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5.กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 
นำงเนำวลักษณ์ วิชัยดิษฐ  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้  
  1. บริหำรงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ตำมคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่ ควบคุม ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรในกลุ่มนิเทศฯ  ประกอบด้วย 
  1.1 งำนธุรกำร 
  1.2 กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
  1.3 กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
  1.4 กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  1.5 กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.6 กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  1.7 กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
 2. งำนพิจำรณำ ตรวจแก้ และให้ควำมเห็นในบันทึกเสนอของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ฯ ก่อนเสนอ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมล ำดับ 
 3. งำนส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรกลุ่มนิ เทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำงำน และควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 
 4. เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบประจ ำปี ของ
บุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำสถำนศึกษำทั้งระบบสู่มำตรฐำน 
 6. นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัด 
 7. คิดค้น พัฒนำ และเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 8. งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและนิเทศกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกกลุ่มโรงเรียน 
 9. งำนประสำนงำนกำรวิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

10. เป็น กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง  
เขต 1 
 11. งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย  
   11.1 หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
  11.2 หัวหน้ำงำนนโยบำย “กำรอ่ำนออก เขียนได้” 
 12. รับผิดชอบพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย โดยท ำหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย  
 13. รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ภำษำไทย ทุกระดับ 
 14. ร่วมรับผิดชอบทุกอ ำเภอและกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
และนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอหำดส ำรำญ  
 15. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
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1. งำนธุรกำร 

1 นำงรวงพิน  อ่อนคง   ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนธุรกำรของ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
    1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศ และกำรบริหำรงำนของกลุ่มให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม
และสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
   1.2.1 รับ–ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มผ่ำนระบบส ำนักงำนอิเลคทรอนิกส์ E-Office และมี
รำยละเอียดดังนี้ 
         - จัดท ำทะเบียนคุม 
         - กำรออกเลขท่ีหนังสือ 
          - กำรออกเลขค ำสั่ง 
          - เก็บส ำเนำหนังสือและส ำเนำค ำสั่ง ส่งทะเบียนกลำงควบคุม 
          - จัดท ำทะเบียนคุมหนังสือส่งคืน 
    1.2.2 เสนอหนังสือรำชกำรต่อผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำผ่ำนระบบส ำนักงำนอิเลคทรอนิกส์     
           1.2.3 รับ - ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่ม ผ่ำนระบบส ำนักงำนอิเลคทรอนิกส์     
          - จัดท ำทะเบียนคุม 
          - มีหลักฐำนกำรรับหนังสือรำชกำร 
          - กำรเก็บหนังสือรำชกำรที่ส่งถึงสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่น ๆ ไว้เป็นหลักฐำน 
  1.2.4 จัดท ำค ำสั่งแบ่งงำนของกลุ่ม 
  1.2.5 จัดเก็บหนังสือ ทั้งกำรเก็บระหว่ำงปี สิ้นปี และกำรท ำลำย 
  1.2.6 จัดท ำปฏิทินปฏิบัติงำนธุรกำรตำมคู่มือปฏิบัติงำน  
    1.3 รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ/หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรนอกส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่ผลงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  1.3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ภำรกิจ บทบำท อ ำนำจ และหน้ำที่ของหน่วยงำนนอกส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือหำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 
  1.3.2 เสนอแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำตัดสินใจ 
  1.3.3  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติงำนร่วมกับ/หรือสนับสนุนหน่วยงำนอื่น
ภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  1.3.4 ติดตำม ประเมินผล สรุป และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยนอก
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่ผลงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  1.4  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมภำยในกลุ่มนิเทศ ฯ จัดท ำระเบียบวำระ บันทึกกำรประชุม และ
จัดท ำรำยงำนกำรประชุมข้ำรำชกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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   1.5 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
                    - รวบรวมข้อมูล 
                    - วิเครำะห์ สังเครำะห์จัดท ำสำรสนเทศ และวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
                    - จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน 
   1.6 ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำน และสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนของกลุ่ม ซึ่งมีหลำกหลำยวิธีกำร แก้ไข ปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ให้ส ำเร็จ
ลุล่วงเกิดผลดีแก่กำรปฏิบัติงำน 
   1.7  งำนปรับปรุงห้องท ำงำน ได้แก่ กิจกรรม 5 ส และจัดบรรยำกำศในห้องท ำงำน  เป็นต้น 
   1.8  งำนเสนอเรื่องกำรไปรำชกำรของบุคลำกรภำยในกลุ่ม 
   1.9  งำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่มให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไปทรำบ  และงำนดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่ม 
   1.10 กำรลำของบุคลำกรกลุ่ม และสรุปบัญชีลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของกลุ่ม   
   1.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

