
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ เขต ๑ 
ที ่ ๑๒๗ /๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๔) 

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

 

  ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑ มีการเปลี่ยนต าแหน่ง เกษียณ และย้าย เพ่ือให้การด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นปัจจุบัน จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม ค าสั่งกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
๑ ที่ ๕๑๒/๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๓  ค าสั่งที่ ๕๑๒/๒๕๖๓ 
(ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม ครั้งที ่๒) สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  และค าสั่งที่ ๕๑๒/๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข เพ่ิมเติม 
ครั้งที ่๓) สั่ง ณ วันที่ 25  มีนาคม  ๒๕๖๔ โดยให้ใช้ค าสั่งนี้แทน  ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้  

  ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานในหน้าที่ตามค าสั่งให้ส าเร็จลุล่วง หากมี
ปัญหาหรืออุปสรรค ให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาที่เก่ียวข้องตามล าดับ  เพ่ือให้การบริหารจัดการส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง ณ วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

     (นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล) 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘.๓ งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 

รายละเอียดมอบหมายงานให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

ที่ ๑๒๗ /๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๐  เมษำยน  ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔) 
………………………………………. 

 

 
 

๗. นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                              
ต าแหน่งเลขที่ ๒๔ 
    มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  

๗.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน และปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ กรณีผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศฯ มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ล าดับที่ ๖ 

๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้  
   ๗.๒.๑ ประสานงานนิเทศ ควบคุม ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของกลุ่มงานฯ สนับสนุน 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและแบบแผนของทางราชการ  

   ๗.๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า และอ านวยความสะดวกในการ ปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

   ๗.๒.๓ กลั่นกรองงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ก่อนเสนอหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  

    ๗.๒.๔ พัฒนาการด าเนินงาน และการให้บริการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

   ๗.๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ในการพัฒนาผลงาน วิธีการด าเนินงาน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

   ๗.๒.๖ ร่วมรับผิดชอบโครงการของบุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

๗.๓ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
  ๗.๓.๑ งานศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการ ในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๗.๓.๒ ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของ หน่วยงาน              

เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
  ๗.๓.๓ ส่งเสริม และพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๗.๓.๔ นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ ศึกษา 

เพ่ือน าผลมาปรับปรุง และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
/๗.๓.๕ ประสานความร่วมมือ… 



  ๗.๓.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสนับสนุนในการ จัดหาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่สถานศึกษา  

 ๗.๓.๖ ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

 ๗.๓.๗ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๗.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้  
   ๗.๔.๑ ด าเนินการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง     

การศึกษา  
   ๗.๔.๒ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๗.๔.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย และน าไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนรู้  

๗.๕ งานนิเทศ ติดตาม วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษา  
    ๗.๕.๑ ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบ                     

ทุกโรงเรียน  
    ๗.๕.๒ วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน 

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

            ๗.๕.๓ สร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการ
นิเทศ  

    ๗.๕.๔ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพ              
การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบ  

    ๗.๕.๕ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูล 
จากการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  

    ๗.๕.๖ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ๗.๕.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่าง

โรงเรียน  
    ๗.๕.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิต

สื่อใช้เองได้  
    ๗.๕.๙ ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  
๗.๖ งาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา  
๗.๗ งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 

 ๗.๘ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  ๗.๘.๑ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
อาทิ  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย  และแผนจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ 
 

/๗.๘.๒ ประสานงาน...   



  ๗.๘.๒ ประสานงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนตามประเภทที่มีความต้องการพิเศษ  ในรูปแบบที่เหมาะสม 
  ๗.๘.๓ ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ  ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาส าหรับ
ผู้เรียนตามประเภทที่มีความต้องการพิเศษ 
  ๗.๘.๔ ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์  
เขต ๑  สถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียน 
ตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  ๗.๘.๕ ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ  เช่น  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัด ฯลฯ 
  ๗.๘.๖ นิเทศ  ก ากับ  ติดตามให้ความช่วยเหลือ  แนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
เพ่ือให้สามารถคัดกรอง และวินิจฉัยผู้เรียนให้สามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กท่ีมีความต้องการให้มีคุณภาพ 
 ๗.๙ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิจัย และพัฒนา
หลักสูตร  การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๗.๙.๑ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  ๗.๙.๒ สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร  

