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คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได(จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาขึ้น เพื่อให(การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป?นไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย, เขต ๔
เห็นความสําคัญและจําเป?นอยางยิ่ง ในพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอยางเป?นรูปธรรม จึงได(จัดทําคูมือการฏิบัติงานกลุม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใช(เป?นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการตามบทบาท อํานาจหน(าที่
ของกลุมงานที่ได(รับ มอบหมายให(ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถนําไปใช(เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได(อยางมี
ประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ถูกต(อง และชัดเจน
คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจํา
กลุมงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีหน(าที่สําคัญ ๖ ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู( งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา งานสงเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
และภารกิจงานที่ได(รับมอบหมาย จากนโยบาย ภารกิจงาน ที่ได(รับมอบหมายตามจุดเน(นสํานักงาน/จุดเน(นของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย, เขต ๔ รวมทั้งรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวข(อง จากการ วิเคราะห, บทบาท อํานาจ หน(าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให(เกิดเป?นภาระงาน
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่จัดทํา คูมือปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให(กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู(มีสวนเกี่ยวข(องที่ ทุกทาน
ที่มีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมนี้ ให(สมบูรณ, สามารถนําไปปฏิบัติงานได(อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย, เขต ๔
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
|
แนวคิด
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย% เขต ๔ เป'นกลุมงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห% วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให.สถานศึกษามีความเข.มแข็งในการบริหาร และการจัดการ
เรียนการสอนได.อยางมีคุณภาพเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป'นฐาน สงผลให.ผู.เรียน ทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู.ตามวัตถุประสงค%และเป7าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใช.เป'นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
๒. เพื่อสร.างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓. เพื่อประชาสัมพันธ%และสร.างความเข.าใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน.าที่
และภารกิจของศึกษานิเทศก%

ตอนที่ ๑
บทบาท หน$าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก

๑. งานตามหน$าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตําแหนง
ศึกษานิเทศก%ทุกคน ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย%เขต ๔ ปฏิบัติหน.าที่ เกี่ยวกับ
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให.ได.มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยสงเสริมให.สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
จัดกระบวนการ เรียนรู. มี ระบบการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัด และ
ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได.อยางมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา ค.นคว.าทางวิชาการ เพื่อจัดทําเป'นเอกสาร คูมือและสื่อใช.ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพรให.ครูได.ใช.ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะห% วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู. สื่อนวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา
เพื่อใช.ในการปฏิบัติงานและเผยแพรแกผู.บริหารสถานศึกษา ครูและผู.สนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป'นข.อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย
๒. งานตามขอบขาย ภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย% เขต ๔ เป'นกลุมงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห% วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให.สถานศึกษามีความเข.มแข็งในการบริหาร และจัดการเรียน
การสอนได.อยางมีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป'นฐาน สงผลให.ผู.เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู.ตามวัตถุประสงค%และเป7าหมายของการศึกษา โดย ปฏิบัติหน.าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ
และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให.ได.มาตรฐาน ศึกษา ค.าคว.าทางวิชาการและวิเคราะห% วิจัย
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให.มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน.าที่อื่น
ตามที่ได.รับมอบหมาย โดยให.มีความรู. ความ เข.าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู. การวัด
การประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลชวยเหลือครูและผู.เรียนในระดับสูง มีความสามารถ
ในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทํา
รายงานโดยแสดงให.เห็นวามีการวิจัยและพัฒนา สร.างองค%ความรู.ใหม เพื่อนําผลไปใช.ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา
มีการเผยแพรอยางกว.างขวาง มีการถายทอดและได.รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มี เทคนิค

ชั้นสูงในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป'นแบบอยางแก
วิชาชีพสงผลให.ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู.บรรลุเป7าหมายของหลักสูตร มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป'นผู.มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ภารกิจ สาระความรู$ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การนิเทศการศึกษา ได.แก หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ%
การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห%พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร.างทักษะในการนิเทศ การใช.กลยุทธ%ใน
การนิเทศ การนํานวัตกรรมมาประยุกต%ใช.ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห% วิจัย สงเสริมให.ข.อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได.
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู.การสอน และการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน
สนับสนุนและเผยแพรผลงานด.านการนิเทศ การศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวข.อง ใช.เทคนิคการนิเทศได.อยางหลากหลาย
ด.านความเป'นกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได.แก ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลตอการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตางๆ การ วิเคราะห%และกําหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให.
คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห%ข.อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทํานโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด.าน
การศึกษา ให.คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการกําหนด นโยบาย และการวางแผนดําเนินงานและการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา ให.คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงให.เกิดผลดี คุ.มคาตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล.อม
๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได.แก ความรู.เกี่ยวกับหลักสูตร การสร.างหลักสูตร สถานศึกษา
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู. จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ โดย
สามารถให.คําแนะนํา คําปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนําครูให.จัด
กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู.ได.เต็มศักยภาพของผู.เรียน ประเมินหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช.
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได.แก การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห% วิจัย การ
จัดทํามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
กาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให.คําปรึกษา ข.อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทํารายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง และพร.อมรับการประเมินภายนอก
๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได.แก หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา หลักการ บริหาร
จัดการการศึกษาโดยใช.โรงเรียนเป'นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข.องกับการจัดการศึกษา
โดยสามารถให.คําปรึกษาแนะนําการจัดการศึกษาให.บรรลุวัตถุประสงค%ตามเจตนารมณ%ของการศึกษา นิเทศการบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสูองค%กรแหงการเรียนรู. บริหารจัดการศึกษาโดยใช. โรงเรียนเป'นฐาน
๖. การวิจัยทางการศึกษา ได.แก ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช. โดย
สามารถให.คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับการนํากระบวนการวิจัยไปใช.ในการแก.ปDญหาและพัฒนาการเรียน การสอน
ให.คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช.ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการวิจัยเพื่อสร.างองค%

