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา                     
ในเขตพัฒนาการศึกษากลุ่มโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน  ๒ ตำบลวังเหนือ และตำบลปราสาท จำนวน  
๖ โรงเรียน ดังนี้ 
    ๑. โรงเรียนวัดบ้านกะหาด                    
    ๒. โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 
    ๓. โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 
    ๔. โรงเรียนวัดบ้านบุมะขามป้อม 
    ๕. โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 
    ๖. โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร  

๑๔.๑๗ นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครอืขา่ยการนิเทศเป็นฐาน 
เขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน 

๑๔.๑๘ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  (อ.ก.ต.ป.น.) เขตพ้ืนที่การศึกษา  

     ๑๔.๑๙  งานเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา                 
(อ.ก.ต.ป.น.) เขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน 

๑๔.๒๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  ๑๔.๒๐.๑ โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

  ๑๔.๒๐.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
  ๑๔.๒๐.๓ แนวทางการประเมิน PISA 

๑๕.  นางจุฬาพร  คำพิมูล  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่  ๓๕ 
มีหน้าที ่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
        ๑๕.๑ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

 ๑๕.๑.๑ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาบรุีรัมย์ เขต ๑ 
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 ๑๕.๑.๒ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม   ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๑๕.๑.๓ เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษาของ สพป.บุรีรัมย์ เขต  ๑  

 ๑๕.๑.๔ ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ การศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  เพ่ือดำเนินการตามแผน  

 ๑๕.๒ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอ่ืน ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๑ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศกึษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๑๕.๓ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๑๕.๔ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสังกัด 
    ๑๕.๕ งาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา 
    ๑๕.๖ นิเทศ ติดตาม กำกับสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ 
    ๑๕.๗ ปฏิบัติงานนิเทศการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้  การ

วัดประเมินผลสถานศึกษาในสังกัด 
๑๕.๘ รับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ( Project  Manager) ประสานงานการ

จัดการเรียนการสอนกับสถาบันภาษาอังกฤษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๕.๙ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
๑๕.๑๐ พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 ๑๕.๑๐.๑ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    

  ๑๕.๑๐.๒ พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 ๑๕.๑๐.๓ พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะนำ และ ส่งเสริม
ในเรื่องการวัด และประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

 ๑๕.๑๐.๔ รับผิดชอบ และนิเทศการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
   ๑๕.๑๐.๕ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

๑๕.1๑ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 ๑๕.๑๒ รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ในเขตพัฒนา 
การศึกษาเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔  ตำบลกลันทา และตำบลถลุงเหล็ก  
จำนวน  ๑๑  โรงเรียน ดังนี้  

๑.  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 
๒.  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 
๓.  โรงเรียนหนองผักแว่น 
๔.  โรงเรียนบ้านพะไล 
๕.  โรงเรียนสำโรงพรหมอนุสรณ์ 
๖. โรงเรียนบ้านท้องเรือ 
๗. โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 
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๘. โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
๙. โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 
๑๐. โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 
๑๑. โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 

 ๑๕.๑๓ รับผิดชอบการนิเทศการศึกษาทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา                        
ในเขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ตำบลบ้านบัว  ตำบลกระสัง และตำบลลุมปุ๊ก 
จำนวน ๑๓ โรงเรียน ดังนี ้
    ๑. โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 
    ๒. โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 
    ๓. โรงเรียนบ้านหนองม้า 
    ๔. โรงเรียนบ้านหนองค่าย 
    ๕. โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 
    ๖. โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 
    ๗. โรงเรียนบ้านโคกระกา  
    ๘. โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) 
    ๙. โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 
    ๑๐. โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 
    ๑๑. โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 
    ๑๒. โรงเรียนบ้านหนองไทร 
               ๑๓. บ้านม่วงวิทยาคาร  
           ๑๕.๑๔ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐานเขตพัฒนา
การศึกษาเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๕ และ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖ 
 ๑๕.๑๕ งานเลขานุการอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)                         
เขตพัฒนาการศึกษาเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ และ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ 
 ๑๕.๑๖ งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