         2. นำงรวงพิน  อ่อนคง   ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
    2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพกำรปฏิบัติงำนของกลุ่ม และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม
และสอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
  2.2 รับผิดชอบงำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับ/หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2.2.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ภำรกิจ บทบำท อ ำนำจ และหน้ำที่ของหน่วยงำนในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือหำแนวทำงปฏิบัติงำนร่วมกัน 
  2.2.2 เสนอแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำตัดสินใจ   
  2.2.3 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติงำนร่วมกับ/หรือสนับสนุนหน่วยงำนอื่น
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  2.2.4 ติดตำม ประเมินผล สรุป และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งเผยแพร่ผลงำนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    2.3 ประสำนงำนกับกลุ่มอ่ืนในส ำนักงำน หน่วยงำน และสถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรบริหำรงำนของกลุ่ม รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
   2.3.1 แจ้งเวียนและเก็บหนังสือสั่งกำร เช่น ค ำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
   2.3.2 แจ้งเวียนหนังสือประชำสัมพันธ์ เช่น ประกำศ แถลงกำรณ์ ข่ำวและอ่ืน ๆ  
   2.4 ประสำนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนของกลุ่มให้ครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ และประชำชนทั่วไปทรำบ 
    2.5 รับ – ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มผ่ำนระบบ SMART AREA     
   2.6 กำรเสนอหนังสือ มีหน้ำที่ ตรวจสอบแฟ้มงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มทุกกลุ่มงำน ก่อนเสนอ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และน ำเสนอแฟ้มตำมล ำดับ 
   2.7 ดูแล บ ำรุงรักษำ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน  
   2.8 กำรเบิก - จ่ำย วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ส ำนักงำน  
   2.9 งำนปรับปรุงห้องท ำงำน ได้แก่ กิจกรรม 5 ส  และจัดบรรยำกำศในห้องท ำงำน  เป็นต้น 
   2.10 สรุปบัญชีลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของกลุ่มกำรลำ และเสนอใบลำ 



31 
 

   2.11 งำนดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่ม  
   2.12 ปฏิบัติงำนธุรกำรช่วยงำนเลขำนุกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย 
   2.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

2.  กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

        1. นำงระเบียบ คงฉำง  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
     1.1 ก ำกับ ดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ และช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน  
พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
   1.2 ตรวจ พิจำรณำ และให้ควำมเห็นชอบในกำรบันทึกเสนอของศึกษำนิเทศก์ในกลุ่มงำนพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ ก่อนเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
     1.3 รับผิดชอบงำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
1.3.1 วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำงๆ อำทิ หลักสูตรแกน กลำงกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงทั้ง 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 
  1.3.2 ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรกำรจัดกำรหลักสูตร แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ แนว
ทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แนวทำงกำรวัดและประเมินผล แนวทำงกำรวัดและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนในพ้ืนที่ รวมทั้งศึกษำสภำพปัญหำ บริบททำงสังคม และ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต  
  1.3.3 ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนกำรท ำงำนแบบมีส่วน
ร่วม และเผยแพร่ให้สถำนศึกษำในสังกัดน ำไปใช้ในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
  1.3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
  1.3.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำง กรอบหลักส ูตรระดับท้องถิ ่น ควำมต้องกำร และจุดเน้นของสถำนศึกษำด้วย
กระบวนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม 
  1.3.6 ส ่ง เสร ิมและประสำนควำมร ่วมม ือระหว ่ำงส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศ ึกษำ 
สถำนศึกษำ และชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
                   1.3.7 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูเพ่ือให้เกิด
กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ 
  1.3.8 ตรวจสอบและประเมินคุณภำพหลักสูตร 
  1.3.9 สรุป รำยงำน และเผยแพร่ผลกำรใช้และพัฒนำหลักสูตร   
 1.4 รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี โดยท ำหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
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1.5 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  
ทุกระดับ 
         1.6 ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และนิเทศโรงเรียนอ ำเภอเมือง  
 1.7 งำนและโครงกำรที่ได้รับกำรมอบหมำย ดังนี้ 
   1.7.1 หัวหน้ำโครงกำร “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้”   
   1.7.2 หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำทักษะชีวิตตำมหลักสูตรฯ 
   1.7.3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  1.7.4 หัวหน้ำโครงกำรจัดกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 
  1.7.5 หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้ำนทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation skills) 
   1.8 ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และนิเทศโรงเรียนอ ำเภอเมืองตรัง  
 1.9 ปฏิบัติงำนแทน นำงสำวสุทธิดำ สรรเพชร กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
  1.10 ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