ความรู.ใหมๆ ด.านการเรียนรู.และการจัดการศึกษา
๗. กลวิธีการถายทอดความรู. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได.แก กลวิธีการ นําเสนอความรู.
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู. การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค.นคว.า ฯลฯ การวิเคราะห%
วิจารณ%ผลงานวิชาการอยางสร.างสรรค% โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทตางๆ แนะนําและให.คําปรึกษา
การเขียนเอกสารทางวิชาการแกคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นําเสนอความรู. แนวคิด ทฤษฎีด.วยวิธีการที่
หลากหลาย และเหมาะสมตอการเรียนรู.
๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได.แก หลักการใช.เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร%เน็ต
คอมพิวเตอร%ชวยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ% สานักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช.เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาตนและการพัฒนางานได.อยางเหมาะสม ให.คําปรึกษา แนะนํา การใช.เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาแกสถานศึกษา
๙. คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับศึกษานิเทศก% ได.แก คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ ศึกษานิเทศก%
จรรยาบรรณของวิชาชี พ ศึกษานิเทศก% การบริหารจัด การบ.านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก% มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป'นแบบอยางที่ดี
ขอบขายภารกิจ
๑. ภารกิจในงานธุรการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน.าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน.าที่ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู.ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ%คอนข.างสูงเกี่ยวกับงานธุรการ
และงานสารบรรณ ปฏิบัติงานโดยไมจาเป'นต.องมีการกํากับ ตรวจสอบ หรือแนะนําและปฏิบัติ หน.าที่อื่น
ตามที่ได.รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานที่คอนข.างยากมากเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ โดยปฏิบัติงานอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน รางโต.ตอบ บันทึก ยอเรื่อง ประมวลรายงานที่ต.อง ใช.ความรู.ทางเทคนิคหรือวิชาการ
ด.านใดด.านหนึ่ง ได.แก ความรู.เกี่ยวกับงานสาขาตางๆ วิทยาศาสตร% หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การรวบรวม การ
ตรวจสอบ ติดตาม แก.ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา ทรัพย%สินและเอกสารสําคัญทางราชการ การรวบรวมข.อมูล
หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป'นต.น ตอบปDญหา ชี้แจงเรื่อง ตางๆ เกี่ยวกับงานในหน.าที่
ฝUกอบรมและให.คําปรึกษา แนะนาการปฏิบัติงานแกเจ.า หน.าที่ ระดับ รองลงมาและปฏิบัติหน.าที่อื่นที่เกี่ยวข.อง
ภารกิจ สาระความรู. และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. วิเคราะห% วางแผนจัดระบบข.อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ให.สามารถดําเนินงานตามภารกิจได.อยางมีประสิทธิภาพ
๒. วิเคราะห%สภาพของกลุมและออกแบบระบบงานสารบรรณให.เหมาะสมและสอดคล.อง
กับงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุมและหัวหน.ากลุม ๔. ประสานงานกับกลุมอื่น
ในสํานักงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข.องกับ

๔. ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข.อง
การบริหารกลุม
๕. ประสานดําเนินการประชาสัมพันธ% ข.อมูลขาวสารและผลงานของกลุมให.ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
๖. จัดทําระบบสารสนเทศของกลุม
๗. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุม
๘.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย
๒. ภารกิจในกลุมงาน
๑. งานวัดและประเมินผลการศึกษา
(๑.๑) งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ได.แก สงเสริมให.ครูพัฒนาตนเองโดยศึกษาหา ความรู.เกี่ยวกับ
วิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมและพัฒนา
ผู.บริหาร ครูให.ใช.วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ศึกษา วิเคราะห% รูปแบบ วิธีการใน การพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล
ในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย จัดทําคูมือการวัดผลเทียบโอน
ผลการศึกษา สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย คูมือกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา
(๑.๒) งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ได.แก รวบรวมเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ศึกษา วิเคราะห% เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มี ผู.จัดทําแล.ว คัดเลือกให.เหมาะสม กับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา และพัฒนาเครื่องมือวัดและ ประเมินผลให.
ครอบคลุมด.านตอไปนี้
(๑.๒.๑) เครื่องมือวัดและประเมินผลตาม กลุมสาระการเรียนรู. ๘ กลุมสาระ
(๑.๒.๒) เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
(๑.๒.๓) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแกสถานศึกษา
(๑.๓) งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา ได.แก
(๑.๓.๑) ศึกษา วิเคราะห% แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
(๑.๓.๒) ดําเนินการ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
(๑.๓.๓) จัดทํารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
(๑.๔) เผยแพรผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา
(๑.๕) งานทดสอบทางการศึกษา ได.แก ศึกษา วิเคราะห% วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให.ครอบคลุมสาระการเรียนรู.ทั้ง ๘ กลุมสาระของ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให.สอดคล.องตามที่ กระทรวงศึกษาธิการและ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติกําหนด ประสานความรวมมือกับสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและให.บริการสอบวัดความรู. ความสามารถ ให.กับนักเรียน พัฒนาคลังข.อสอบ
มาตรฐานการศึกษา จัดสร.างโปรแกรมเก็บข.อมูลคุณภาพการศึกษาของ ผู.เรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู.
๒. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา

(๒.๑) งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู.ได.แก รวบรวม
จัดทําระบบข.อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการะบวนการเรียนรู. ศึกษาสภาพปDญหา
ความต.องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู. จัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาระบบ การนิเทศ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู. ดําเนินการนิเทศโดยใช.โรงเรียนเป'นฐานและโครงการ เป'นฐาน ดังนี้
(๑) การนิเทศโดยใช.โรงเรียนเป'นฐาน เชน สงเสริมฝVายบริหารเป'นหลักในการนิเทศภายใน
สงเสริมครูเป'นผู.สร.างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน สงเสริมเครือขายการนิเทศครูต.นแบบ ครูแกนนํา ผู.ปกครอง ชุมชน
และภูมิปDญญา สงเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งสงเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝVาย
(๒) การนิเทศโดยใช.โครงการเป'นฐาน เชน โครงการนํารอง (Pilot Study) โครงการ
รวม พัฒนา (Joint Project) เป'นต.น จัดทําสรุปรายงานและเผยแพรเทคนิคการนิเทศ และการจัดการะบวนการเรียนรู.
ที่ประสบผลสําเร็จ
(๒.๒) งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หนวยงานที่
เกี่ยวข.องและชุมชน ได.แก ประสานการจัดทําระบบข.อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือขายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทําแผนการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา ดําเนินการและรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวข.องพัฒนากลุมโรงเรียนการนิเทศในรูปแบบตาง ๆ ที่ หลากหลาย พัฒนาห.องเรียนหรือสถานศึกษา
ให.เป'นแหลงเรียนรู.
(๒.๓) งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการบริหาร
และการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ได.แก จัดทําระบบข.อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศ
และติดตามการ บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห%และจัดทําเกณฑ%ดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา ดําเนินการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ บริหาร
และการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทํา
รายงาน เผยแพร
(๒.๔) งานศึกษาค.นคว.า วิเคราะห%วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ได.แก ศึกษา
ค.นคว.า วิเคราะห%สภาพปDญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนา
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาเครือขายการนิเทศ สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรการ วิเคราะห% วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษา
๓. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(๓.๑) งานสงเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได.แก ศึกษาระบบ
หลักเกณฑ% วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ% ระเบียบที่ เกี่ยวข.อง ศึกษา ค.นคว.า
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษาแล.วนํามาวิเคราะห% เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา สงเสริมและสนับสนุนให. สถานศึกษา สร.างความตระหนัก ความรู. ความ
เข.าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพ การศึกษาแก บุคลากรทุกคนสงเสริมและสนับสนุนให.
สถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให. สอดคล.องกับ สภาพแวดล.อมและความต.องการของชุมชน / ท.องถิ่น
รวมทั้งการกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ% ในการแปลผลและตัดสินการผานมาตรฐานพร.อมทั้งจัดให.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู.
ระหวางสถานศึกษาด.วยกันรวมกําหนดกลยุทธ%ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ

ระดับสถานศึกษา สงเสริมให.สถานศึกษา จัดสร.าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิด
อยูบน พื้นฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตาม การจัด สร.าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(๓.๒) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ได.แก จัดทําระบบการตรวจสอบ คุณภาพ ภายใน
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพื่อให.สามารถดําเนินการ ประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง รวมกับสถานศึกษาวิเคราะห%ผล การประเมิน เพื่อนหาจุดพัฒนาและนํามา
เป'นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไมได.มาตรฐานตาม เกณฑ% จัดตั้ง คณะทํางานเพื่อรับผิดชอบและให.ความ
ชวยเหลือสถานศึกษาที่ยังไมได.มาตรฐานตามเกณฑ% อยางเป'นระบบ จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห%ผลการประเมิน คุณภาพภายใน สถานศึกษา เพื่อกําหนดนโยบายในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทํา ระบบสารสนเทศ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําเอกสาร
เผยแพรคูมือกําหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานกลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวอยางสถานศึกษา
ที่ผานเกณฑ%การประเมินมาตรฐานจาก คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศ ติดตาม การกับ สถานศึกษา
ทุกแหงให.ได.มาตรฐานตามเกณฑ%
(๓.๓) งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษา ได.แก
สงเสริม และสนับสนุนให.สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาพิจารณา
ให. ข.อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา ประสานงานกับ สถานศึกษา
ที่มีความพร.อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อ สถานศึกษาตอสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประสานงานกับสํานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ประสาน ติดตามผล การประเมินภายนอก เพื่อนามาใช.ประโยชน%
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓.๔) งานศึกษา ค.นคว.า วิเคราะห% วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได.แก ศึกษา
วิเคราะห% วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในและภายนอกสถานศึกษาของแตละ หนวยงาน สงเสริม สนับสนุน
และหรือรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา สงเสริม สนับสนุนให.
สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช.ในการพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ
ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษาของ สถานศึกษาและนาผลมาใช.ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
(๔.๑) งานพัฒนาระบบข.อมูล และสารสนเทศ ได.แก ดําเนินการให.มีฐานข.อมูลด.าน วิชาการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป ของเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวม วิเคราะห% และ บันทึก
ข.อมูลทางด.านวิชาการ ด.านบริหารงานบุคคลด.านบริหารงานงบประมาณ และด.าน บริหารงานทั่วไป ใน ระบบ
ฐานข.อมูล ปรับปรุงระบบฐานข.อมูลให.เป'นปDจจุบัน เผยแพรข.อมูลในระบบ เครือขายและ Internet รายงานผลการ
วิเคราะห% ข.อมูลตอคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ เขตพื้นที่การศึกษา
(๔.๒) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได.แก รวบรวม วิเคราะห%
ข.อมูลที่เกี่ยวข.องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จัดทําแผน ยุทธศาสตร% การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอแผนยุทธศาสตร%ตอคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษาเพื่อดําเนินการตามแผน

(๔.๓) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได.แก รวบรวม ประมวล
วิเคราะห%ข.อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมนผลการบริหารและการจัด การศึกษาจัดทําสรุป และ
รายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตอคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ นิเทศการศึกษา คูมือ กําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
๕. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู. ประกอบด.วย
(๕.๑) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได.แกศึกษานโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งวิเคราะห%แนวโน.มและทิศทาง ในการจัด
การศึกษาปฐมวัย ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สงเสริมและสนับสนุนให.สถานศึกษามีความพร.อมในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดยพัฒนาครู ผู.บริหาร ให.มีความรู. ความเข.าใจ
สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย และดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา หลักสูตรได. การมีสวน รวมของผู.ปกครอง
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวข.องในการจัดทําหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย นิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และให.ความชวยเหลือ สถานศึกษาในด.านการพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่อง ประสานความรวมมือกับ หนวยงานอื่น ที่จัดการศึกษา ปฐมวัย
(๕.๒) งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได.แก ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู.ทั้ง ๘ กลุมสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู.เรียน ศึกษา รวบรวมข.อมูลและ
จัดทําระบบสารสนเทศ รวมทั้งสงเสริมให.สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
(๕.๒.๑) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
(๕.๒.๒) รวบรวมข.อมูล แหลงเรียนรู.และภูมิปDญญาท.องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร พัฒนาครู ผู.บริหารสถานศึกษาให.มี ความรู. ความเข.าใจในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สงเสริมและ
สนับสนุนให.สถานศึกษาจัดทําหลักสูตร สถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของผู.มีสวนได.สวนเสียทุกฝVาย สงเสริม และ
สนับสนุนให.สถานศึกษาจัด หลักสูตรเฉพาะด.าน เชน โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียน กีฬา โรงเรียน
วิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตาม อัธยาศัย เชน Home School
การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป'นต.น สงเสริมและสนับสนุนให.ครู ออกแบบการเรียนรู.และ จัดการเรียนรู.
ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป'นสําคัญ สงเสริมและ สนับสนุนให.สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา โดยใช.ข.อมูลจากการ วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศ ภายใน ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และ นําข.อมูลมาใช.ในการวางแผน พัฒนา
(๕.๓) งานศึกษา ค.นคว.าวิเคราะห% วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู. ได.แก ศึกษาสภาพ
ปDญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู. ดําเนินการวิจัยการ บริหารหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห% วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการ พัฒนากระบวนการ เรียนรู.ของครู
ผู.บริหารตลอดจนผู.เกี่ยวข.อง เผยแพรผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการ พัฒนาหลักสูตร และ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู. นาผลการวิจัยไปกําหนด นโยบายเพื่อพัฒนางานบริหาร หลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู. คูมือกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา

๖. งานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(๖.๑) งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได.แก ศึกษา
ความต.องการ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดําเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อ
ต.นแบบ ของหนวยงานเพื่อสนับสนุนชวยเหลือตามความต.องการของสถานศึกษา สงเสริมและ พัฒนาครู ผู.บริหาร ให.มี
ความรู. ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาให.มีประสิทธิภาพ ประสานความ รวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการใช.สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เผยแพรประชาสัมพันธ%การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
(๖.๒) งานศึกษาค.นคว.า วิเคราะห% วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา ได.แก ศึกษา ค.นคว.า วิเคราะห% วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิจัยเพื่อ
พัฒนา สื่อต.นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให.สอดคล.องกับความต.องการของ สถานศึกษา สงเสริม
สนับสนุนให.สถานศึกษาที่ดําเนินการ ศึกษา วิเคราะห% วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได.มี
โอกาสและเปลี่ยนผลการวิเคราะห% วิจัย นําไปใช. และเผยแพรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓. งานกลุมสาระการเรียนรู$
เป'นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก%ต.องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือ ครูผู.สอน ในด.าน
การพัฒนาองค%ความรู. ทักษะและคุณลักษณะที่กําหนดไว.ในมาตรฐานการเรียนรู. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข.อง
สัมพันธ%กันตามศาสตร%ตางๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแบงกลุมสาระการเรียนรู.
เป'น ๘ กลุม ได.แก ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร% ๓) วิทยาศาสตร% ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภาษาตางประเทศ
๔. งานกลุมเครือขายสถานศึกษา
ภาคีเครือขาย หมายถึง กลุมบุคคล องค%กรที่มีเป7าหมายรวมกัน มารวมตัวกันด.วยความสมัครใจ เพื่อ
ทํากิจกรรมให.บรรลุเป7าหมาย (รวมคิด / วางแผน รวมทํา รวมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ% แนวราบ มีความเสมอ
ภาค และเรียนรู.รวมกันอยางตอเนื่อง ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ ได.แบงกลุมโรงเรียน
เป'นเครือขายสถานศึกษาออกเป'น ๒๐ กลุม ดังนี้ ๑) กลุมโรงเรียนสตึก ๑, ๒) กลุมโรงเรียนสตึก ๒,
๓) กลุมโรงเรียนสตึก ๓, ๔) กลุมโรงเรียนสตึก ๔, ๕) กลุมโรงเรียนสตึก ๕, ๖) กลุมโรงเรียนสตึก ๖, ๗) กลุมโรงเรียน
คูเมือง ๑, ๘) กลุมโรงเรียนคูเมือง ๒, ๙) กลุมโรงเรียนคูเมือง ๓, ๑๐) กลุมโรงเรียนคูเมือง ๔, ๑๑) กลุมโรงเรียน
คูเมือง ๕, ๑๒) กลุมโรงเรียนพุทไธสง ๑, ๑๓) กลุมโรงเรียนพุทไธสง ๒, ๑๔) กลุมโรงเรียนพุทไธสง ๓,
๑๕) กลุมโรงเรียนนาโพธิ์ ๑, ๑๖) กลุมโรงเรียนนาโพธิ์ ๒, ๑๗) กลุมโรงเรียนบ.านใหมไชยพจน% ๑,
๑๘) กลุมโรงเรียนบ.านใหมไชยพจน% ๒, ๑๙) กลุมโรงเรียนแคนดง ๑, และ ๒๐) กลุมโรงเรียนแคนดง ๒,
งานกลุม เครือขายสถานศึกษา เป'นกิจกรรมที่ ศึกษานิเทศก% ต.องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือขาย ในการทางานรวมกันกับ กลุมสถานศึกษาในลักษณะของเครือขายในด.าน
การประสานงาน (Coordination)ความรวมมือ (Cooperation) การทางานรวมกัน (Collaboration)
และการมีสวนรวม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม

๔ ภาระงาน ได.แก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป
๕. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป'นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก%ต.องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหน.าที่
ของศึกษานิเทศก%ที่เกี่ยวข.องกับงานพิเศษที่ไมใชงานตามมาตรฐานตําแหนง รวมถึงงานโครงการและ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข.อง
กับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก% เพื่อเอื้อประโยชน%ให.กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา รวมถึงเป'นฐานข.อมูลในการ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปoตอไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ตอนที่ ๒
การจัดโครงสร$างการบริหารและการจัดวางบุคลากร
๑. การจัดบุคลากรตามกลุมภารกิจ กลุมสาระการเรียนรู$และกลุมเครือขายสถานศึกษา
๑.๑ กลุมภารกิจ
กลุมภารกิจ
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู.
สงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
วัดและประเมินผลการศึกษา
สงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

ผู.รับผิดชอบ
นายสนิท เกไธสง
นายสุริยา สาแก.ว
นางสาวสุวรรณา เปopยนไธสง
นางสําเนียง ประนัดศรี
นางสาวชมพูนุท ทองปาน
นายพนัส สุขหนองบึง
นางพลอยชนก ภัทรโชตินนท%
นางสาวพิชญ%ชญามญช% พลรัตน%
นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
นางศิริมนต% ละมุล
นายเฉลิมเกียรติ แก.วมา

๑.๒ กลุมสาระการเรียนรู.
กลุมภารกิจ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร%
วิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
ปฐมวัย

ผู.รับผิดชอบ
นางสําเนียง ประนัดศรี
นางสาวชมพูนุท ทองปาน
นายเฉลิมเกียรติ แก.วมา
นายสุริยา สาแก.ว
นางสาวพิชญ%ชญามญช% พลรัตน%
นายพนัส สุขหนองบึง
นางศิริมนต% ละมุล
นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
นางพลอยชนก ภัทรโชตินนท%
นางสาวสุวรรณา เปopยนไธสง

หมายเหตุ ผอ.กลุมนิเทศฯ ดูแล กํากับ ติดตามทุกกลุมสาระการเรียนรู.

๑.๒ งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุมเครือขายสถานศึกษา (กลุมโรงเรียน)
กลุมเครือขายสถานศึกษา
ผู.รับผิดชอบ
สตึก ๑
นางสาวพิชญ%ชญามญช% พลรัตน%
สตึก ๒
นางสาวพิชญ%ชญามญช% พลรัตน%
สตึก ๓
นายสุริยา สาแก.ว
สตึก ๔
นายสุริยา สาแก.ว
สตึก ๕
นางศิริมนต% ละมุล
สตึก ๖
นางศิริมนต% ละมุล
คูเมือง ๑
นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
คูเมือง ๒
นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
คูเมือง ๓
นางสําเนียง ประนัดศรี
คูเมือง ๔
นางสําเนียง ประนัดศรี
คูเมือง ๕
นางสําเนียง ประนัดศรี
พุทไธสง ๑
นางสาวสุวรรณา เปopยนไธสง
พุทไธสง ๒
นางพลอยชนก ภัทรโชตินนท%
พุทไธสง ๓
นางพลอยชนก ภัทรโชตินนท%
นาโพธิ์ ๑
นายเฉลิมเกียรติ แก.วมา
นาโพธิ์ ๒
นายเฉลิมเกียรติ แก.วมา
บ.านใหมไชยพจน% ๑
นางสาวชมพูนุท ทองปาน
บ.านใหมไชยพจน% ๒
นางสาวชมพูนุท ทองปาน
แคนดง ๑
นายพนัส สุขหนองบึง
แคนดง ๒
นายพนัส สุขหนองบึง
หมายเหตุ ผอ.กลุมนิเทศฯ ดูแล กํากับ ติดตามทุกกลุมเครือขายสถานศึกษา
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เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ แก.วมา

.

นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
นางศิริมนต% ละมุล

.

สงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวพิชญ%ชญามญช% พลรัตน%

วัดและประเมินผลการศึกษา
นายพนัส สุขหนองบึง
นางพลอยชนก ภัทรโชตินนท%

สงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสําเนียง ประนัดศรี
นางสาวชมพูนทุ ทองปาน

นางสาวสุวรรณา เปopยนไธสง

นายสุริยา สาแกว

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู

๒. การมอบหมายหน$าที่ ความรับผิดชอบตามคําสั่ง สพป.บุรีรัมย เขต ๔

๑) โครงสร.างการบริหารงานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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๒) การมอบหมายงาน กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. นายสนิท เกไธสง ตําแหนงศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๔๑
๑.๑ ปฏิบัติหน.าที่ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(๑) กําหนดขอบขายของข.อมูลด.านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหาร ทั่วไป
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปo รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน จากกลุมตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๒) อํานวยการ ให.คําปรึกษา ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก%และเจ.าหน.าที่
ในกลุมนิเทศฯ ให.สามารถปฏิบัติงานที่ได.รับมอบหมายเป'นไปด.วยความเรียบร.อยถูกต.อง มีประสิทธิภาพ
บังเกิด ผลดีตอทางราชการ
(๓) พิจารณา กลั่นกรองงาน และบันทึกความเห็นอิงระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข.อง
กอนนําเสนอผู.บังคับบัญชา กําหนดขอบขายของข.อมูลด.านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหาร
ทั่วไปของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปo รายงาน
ผลการ ปฏิบัติงาน จากกลุมตาง ๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ปฏิบัติหน.าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
(๕) พิจารณาตรวจสอบความถูกต.องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ.าหน.าที่ ตลอดจนให. ความเห็นใน
การปฏิบัติราชการให.เป'นไปตามระเบียบกฎหมาย ข.อบังคับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข.อง นําเสนอ ผู.อํานวยการกลุมนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู.อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ ผู.อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
(๖) สรุปรายงานผล เผยแพรประชาสัมพันธ% งานในกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๒ ขับเคลื่อนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๓ รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED
๑.๔ รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ.า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย

การปฏิบัติหน.าที่แทนผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในกรณีที่
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหน.าที่ได. กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงขอให.บุคคลดังตอไปนี้ปฏิบัติหน.าที่แทนตามลําดับ
๑. นายพนัส สุขหนองบึง ศึกษานิเทศก%ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๒๙ (พ) ปฏิบัติหน.าที่แทน
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑ กรณีผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหน.าที่ได.
๒. นายเฉลิมเกียรติ แก.วมา ศึกษานิเทศก%ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๔๐ ปฏิบัติหน.าที่แทน
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒ กรณีผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหน.าที่ได.
๓. นางสาวพิชญ%ชญามญช% พลรัตน% ศึกษานิเทศก%ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๒๒ ปฏิบัติหน.าที่แทน
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๓ กรณีผู.อํานวยการ กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหน.าที่ได.
๔. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก%ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๓๑ ปฏิบัติหน.าที่แทน
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๔ กรณีผู.อํานวยการ กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหน.าที่ได.

กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู$
๒. นายสุริยา สาแก$วศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่๒๙
หัวหน.ากลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู.ให.รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน.าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต.น
๒. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด และประสานการดําเนินงาน
โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสตึก 3 และสตึก 4
๓. นิเทศ ติดตาม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระบวนการ
เรียนรู. ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห% วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร
๔. รับผิดชอบโครงการบ.านนักวิทยาศาสตร%น.อย ประเทศไทย
๕. โครงการเสริมสร.างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล (เขตสุจริต)
๖. โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู.สอนวิทยาศาสตร%ของ สสวท.ระดับมัธยมศึกษาตอนต.น
๗. โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร% คณิตศาสตร%และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต.น

๘. สงเสริมการจัดกิจกรรมสร.างคานิยมหลัก ๑๒ ประการ สําหรับคนไทย
๙.สงเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร.างคุณลักษณะอันพึงประสงค%ตามหลักสูตร
๑๐. โครงการยุวทูตความดี ฝUกจิตอาสา สานตอปณิธานความดี และพระบรมราโชบายด.านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
๑๑. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนํานโยบาย สพฐ.และสพป.บุรีรัมย% เขต ๔ สูการปฏิบัติอยาง เป'น
รูปธรรมในกลุมโรงเรียนและโรงเรียนที่มอบหมายให.รับผิดชอบ
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นางสาวสุวรรณา เป=>ยมไธสง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๓๙
ศึกษานิเทศก%กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู. ให.รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน.าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
๒. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดและประสานการดําเนินงาน
โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพุทไธสง ๑
๓. ศึกษารวบรวมข.อมูลและจัดทําระบบสารสนเทศ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย แหลงเรียนรู. และภูมิ
ปDญญาท.องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๔. พัฒนาครู ผู.บริหารสถานศึกษาให.มีความรู. ความเข.าใจในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
๕. สงเสริมและสนับสนุนให.สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยใช.ข.อมูลจากการวิจัย
ในชั้นเรียน และการนิเทศภายในโรงเรียน
๖. นิเทศการศึกษา วิเคราะห% วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กระบวนการเรียนรู. ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
๗. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
๘. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ผู.ด.อยโอกาสและผู.มีความสามารถพิเศษ
๙. รับผิดชอบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
๑๐. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนํานโยบายสพฐ.และนโยบายของ สพป.บุรีรัมย% เขต ๔
สูการปฏิบัติอยางเป'นรูปธรรมในกลุมโรงเรียนและโรงเรียนที่มอบหมายให.รับผิดชอบ
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๔. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๓๑
ปฏิบัติหน.าที่แทนผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๔
และเป'นหัวหน.าหัวหน.ากลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ให.รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน.าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู.การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต.น
๒. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดและประสานการดําเนินงาน
โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุมโรงเรียนคูเมือง ๑ และคูเมือง 2
๓. ศึกษาค.นคว.าทางวิชาการ จัดทําเอกสาร คูมือ สื่อ เพื่อใช.ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอน รวบรวมและจัดทําระบบข.อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
๔. จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู. การแนะแนว แนะแนวอาชีพ และนักธุรกิจน.อย
๕. ดําเนินการนิเทศโดยใช.โรงเรียนเป'นฐาน โครงการนํารอง โครงการรวมพัฒนาและโครงการสงเสริม
การนิเทศภายในโรงเรียน
๖. ดําเนินการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนสอนและการบริหารการศึกษา
๗. สรุปรายงานผล และเผยแพรเทคนิค วิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู.ที่ประสบผลสําเร็จ (KM)
๘. ศึกษา ค.นคว.า วิเคราะห% วิจัย การจัดกระบวนการเรียนรู.ด.วยกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่
๙. การขับเคลื่อนและรายงานผลตามจุดเน.นการพัฒนาคุณภาพผู.เรียน (Re-Skill Up-Skill
New-Skill)
๑๐. รับผิดชอบโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน
๑๑. โครงการสงเสริมความพร.อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
และการแนะแนวผู.เรียนเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายเพิ่มผู.เรียนอาชีวศึกษา
๑๒. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. รับผิดชอบพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding)
๑๔. รับผิดชอบโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา และการจัดทําข.อตกลง (MOU)
กับสถานศึกษา
๑๕. รวบรวม จัดทําระบบข.อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
1๖. ประสานงานในการสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก%กับหนวยงานที่เกี่ยวข.อง
1๗. นิเทศโดยใช.โรงเรียนเป'นฐาน และโครงการสงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียน
๑๘. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนํานโยบายสพฐ.และ สพป.บุรีรัมย% เขต ๔
สูการปฏิบัติอยางเป'นรูปธรรมในกลุมโรงเรียนและโรงเรียนที่มอบหมายให.รับผิดชอบ

๑๙. รับผิดชอบโครงการการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย
๕. นางศิริมนต ละมุล ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๔๓
ศึกษานิเทศก%กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ให.รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน.าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู.ศิลปะ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต.น
๒. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดและประสานการดําเนินงาน
โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสตึก ๕ และ กลุมโรงเรียนสตึก ๖
๓. ศึกษาค.นคว.าทางวิชาการ จัดทําเอกสาร คูมือ สื่อ เพื่อใช.ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียน
การสอน รวบรวมและจัดทําระบบข.อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
๔. รวมในการจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู. การแนะแนว แนะแนวอาชีพ
และนักธุรกิจน.อย
๕. รวมดําเนินการนิเทศโดยใช.โรงเรียนเป'นฐาน โครงการนํารอง โครงการรวมพัฒนาและโครงการสงเสริม
การนิเทศภายในโรงเรียน
๖. ดําเนินการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการเรียนสอนและการบริหารการศึกษา
๗. สรุปรายงานผล และเผยแพรเทคนิค วิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู.ที่ประสบผลสําเร็จ (KM)
๘. ศึกษา ค.นคว.า วิเคราะห% วิจัย การจัดกระบวนการเรียนรู.ด.วยกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่
๙. รวมขับเคลื่อนและรายงานผลตามจุดเน.นการพัฒนาคุณภาพผู.เรียน (Re-Skill Up-Skill
New-Skill)
๑๐. รับผิดชอบโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning - KM BUU
๑๑. รวมรับผิดชอบโครงการสงเสริมความพร.อมในการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนการศึกษาภาค
บังคับและการแนะแนวผู.เรียนเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายเพิ่มผู.เรียนอาชีวศึกษา
๑๒. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๓. รับผิดชอบพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ (Coding)
๑๔. รับผิดชอบโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา และการจัดทําข.อตกลง (MOU)
กับสถานศึกษา
๑๕. รวบรวม จัดทําระบบข.อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
๑๖. ประสานงานในการสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก%กับหนวยงานที่เกี่ยวข.อง
๑๗. นิเทศโดยใช.โรงเรียนเป'นฐาน และโครงการสงเสริมการนิเทศภายในโรงเรียน
๑๘. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนํานโยบาย สพฐ. และสพป.บุรีรัมย% เขต ๔ สูการปฏิบัติอยางเป'น
รูปธรรมในกลุมโรงเรียนและโรงเรียนที่มอบหมายให.รับผิดชอบ
๑๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๖. นางสําเนียง ประนัดศรี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๒๕
หัวหน.ากลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให.รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน.าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู.ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต.น
๒. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด และประสานการดําเนินงาน
โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุมโรงเรียนคูเมือง 3 ,โรงเรียนคูเมือง ๔ และโรงเรียนคูเมือง ๕
3. สงเสริมและสนับสนุนให.สถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู.
4. รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก การใช. DLTV
5. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการใช.และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด.วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบอิเล็กทรอนิกส% (e-learning) นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
8. รวมรับผิดชอบโครงการโรงเรียน ICT ให.คําปรึกษาและแนะนําด.าน ICT แกโรงเรียน
๙. งานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
10. นิเทศการศึกษา วิเคราะห% วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู. ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1๑. รวมรับผิดชอบโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)
๑๒. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา และรับผิดชอบงานทางด.านวัฒนธรรม
จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๑๓. โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทําดีถวายในหลวง
๑๔. โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
๑๕. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน และกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใช.หนังสือพระราชนิพนธ%
ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ.า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๑๖. โครงการรักษ%ภาษาไทย และงานห.องสมุดโรงเรียน
๑๗. โครงการเดินหน.าพัฒนาการอานออกเขียนได. “เด็กไทยวิถีใหม อานออกเขียนได.ทุกคน”
และกิจกรรมประเมินการอานออกเขียนได.

๑๘. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนํานโยบายสพฐ. สูการปฏิบัติอยางเป'นรูปธรรม
ในกลุมโรงเรียนและโรงเรียนที่มอบหมายให.รับผิดชอบ
๑๙. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสื่อสารสองทาง
๒๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย
๗. นางสาวชมพูนุท ทองปาน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๓๕
ศึกษานิเทศก%กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให.รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน.าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู.คณิตศาสตร% ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต.น
๒. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด และประสานการดําเนินงาน
โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุมโรงเรียนบ.านใหมไชยพจน% ๑ และกลุมโรงเรียนบ.านใหมไชยพจน% ๒
๓. สงเสริมและสนับสนุนให.สถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู.
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการใช.และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด.วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ระบบอิเล็กทรอนิกส% (e-learning) คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส% OBEC CONTENT CENTER
๗. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ%งานของกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู.สอนคณิตศาสตร% ตามมาตรฐานของ สสวท.
9. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู.ด.วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (OBEC Content Center)
10. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)
11. ปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา วิเคราะห% วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑2. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนํานโยบายของ สพฐ.และนโยบายของ สพป.บุรีรัมย% เขต ๔
ไปด.วยกัน สูการปฏิบัติอยางเป'นรูปธรรมในกลุมโรงเรียนและโรงเรียนที่มอบหมายให.รับผิดชอบ
๑3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๘. นายพนัส สุขหนองบึง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๒๙ (พ)
ปฏิบัติหน.าที่แทนผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๑
และเป'นหัวหน.ากลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา ให.รับผิดชอบและปฏิบัติหน.าที่ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู.สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต.น และการติดตามและประเมินการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู.สุขศึกษา
และพลศึกษา
๒. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ประสานการดําเนินงาน
โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุมโรงเรียนแคนดง ๑ และกลุมโรงเรียนแคนดง ๒
๓. นิเทศการศึกษา วิเคราะห% รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษาการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. ประสานความรวมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องค%การมหาชน) ในการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test)
๕. ประสานความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ ในการดําเนินโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Programmed for International
Student Assessment หรือ PISA) การสอบวิทยาศาสตร%และคณิตศาสตร%โอลิมป’ก
๖. กําหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา จัดเก็บรวบรวมจัดทําคลังข.อสอบ
๗. คณะกรรมการชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสานความรวมมือกับชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นการศึกษา
๙. ประสานความรวมมือในการกรอกข.อมูลการเรียนในโปรแกรม School MIS
๑๐. ศึกษา วิเคราะห% แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
๑๑. รับผิดชอบเว็บไซต% (Website) กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๑๒. รับผิดชอบเครือขายการวิจัย และนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1๓. โครงการการเรียนรู.สูสากลและการทดสอบนักเรียนระดับนานาชาติ
1๔. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร%และวิทยาศาสตร%
๑๕. โครงการทดสอบ PISA
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย

๙. นางพลอยชนก ภัทรโชตินนท ศึกษานิเทศกชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ ๔๔
ศึกษานิเทศก%กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา ให.รับผิดชอบและปฏิบัติหน.าที่ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู.ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต.น
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดและประสานการดําเนินงาน
โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพุทไธสง ๒ และพุทไธสง ๓
๓. นิเทศการศึกษา วิเคราะห% วิจัย รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผล
ในสถานศึกษา การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. รับผิดชอบการประเมินคุณภาพผู.เรียน (NT: National Test) ชั้นประถมศึกษาปoที่ ๓
๕. วางแผนทดสอบทางการศึกษาให.ครอบคลุมกลุมสาระการเรียนรู. ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๖. ดําเนินการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู.
๗. จัดทําสรุปรายงานผล และเผยแพรเทคนิค วิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู.ที่ประสบผลสําเร็จ
๘. ศึกษา ค.นคว.า วิเคราะห% วิจัย การจัดกระบวนการเรียนรู.
๙. รับผิดชอบงานแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย% เขต ๔
๑๐. พัฒนางานรวมกับศูนย%พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป'นเลิศ(Human Capital Excellence
Center : HCEC)
๑๑. รับผิดชอบกิจกรรมสร.างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป7องกันการทุจริต”
โครงการโรงเรียนสุจริต
๑๒. รับผิดชอบโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา
๑๓. รวบรวม จัดทําระบบข.อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู.
1๔. ศึกษาสภาพปDจจุบัน ปDญหา และความต.องการพัฒนาในการจัดกระบวนการเรียนรู.
1๕. นิเทศติดตาม สงเสริม และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู.ที่เน.นผู.เรียนเป'นสําคัญ
๑๖. รับผิดชอบการทดสอบการอาน การเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปoที่ ๑ (RT : Reading Test)
๑๗. รับผิดชอบโครงการสอบ PISA
๑๘. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนํานโยบายของ สพฐ.และสพป.บุรีรัมย% เขต ๔ สูการปฏิบัติอยางเป'น
รูปธรรมในกลุมโรงเรียนและโรงเรียนที่มอบหมายให.รับผิดชอบ
1๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐. นางสาวพิชญชญามญช พลรัตน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๒๒
ปฏิบัติหน.าที่แทนผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒
เป'นหัวหน.ากลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให.รับผิดชอบและปฏิบัติหน.าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต.น
๒. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด และประสานการดําเนินงาน
โดยเฉพาะโรงเรียนในกลุมโรงเรียนสตึก 1 และสตึก 2
๓. งานสารสนเทศ กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. งานสงเสริมและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ให.คําแนะนําปรึกษางานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖. งานมาตรฐานการศึกษา และประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. ศึกษา วิเคราะห% วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๘. งานสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)
๙. จัดทําสรุปรายงานผลและเผยแพรเทคนิคและวิธีการในการจัดกระบวนการเรียนรู.
๑๐. ศึกษา ค.นคว.า วิเคราะห% วิจัย การจัดกระบวนการเรียนรู.
๑๑. ขับเคลื่อนและรายงานผลการพัฒนาตามจุดเน.นการพัฒนาคุณภาพผู.เรียน
๑๒. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๑๓. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา
๑๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนํานโยบายสพฐ.และนโยบาย สพป.บุรีรัมย% เขต ๔
๑๕. รับผิดชอบโครงการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย%เขต ๔
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๑๑. นายเฉลิมเกียรติ แก$วมาศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษตําแหนงเลขที่๔๐
ปฏิบัติหน.าที่แทนผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คนที่ ๒
เป'นหัวหน.ากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ให.รับผิดชอบและปฏิบัติหน.าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุมสาระการเรียนรู.วิทยาศาสตร%และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
๒. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด และประสานการดําเนินงานโดยเฉพาะ
โรงเรียนในกลุมโรงเรียนนาโพธิ์ ๑ และ กลุมโรงเรียนนาโพธิ์ ๒
๓. ประสานงานในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา วิเคราะห% ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู. การวัดประเมินผลการเรียนรู. การจัดระบบการบริหารการศึกษา
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. เสนอผลการวิเคราะห%ข.อมูลตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๖.เสนอแผนยุทธศาสตร%การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๗.รับผิดชอบประสานงานและการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๘. รับผิดชอบในการรวบรวมข.อมูลสารสนเทศของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการตรวจราชการจากหนวยงานทุกระดับที่เกี่ยวข.อง
๙.รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพครูผู.สอนวิทยาศาสตร%ของ สสวท.ระดับประถมศึกษา
๑๐.รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร% คณิตศาสตร%และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสสวท.
ระดับประถมศึกษา
๑๑. รับผิดชอบโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณโดยใช.เกมเป'นฐาน (Game-Based Learning)
๑๒.รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษา (STEMEducation)
๑๓. รับผิดชอบโครงการอนุรักษ%พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ .สธ.)
๑๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการนํานโยบายก.าว (๙) ไปด.วยกัน สูการปฏิบัติอยางเป'นรูปธรรม
ในกลุมโรงเรียนและโรงเรียนที่มอบหมายให.รับผิดชอบ
๑๕ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School)

๑๖ โครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต.น ซึ่งเป'นความ
รวมมือระหวาง มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ% และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๑๗. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ.า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๑๗.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย

งานธุรการ
1๒. นางรัตติกา คุ$มแวง เจ$าหน$าที่ธุรการ
ปฏิบัติงานธุรการ ในกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มอบหมายให.รับผิดชอบ
และปฏิบัติหน.าที่ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานธุรการ ได.แก การลงทะเบียนรับหนังสือเข.าใหม และสงมอบให.เจ.าของเรื่องรับไป
ดําเนินการ การนําเสนอแฟ7มงาน เอกสาร หนังสือราชการ ประสานงานในกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และระหวางกลุมตางๆ ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ
๒. รวมรับผิดชอบงานรวมกับศึกษานิเทศก% ในการจัดการประชุม การจัดอบรม การประชุมภายในกลุม
กลุมงาน และกลุมสาระการเรียนรู.ตางๆ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู.บังคับบัญชามอบหมาย

ตอนที่ ๓
แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการ
เมื่อมาถึงสํานักงานให.ลงเวลาที่กลุมอํานวยการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ ไมเกินเวลา ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
๑. การแตงกาย
การแตงกายให.เป'นไปตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
กําหนด ดังนี้
วันจันทร%
ชุดข.าราชการสีกากี
วันอังคาร
ชุดผ.าไทย/สุภาพ
วันพุธ
ชุดกีฬา
วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพ
วันศุกร%
ชุดผ.าไทย/สุภาพ
๒. การขออนุมัติไปราชการ
๒.๑ ขออนุมัติไปราชการและการลา
การขออนุญาตไปราชการ ให.บันทึกข.อความขออนุญาตไปราชการเมื่อได.รับคําสั่งให.ไปราชการ ก็ให.นําบันทึก
ขอไปราชการให.แกกลุมอํานวยการ บันทึกการไมลงเวลามาปฏิบัติราชการ การขออนุญาตทั้ง ๒ กรณี ให.ขออนุญาต
ผานผู.อํานวยการกลุมนิเทศฯ ในกรณีผู.อํานวยการกลุมนิเทศฯ ไปราชการหรือให.ผานรองผู.อํานวยการกลุมซึ่งที่ ได.รับ
มอบหมายให.ปฏิบัติหน.าที่แทน เสนอขออนุมัติ ผานรองผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ และผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
ตามลําดับ
• อนึ่ง การไปราชการเป'นคณะให. หัวหน.าคณะหรือตัวแทนคนใดคนหนึ่งเขียนบันทึกการขออนุญาตไป
๒.๒ ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกสํานักงาน
การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานไมเกิน ๓ ชั่วโมง ให.บันทึกในสมุดขออนุญาตของ กลุมนิเทศฯ
ผานผู.อํานวยการกลุมนิเทศฯ ในกรณีที่ผู.อํานวยการกลุมนิเทศฯ ไปราชการ ให.ขออนุญาตผู.รักษาการในตําแหนง
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามฯ ตามลําดับ