         ๗.๙.๓ รับผิดชอบการพัฒนาสถานศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๗.๑๐ ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนากระบวนการเรียนรู้                     
กลุ่มการศึกษาพิเศษ  
 ๗.๑๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (Program Set) 

๗.๑๒ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต ๑  

๗.๑๓  ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ  ๑  ต าบลล าปลายมาศ ต าบลหนองคู และต าบล
หินโคน จ านวน ๑๐  โรงเรียน  ดังนี้ 

๑. โรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ 
๒. โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 
๓. โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 
๔. โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 
๕. โรงเรียนบ้านแท่นพระ 
๖. โรงเรียนวัดหัวสะพาน 
๗. โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บ ารุง” 
๘. โรงเรียนวัดกะทิง 
๙. โรงเรียนวัดโคกสะอาด 
๑๐. โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 

/๗.๑๔ ตรวจ ติดตาม... 



 ๗.๑๔ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการนิเทศและ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๔  ต าบลแสลงพัน ต าบลหนองบัวโคก จ านวน ๑๐ 
โรงเรียน ดังนี้ 

๑. โรงเรียนบ้านแสลงพัน 
๒. โรงเรียนสี่เหลี่ยมน้อย 
๓. โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 
๔. โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 
๕. โรงเรียนบ้านหนองระนาม 
๖. โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 
๗. โรงเรียนบ้านจตุคามสามัคคีวิทยา 
๘. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 
๙. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 
๑๐. โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 

๗.๑๕ งานเลขาคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  
กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๑  และกลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ ๔  

๗.๑๖ งาน ITA โรงเรียน งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งเสริม
พัฒนาเขตพัฒนาการศึกษาล าปลายมาศ 

๗.๑๗ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  
๗.๑๘ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๘.๔ งานพัฒนาหลักสูตร… 



๘.๔ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 

๑๐. นางสาวศรวิษฐา สุระวรรณะ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                
    ต าแหน่งเลขที่  ๓๐                                   
     มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้  

๑๐.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้  
และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
คนที่ ๑  กรณหีัวหน้ากลุ่มงานฯไปราชการ หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้  

๑๐.๒ ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษา
หลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้                    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ หลักสูตรสถานศึกษา          

๑๐.๓ ศึกษารวบรวมข้อมูล และจัดกระท าสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้  
 ๑๐.๓.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
 ๑๐.๓.๒ รวบรวมข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษา  
 ๑๐.๓.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป 

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๑๐.๓.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาโดยใช้

ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศภายใน  
 ๑๐.๔ ด าเนินงานการบริหารจัดการ  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
ท้องถิ่น  

๑๐.๕ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถิ่น และการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้  
 ๑๐.๖ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑๐.๗ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๑๐.๘ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพื่อให้เกิด 
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
 ๑๐.๙ ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สรุป และรายงาน 
 ๑๐.๑๐ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน 
 

/๑๐.๑๑ ประสานงาน... 



 ๑๐.๑๑ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๑๐.๑๒ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษาและ ด าเนินการ

วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 ๑๐.๑๓ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

๑๐.๑๔ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 
  ๑๐.๑๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือ
พัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยปฏิบัติการ และ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการนิเทศภายใน 
  ๑๐.๑๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของครู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๑๐.๑๔.๓ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ 
  ๑๐.๑๔.๔ น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพครู และคุณภาพ
นักเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

๑๐.๑๕ ผลิตสื่อ นวัตกรรม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์, สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีภาระงานดังนี้  

 ๑๐.๑๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่คณะท างานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและ                     
พลศึกษา 

 ๑๐.๑๕.๒ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๑๐.๑๕.๓  พัฒนาระบบ รูปแบบเทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑๐.๑๕.๔ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา ให้การสนับสนุนแนะน าและ 

ส่งเสริมในเรื่องการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพละศึกษา 
 ๑๐.๑๕.๕ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ๑๐.๑๖ 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… 



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

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

๑๐.๑๘ งาน ITA โรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๑ และงานส่งเสริมพัฒนาเขตพัฒนาการศึกษาล าปลายมาศ 

๑๐.๑๙ ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ  
๑๐.๒๐ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๘.๕  งานนิเทศ ติดตาม... 
 