       2. นำงสำวสุทธิดำ  สรรเพชร ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังต่อไปนี้ 
     2.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำกลุ่มงำน (คนที่ 1)กรณีที่หัวหน้ำกลุ่มงำนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
     2.2  รับผิดชอบงำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
       2.2.1 วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำง อำทิ หลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 คู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำปฐมวัย รวมทั้งศึกษำ
สภำพปัญหำ บริบทสังคม และควำมต้องกำรของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
                   2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2546 
                   2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2546ด้วยกระบวนกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม และน ำไปใช้จัด
ประสบกำรณ์และกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำนอย่ำงสมดุล 
   2.2.4 ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
และชุมชนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในกำรพัฒนำและใช้หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย  
   2.2.5 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น ที ่จ ัดกำรศึกษำป ฐมวัย เช่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกำรศำสนำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข เป็นต้น  
   2.2.6 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน  
เพ่ือให้เกิดกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยให้มีคุณภำพ 
   2.2.7 ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพหลักสูตร 
   2.2.8 สรุป รำยงำน และเผยแพร่ผลกำรใช้และกำรพัฒนำหลักสูตร 
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 2.3 งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้  
  2.3.1 หัวหน้ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
  2.3.2 หัวหน้ำโครงกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ระดับปฐมวัย “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย
ประเทศไทย” 
  2.3.3 หัวหน้ำโครงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมอง (BBL) กำรศึกษำ
ปฐมวัย 
  2.3.4 หัวหน้ำโครงกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียนชั้นอนุบำล     
  2.3.5 ร่วมรับผิดชอบกำรศึกษำหลักสูตรอิสลำมศึกษำ 
   2.4 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรศึกษำปฐมวัย  
   2.5 รับผิดชอบกำรศึกษำปฐมวัย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี โดยเป็นหัวหน้ำ
กำรศึกษำปฐมวัย 
   2.6 ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอเมืองตรัง  
   2.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

     3. นำงชเนตตี ชนชอบธรรม ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำกลุ่มงำน (คนที่ 2) กรณีหัวหน้ำกลุ่มงำนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถ 
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
3.2 รับผิดชอบงำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ  
  3.2.1 รวบรวม ศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ ข้อมูลจำกเอกสำรและแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ 
อำทิ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรศึกษำปฐมวัย นโยบำยและแผนกำรจัดกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำพิเศษ 
       3.2.2 ประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับผู้เรียนประเภทเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษในรูปแบบที่เหมำะสม 
      3.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ ให้สำมำรถจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ กำรบริ หำรจัดกำร 
และวำงแผนจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนตำมประเภทเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 
       3.2.4 ส่งเสริม และประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
และชุมชน อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำพิเศษส ำหรับผู้เรีย นตำม
ประเภทเด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษ 
  3.2.5 ประสำนควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำพิเศษ เช่น ส ำนักบริกำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นต้น 
   3.2.6 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือแนะน ำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน 
เพ่ือให้สำมำรถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียน ให้สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนเต็มศักยภำพตำมควำมต้องกำรเฉพำะบุคคล ตำมประเภทเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษให้มี
คุณภำพ 
   3.2.7 ตรวจสอบและประเมินคุณภำพหลักสูตร 
   3.2.8 สรุป รำยงำน และเผยแพร่ผลกำรใช้และกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
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3.3 รับผิดชอบงำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้    
  3.3.1 ศึกษำสภำพปัญหำ งำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ่ม 
สำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
         3.3.2 ด ำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับงำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  3.3.3 เผยแพร่ผลงำนกำรศึกษำ วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำหลักสูตร  กำรพัฒนำกระบวน 
กำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ และกิจกรรมพัฒนำนักเรียน  
  3.3.4 น ำผลกำรวิจัยไปก ำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำงำนบริหำรหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
 3.4 ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  3.4.1 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  3.4.2 วำงแผนพัฒนำกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ 
  3.4.3 ด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เลือกสรรผลงำนดีเด่นกำรพัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้และเผยแพร่ 