  ๑๕.๑๖.๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  ๑๕.๑๖.๒ โครงการโรงเรียนในฝัน 
  ๑๕.๑๖.๓ โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค 
(Bootcamp) 
  ๑๕.๑๖.๔ โครงการโรงเรียนสองภาษา 
   ๑๕.๑๖.๕ โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
                     ๑๕.๑๖.๖ โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจำตำบล 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘.๗   งานธุรการ 
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๑๖. นางสาวสุนิสา  ศิลาแก้ว  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่  อ ๔๗ 
มีหน้า และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑๖.๑ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน ที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงานธุรการ 
และงานสารบรรณท่ีมีลักษณะงานยากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจำเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาในงานที่
รับผิดชอบมาก โดยศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ เสนอแนะงานในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พิจารณาก่อนเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
 ๑๖.๒ งานสารบรรณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          ๑๖.๓ งานสารบรรณกลุ่มงานวัดและประเมินผล กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ และกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
          ๑๖.๔ รับ- ส่งหนังสือราชการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ My Office 

๑๖.๕ วิเคราะห์ทำความเห็น สรุป หนังสือราชการเข้าใหม่ เสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาลงความเห็น นำส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมลงทะเบียนรับหนังสือ 
ตามงานสารบรรณ  

๑๖.๖ ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจสอบแฟ้มเสนอ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และติดตามแฟ้มที่เสนอไว้  

๑๖.๗ การเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งประสาน                    
การจัดซื้อจัดหา/จัดซ่อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑๖.๘ เก็บรวบรวม และแจ้งเวียนหนังสือราชการภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 ๑๖.๙ ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  

๑๖.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๗. นายณรงค์  ศิริวงษ์พานิชย์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๘ 
มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑๗.๑ ปฏิบัติงานกลุ่มงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๑๗.๒ งานสารบรรณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
           ๑๗.๓ งานสารบรรณกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  และกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
           ๑๗.๔ รับ- ส่งหนังสือราชการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ My Office 
  ๑๗.๕ วิเคราะห์ทำความเห็น สรุป หนังสือราชการเข้าใหม่ เสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาลงความเห็น นำส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมลงทะเบียนรับหนังสือตามงานสาร
บรรณ  

๑๗.๖ ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจสอบแฟ้มเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และติดตามแฟ้มที่เสนอไว้  
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 ๑๗.๗ การเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งประสานการ
จัดซื้อ จัดหา/จัดซ่อม ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑๗.๘ ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
๑๗.๙ ชว่ยงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   
๑๗.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓. นางสาววาสนา สุดวิลัย  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ตำแหน่งเลขที่ อ. ๔๙ 
มีหน้า และความรับผดิชอบ ดังนี้ 

 ๒.๑ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงานธุรการ 
และงานสารบรรณท่ีมีลักษณะงานยากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจำเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือ แก้ปัญหาในงานที่
รับผิดชอบมาก โดยศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ เสนอแนะงานในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พิจารณาก่อนเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
 ๒.๒ งานสารบรรณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๓ งานสารบรรณ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา  กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศึกษา           
          ๒.๔ รับ- ส่งหนังสือราชการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ My Office 
 ๒.๕ วิเคราะห์ทำความเห็น สรุป หนังสือราชการเข้าใหม่ เสนอผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาลงความเห็น นำส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พร้อมลงทะเบียนรับหนังสือ 
ตามงานสารบรรณ  

๒.๖ ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจสอบแฟ้มเสนอ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และติดตามแฟ้มที่เสนอไว้  

๒.๗ การเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งประสาน                    
การจัดซื้อจัดหา/จัดซ่อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๒.๘ วาระการประชุมประจำเดือนของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒.๙ ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม และจดบันทึกการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
๒.๑๐ ปฏิบัติงานหน้าห้องเลขานุการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒.๑๑ ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
๒.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ให้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามคำสั่งให้สำเร็จลุล่วง หากมีปัญหาหรืออุปสรรค 
ให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาที่เก่ียวข้องตามลำดับ เพ่ือให้การบริหาร จัดการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  

****************** 
 