๘.๕  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 

๑๒. นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ ๒๐   
      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 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา        

(สาระเทคโนโลยี) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดังนี้  
/๑๒.๑๓.๑ งานนิเทศ ติดตาม... 



๑๒.๑๓.๑ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  (สาระเทคโนโลยี)  ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

๑๒.๑๓.๒ งานพัฒนาหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สาระ
เทคโนโลยี) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๑๒.๑๓.๓ งานพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๑๒.๑๓.๔ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อ และเครื่องมือในการจัดการเรียน 
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

๑๒.๑๓.๕ งานพัฒนาระบบ เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือการวัด และประเมินผล กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๑๒.๑๓.๖ ให้ค าแนะน า ให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุน ในการวัด และประเมินผลในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

๑๒.๑๓.๗ พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค และเครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอน และให้
การสนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สาระ
เทคโนโลยี) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

๑๒.๑๓.๘ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

๑๒.๑๓.๙ ประสานงานศูนย์พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
 ๑๒.๑๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๑๒.๑๕ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๑๒.๑๖  ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ,งานขยะและสิ่งแวดล้อม, สวนพฤกษศาสตร์                      
/ITA รร./ รร.วิถีพุทธ 
           ๑๒.๑๗  รับผิดชอบ ตรวจ ตดิตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนช านิ  ๑ ต าบลเมืองยาง ต าบลหนองปล่อง และ                       
ต าบลโคกสนวน จ านวน ๘ โรงเรียน  ดังนี้ 

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

  
/๑๒.๑๘ รับผิดชอบ… 



 ๑๒.๑๘ รับผิดชอบ ตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาการ
นิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนช านิ ๒ ต าบลช านิ ต าบลชอ่ผกา และ                        
ต าบลละลวด  จ านวน ๙ โรงเรียน 
  ๑. โรงเรียนอนุบาลช าน ิ
  ๒. โรงเรียนบ้านหนองพะอง 
  ๓. โรงเรียนบ้านช่อผกา 
  ๔. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
  ๕. โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 
  ๖. โรงเรียนวัดละลวด 
  ๗. โรงเรียนบ้านหนองเพิก 
  ๘. โรงเรียนบ้านส าโรงโคกเพชร 
  ๙. โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 
 มีภาระงานดังนี้ 

   ๑. ศึกษาสภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทุกด้านของโรงเรียนที่รับผิดชอบทุก โรงเรียน  
   ๒. วางแผนการนิเทศร่วมกับผู้รับการนิเทศ ตามสภาพปัญหา และความต้องการใน บริบท

ของแต่ละโรงเรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา วิสยัทัศน์และนโยบายการพัฒนา คุณภาพการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตลอดจนการจัดท าปฏิทินการนิเทศ  

   ๓. สร้างสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการนิเทศ  
   ๔. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบ  
   ๕. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ

วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีการศึกษาดูงาน ระหว่างโรงเรียน  
   ๘. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการผลิตสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ผลิตสื่อใช้

เองได้  
   ๙. ประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาบุคลากร เทคนิค และเนื้อหาในการนิเทศ  
   ๑๐. งานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  
  ๑๒.๑๙ งานสนับสนุนเครือข่ายกลุ่มนิเทศ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและชุมชน 
            ๑๒.๒๐ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการนิเทศเป็นฐาน 
เขตพัฒนาการศึกษาช านิ 

 ๑๒.๒๑ คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)   
กลุ่มโรงเรียนช านิ ๑ และกลุ่มโรงเรียนช านิ ๒ 
 ๑๒.๒๒  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

.................................. 
 