3.5 งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย 
           3.5.1 หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนจัดกำรเรียนรวมในสังกัด กำรศึกษำ
พิเศษเรียนร่วม โดยเป็นหัวหน้ำงำนกำรศึกษำพิเศษ  
3.5.2 หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  3.5.3 หัวหน้ำโครงกำรหนึ่งโรงเรียนหนึ่งวิจัย 
          3.6 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรศึกษำพิเศษ (เรียนร่วม) โดยเป็นหัวหน้ำงำน
กำรศึกษำพิเศษ 
          3.7 ร่วมรับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว)   
          3.8 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
          3.9 ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และนิเทศโรงเรียนอ ำเภอเมือง  
          3.10ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวสุทธิดำ สรรเพชร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
          3.11ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 4.นำยณณฐกร พิริยำภำณ์ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
    4.1 ปฏิบัติหน้ำที ่แทนหัวหน้ำกลุ ่มงำน (คนที่ 3) กรณีที ่หัวหน้ำกลุ ่มงำนไม่อยู ่ หรืออยู ่แต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
 4.2 รับผิดชอบงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน  
   4.2.1 ศึกษำนโยบำย แผนงำน และยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
กำรพัฒนำและใช้หลักสูตร กำรพัฒนำคุณภำพครูและผู้เรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
   4.2.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
   4.2.3 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนำกรอบหลักสูตรและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร  
  4.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูให้ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ และประเมินผลกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ 
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  4.2.5 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู เพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
โดยใช้ข้อมูลจำกกำรนิเทศ กำรวิจัย กำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตร กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชั้นเรียน
และระดับสถำนศึกษำ 
  4.2.6 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน
เพ่ือให้เกิดกำรวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพ  
  4.2.7 น ำผลกำรวิจัยมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งก ำหนด
ยุทธศำสตร์และนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรในระดับเขตพ้ืนที่และสถำนศึกษำ 
  4.2.8 ส่งเสริม สนับสนุน กำรเผยแพร่ควำมรู้ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรวิจัย
และพัฒนำหลักสูตร 

4.3 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ระดับ
ประถมศึกษำ 
 4.4 งำนและโครงกำรที่ได้รับกำรมอบหมำย ดังนี้ 
  4.4.1 ร่วมรับผิดชอบโครงกำรสะเต็มศึกษำ 
  4.4.2 ร่วมรับผิดชอบโครงกำรห้องเรียนสีเขียว  
  4.4.4 ร่วมรับผิดชอบโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกล ผ่ำนดำวเทียม 
(DLTV)    

4.4.5 หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็กสู่มำตรฐำน กำรพัฒนำกำรจัดกำร 
เรียนกำรสอนแบบคละชั้น กำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และกำรจัดค่ำยพัฒนำคุณภำพนักเรียน
โรงเรียนขนำดเล็ก 
         4.4.6 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระ  
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์(ระดับประถมศึกษำ)  
    4.5 ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอปะเหลียน   
    4.6 ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงชเนตตี ชนชอบธรรม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
     4.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

5. นำงระเบียบ คงฉำง ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที ่ร ับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
    5.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำกลุ่มงำน (คนที่....) กรณีหัวหน้ำกลุ่มงำนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
    5.2 รับผิดชอบงำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
  5.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูให้ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนำกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจำกกำรวิจัยปฏิบัติกำร และ
ติดตำมผลกำรใช้หลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรนิเทศภำยใน 
       5.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรสถำนศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
       5.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท ำวิจัยปฏิบัติกำร (Action Research) เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำร 
เรียนรู้ของครู และส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
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       5.2.4 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ควำมช่วยเหลือแนะน ำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน เพ่ือให้เกิดกำร
วิจัยเพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณภำพ  
       5.2.5 น ำผลกำรวิจัยมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนคุณภำพครูและคุณภำพผู้เรียนในระดับ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  
       5.2.6 ส่งเสริม สนับสนุน กำรเผยแพร่ควำมรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรวิจัย 
และพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง 
วิชำกำรในระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกำรศึกษำพิเศษ  
    5.3 งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย  
    5.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
3.  กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

1. นำงทองทิพย์ ตรังคธนสิน  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่ม
งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้    
   1.1 ก ำกับ ดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ และช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ 
   1.2 ตรวจ กลั่นกรอง พิจำรณำ  และให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนวัดและ
ประเมินผลกำรศึกษำ  ก่อนเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   1.3 รับผิดชอบงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 
   1.3.1 ศึกษำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 
รวมทั้งแนวทำงกำรวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1.3.2 ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