๓. การลาพักผอน
การลาพักผอน ให.ผู.ประสงค%จะลาพักผอนเสนอใบลาพักผอนลวงหน.า โดยผานความเห็นชอบจาก ผู.อํานวยการ
กลุมนิเทศฯ และต.องมีผู.รับงานแทนลงนามไว. ซึ่งจะต.องได.รับอนุญาตกอนจึงหยุดพักผอนได. กรณียกเลิกวันลาพักผอน
ให.บันทึก ตามแบบบันทึกเสนอผานผู.อํานวยการกลุมนิเทศฯ เสนอขออนุญาต ตอรองผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ และผู.อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ ตามลําดับ
อนึ่ง เมื่อได.รับอนุญาตให.ไปราชการหรืออนุญาตให.ลาพักผอน ให.ผู.ได.รับอนุญาตสําเนาบันทึกการไป ราชการหรือลา
พักผอนให.แกกลุมอํานวยการทุกครั้ง
๔. การขอใช$รถยนตสวนกลาง
ศึกษานิเทศก%ทานใดมีความประสงค%ขอใช.รถยนต%ของทางราชการเพื่อเดินทางไปราชการตางๆ ให.บันทึกขอ
อนุญาตใช.รถยนต% ตามแบบฟอร%มที่กลุมอํานวยการกําหนด เสนอผานผู.อํานวยการกลุมนิเทศฯ ผู.อํานวยการกลุม
อํานวยการเสนอขออนุญาตจากผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
๕. การเปGนผู$แทนไปรวมงานที่ได$รับมอบหมาย
เมื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ สั่งให.บุคลากรในสํานักงานไป รวมงานเกี่ยวกับ
พิธีการสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย% วันสําคัญอื่นๆ หรือการให.ไปรวมงานตามที่ได.รับมอบ กลุมนิเทศฯ
จึงกําหนดแนวทางเพื่อให.ศึกษานิเทศก%ถือปฏิบัติรวมกัน ดังนี้
๑. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให.ผู.อํานวยการกลุมนิเทศฯ เป'นการเฉพาะผู.อํานวยการ กลุมนิเทศฯ
เป'นผู.ไปรวมงานหรือมอบให.ผู.อื่นแทน
๒. ให.ศึกษานิเทศก%เป'นผู.ไปรวมงานตามกลุมรายชื่อ ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
กําหนดในแตละคราว
๓. ให.ศึกษานิเทศก%ประจํากลุมเครือขายโรงเรียนเป'นผู.ไปรวมงานตามกลุมเครือขายโรงเรียน และบันทึกแจ.ง
และ/หรือขออนุญาต แกผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
๖. การประชุมของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
กําหนดการประชุม ดังนี้
๑. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) การประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กําหนดประชุม สองเดือน ๑ ครั้ง ผู.เข.าประชุม
ประกอบด.วย ผู.อํานวยการกลุมนิเทศฯ และศึกษานิเทศก%ที่เกี่ยวข.องในการ นําเสนองานในวาระของการประชุม
ครั้งนั้นๆ การบันทึกการประชุมโดยกลุมงานเลขานุการฯ บันทึกการ ประชุม เสนอผานผู.อํานวยการกลุมนิเทศฯ
เพื่อรายงานผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
๒. การประชุมประจําเดือนของศึกษานิเทศก%
การประชุมประจําเดือนของศึกษานิเทศก% กําหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง
อนึ่ง การประชุมประจําเดือนของศึกษานิเทศก% กรณีที่ไมสามารถประชุมได.ตามวัน เวลา

ที่กําหนด ผู.อํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะแจ.ง เลื่อนเป'น คราวๆ ไป สวนบันทึก
การประชุม มอบงานให.นางสาวสุวรรณา เปopยนไธสง ตําแหนงศึกษานิเทศก% เป'นผู.บันทึกการประชุม ถ.าหากนางสาว
สุวรรณา เปopยนไธสง ไมสามารถบันทึกการประชุมได.ให. นางศิริมนต% ละมุล ตําแหนงศึกษานิเทศก% เป'นผู.บันทึกการ
ประชุม จัดทําและ เสนอผานผู.อํานวยการกลุมนิเทศฯ เพื่อนําเสนอผานรองผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ ตามลําดับ
๗. การปฏิบัติราชการแทนผู$อํานวยการกลุมนิเทศฯ
การปฏิบัติราชการแทนผู.อํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในกรณีที่
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหน.าที่ได. กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษากําหนดให.
๑. นายพนัส สุขหนองบึง ศึกษานิเทศก%ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๒๙ (พ) ปฏิบัติหน.าที่แทน
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลําดับที่ ๑ กรณีผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหน.าที่ได.
๒. นายเฉลิมเกียรติ แก.วมา ศึกษานิเทศก%ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๔๐ ปฏิบัติหน.าที่แทน
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลําดับที่ ๒ กรณีผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหน.าที่ได.
๓. นางสาวพิชญ%ชญามญช% พลรัตน% ศึกษานิเทศก%ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๒๒ ปฏิบัติหน.าที่แทน
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลําดับที่ ๓ กรณีผู.อํานวยการ กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหน.าที่ได.
๔. นางสาวบุญโรม ดอมไธสง ศึกษานิเทศก%ชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขที่ ๓๑ ปฏิบัติหน.าที่แทน
ผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลําดับที่ ๔ กรณีผู.อํานวยการ กลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหน.าที่ได.
ปฏิบัติหน.าที่แทนผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม และ กรณีผู.อํานวยการกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามลําดับ
๘. การรายงานผลการปฏิบัตริ าชการ
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กําหนดให.ศึกษานิเทศก%ทุกคนต.องรายงานผล การปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้
๑. การรายงานผลการไปราชการตามคําสั่งของหนวยงานต.นสังกัดหรือหนวยงานอื่นๆ (ประชุม
อบรม สัมมนา คณะทางาน ฯลฯ)
เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามคําสั่งของหนวยงานต.นสังกัดหรือหนวยงานอื่นๆ
ให.ศึกษานิเทศก%หรือตัวแทน(กรณีไปเป'นคณะ) รายงานผลการไปราชการโดยจัดทําบันทึกข.อความเสนอ
ผานผู.อํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ ผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ ตามลําดับ

๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒.๑ การนิเทศแบบ Reflective Coaching ให.ดําเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากําหนด
๒.๒ การนิเทศ ติดตามและประเมิน ผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุด เน.น และงาน/ โครงการ
ให.ดําเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู.รับผิดชอบกําหนด
๓. รายงานการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน
ศึกษานิเทศก%ต.องจัดทํารายงานการปฏิบัติราชการตามบทบาท หน.าที่ ปoงบประมาณละ ๒ ครั้ง
ตามประเด็นที่กําหนด ดังนี้
ครั้งที่ ๑ รวบรวมรองรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหวางตุลาคมถึงมีนาคม โดยสงเอกสารรายงาน
ผานผู.อํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม เพื่อนําเสนอผู.อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ ตอไป
ครั้งที่ ๒ รวบรวมรองรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหวางเมษายนถึงกันยายน โดยสงเอกสารรายงาน
ผานผู.อํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน เพื่อนําเสนอ
ผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔ ตอไป

สวนที่ ๑

สวนที่ ๒

สาระสําคัญของโครงการ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค%ของโครงการ
ข.อมูลปoฐาน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป7าหมายเชิงปริมาณ
เป7าหมายเชิงคุณภาพ
ระยะเวลาในการดําเนินการ/สถานที่ดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินการ
งบประมาณที่ใช.ในการดําเนินการ
ผลการดําเนินการ
เครื่องมือและวิธีการประเมินกิจกรรม/โครงการ
ผลการวิเคราะห%ข.อมูล
ผลสรุปการดําเนินงาน
ปDญหาอุปสรรค ข.อเสนอแนะ
สิ่งที่จะดําเนินการตอไป

กรอบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการทุก ๖ เดือน

ตอนที่ ๔
ระบบนิเทศของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย& เขต ๔

ที

คณะผู$จัดทํา
ที่ปรึกษา
นายบุญถิ่น มหาสาโร
นายพิทักษ% สมพร.อม
นายเอกอนันต% ปุริตังสันโต
นายวุฒิชัย สารุสุข

ผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
รองผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
รองผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔
รองผู.อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย% เขต ๔

คณะทํางานคูมือกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายสนิท เกไธสง
ประธานกรรมการ
นายพนัส สุขหนองบึง
กรรมการ
นายเฉลิมเกียรติ แก.วมา
กรรมการ
นางสาวพิชญ%ชญามญช% พลรัตน%
กรรมการ
นางสาวบุญโรม ดอมไธสง
กรรมการ
นางสําเนียง ประนัดศรี
กรรมการ
นายสุริยา สาแก.ว
กรรมการ
นางพลอยชนก ภัทรโชตินนท%
กรรมการ
นางสาวชมพูนุท ทองปาน
กรรมการ
นางศิริมนต% ละมุล
กรรมการ
นางสาวสุวรรณา เปopยนไธสง
กรรมการ
นางรัตติกา คุ.มแวง
กรรมการและเลขานุการ