1.3.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกร  
ในสถำนศึกษำเก่ียวกับกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
        1.3.4 นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนของสถำนศึกษำในสังกัด  
ในรูปแบบของคณะกรรมกำร 
        1.3.5 ด ำเนินกำรประเมินผลคุณภำพผู้เรียน และน ำผลไปวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
  1.3.6 สรุป รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่อหน่วยงำน  
ต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสถำนศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำน ำไปเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
        1.3.7 น ำผลกำรวิจัย กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมำใช้เป็นข้อมูล
ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    1.4 รับผิดชอบงำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ โดยมีภำรกิจดังนี้ 
      1.4.1 รวบรวมเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
                   1.4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีผู้จัดท ำไว้แล้วคัดเลือกให้เหมำะสมกับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
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                  1.4.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลครอบคลุม
ด้ำนต่อไปนี้ 
                   1.4.3.1 เครื่องมือวัดและประเมินผลตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ  
ทุกระดับชั้น 
           1.4.3.2 เครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกระดับชั้น 
                    1.4.3.3 บรกิำรเครื่องมือวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ 
   1.5 รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอิสลำมศึกษำ (I–NET) 
ของระดับตอนต้น ตอนกลำง และตอนปลำย 
   1.6 รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพระดับชำติ (NT)  ของชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ
ข้อสอบกลำงทุกระดับชั้น 
    1.6.1 ศึกษำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ 
  1.6.2 ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสถำนศึกษำและหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ เช่น สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ.) ส ำนัก
ทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. 
  1.6.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ
เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ 
  1.6.4 ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพของผู้ เรียนตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำร สถำบัน
ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ.) หรือ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. ก ำหนด  
  1.6.5 ตรวจสอบผลกำรประเมินระดับชำติ เพื่อวิเครำะห์ วิจัยคุณภำพผู้เรียน 
  1.6.6 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถำนศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำน ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
   1.6.7 น ำผลกำรประเมินคุณภำพในระดับชำติมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    1.7 ร่วมรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนและทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ     
(O – NET) ของทุกระดับชั้น 
  1.8 ร่วมรับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำม และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม(เศรษฐศำสตร์) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ  กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ(นำฏศิลป์) โดยเป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
   1.9 งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยดังนี้ 
  1.9.1 รว่มรับผิดชอบโครงกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์โรงเรียนสิบอันดับคุณภำพ 
สูงสุด  
  1.9.2 ร่วมรับผิดชอบโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมสถำนศึกษำและโรงเรียนวิถีพุทธ  
  1.9.3 รับผิดชอบโครงกำร School MIS (กำรจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน) 
       1.9.4 หัวหน้ำโครงกำรค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
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   1.10 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และศูนย์
พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ทุกระดับ 
   1.11 ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอปะเหลียน  
   1.12 ปฏิบัติงำนแทน นำงสุจิรำ ณ พัทลุง กรณีที่ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
    1.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

        2.นำงสุจิรำ ณ พัทลุง  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
   2.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ คนที่ 1 กรณีที่หัวหน้ำ
กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
   2.2 รับผิดชอบงำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 
   2.2.1 ศึกษำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับสถำนศึกษำ
และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2.2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรใน
สถำนศึกษำเก่ียวกับกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร และกำรเทียบโอนผลกำรเรียน 
2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในแนวปฏิบัติ วิธีกำรวัดผลและประเมินผล ตลอดจนควำมเข้ำใจในเทคนิค วิธีกำรวัดและประเมิน
รูปแบบต่ำง ๆ โดยเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง 
   2.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำเครื่องมือที่เป็นมำตรฐำนในกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ และจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2.2.5 นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะ แก่บุคลำกรทั้งระดับ
สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ กำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนระดับชั้น
เรียนและสถำนศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุนกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำตำม
หลักสูตรของสถำนศึกษำ และน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปใช้ในกำรพัฒนำ 
  2.2.6 ประสำนให้มีกำรด ำเนินกำรสอนซ่อมเสริมในภำคฤดูร้อน เพ่ือแก้ไขผลกำรเรียนของผู้เรียน 
  2.2.7 นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และให้ค ำปรึกษำแก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และ บุคลำกร
ในสถำนศึกษำเก่ียวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ 
  2.2.8 วิจัย พัฒนำ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
ระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
   2.3 รับผิดชอบงำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ โดยมีภำรกิจดังนี้ 
  2.3.1 รวบรวมเครื่องมือกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
          2.3.2 ศึกษำ วิเครำะห์ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีผู้จัดท ำไว้แล้วคัดเลือกให้เหมำะสม
กับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
           2.3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผล ครอบคลุมด้ำน
เครื่องมือวัดและประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียนทุกระดับชั้น 
                2.3.4 บริกำรเครื่องมือวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ 
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   2.3.5 จัดท ำเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมำตรฐำนส ำหรับใช้ประเมินคุณภำพผู้เรียน
ระดับเขตพ้ืนที่ 
   2.4 รับผิดชอบกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O – NET) ของทุกระดับชั้น 
  2.4.1 ศึกษำหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ 
  2.4.2 ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสถำนศึกษำและหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องกับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ เช่น สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ.) ส ำนัก
ทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. 
  2.4.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรในสถำนศึกษำ
เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ 
  2.4.4 ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียนตำมแนวทำงที่กระทรวงศึกษำธิกำร สถำบัน
ทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (สทศ.) หรือ ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ. ก ำหนด  
  2.4.5 ตรวจสอบผลกำรประเมินระดับชำติ เพื่อวิเครำะห์ วิจัยคุณภำพผู้เรียน 
  2.4.6 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถำนศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำน ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
   2.4.7 น ำผลกำรประเมินคุณภำพในระดับชำติมำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนยกระดับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2.5 ร่วมรับผิดชอบกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (NT) และกำรศึกษำโดยใช้ข้อสอบกลำง
ทุกระดับชั้น 
    2.6 รับผิดชอบกำรประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 
   2.7 รับผิดชอบงำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ และกำรเทียบโอนผลกำรศึกษำ ดังนี้ 
   2.7.1 ส่งเสริมให้ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกร พัฒนำตนเอง โดยศึกษำหำควำมรู้
เกี่ยวกับวิธีกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   2.7.2 ส่งเสริมและพัฒนำผู้บริหำร ครู ให้ใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยในกำรวัดและประเมินผลใน
สถำนศึกษำท้ังกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  2.7.3 ศึกษำ วิเครำะห์ รูปแบบ วิธีกำรในกำรพัฒนำแนวทำงกำรวัดผลและประเมินผล  
ในสถำนศึกษำท้ังกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   2.7.4 จัดท ำคู่มือวัดผลเทียบโอนผลกำรศึกษำส ำหรับกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำในระบบ  
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  2.8 ด ำเนินกำรพัฒนำคลังข้อสอบมำตรฐำนกำรศึกษำและจัดท ำโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภำพ
กำรศึกษำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้    
  2.9 รับผิดชอบกำรนิเทศ ติดตำม และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (สำระศำสนำฯ หน้ำที่พลเมือง) และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับ
ประถมศึกษำ โดยเป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
   2.10 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ทุกระดับ  
  2.11 งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำยดังนี้ 
   2.11.1 ร่วมรับผิดชอบกำรจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยระบบ School MIS 
  2.11.2 ร่วมรบัผิดชอบโครงกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์โรงเรียนสิบอันดับคุณภำพสูงสุด 
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         2.11.3 ร่วมรับผิดชอบโครงกำรค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี  
2.11.4 หัวหน้ำโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
            2.11.5 หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
  2.11.6 หัวหน้ำโครงกำร PISA 
    2.12   ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอปะเหลียน  
       2.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
4.  กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
         1. นำงเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน
ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
      1.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล (คนที่ 1) ในกรณี 
ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และผู้ปฏิบัติงำนหน้ำที่แทนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
     1.2 ก ำกับ ดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ และช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน
ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     1.3 ตรวจ กลั่นกรอง พิจำรณำ และให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนส่งเสริม
และพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  ก่อนเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติ ดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      
       1.4 รับผิดชอบงำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
   1.4.1 ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
  1.4.2 วิเครำะห์ ตรวจสอบผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  1.4.3 สรุปผลกำรวิเครำะห์จำกกำรตรวจสอบผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  1.4.4 ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำรูปแบบกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ที่สอดคล้องกับผลกำรตรวจสอบกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  1.4.5 พัฒนำต่อยอดรูปแบบกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  1.4.6 พัฒนำต่อยอดรูปแบบกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกำร
นิเทศติดตำมผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบให้มี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  1.4.7 พัฒนำสื่อต้นแบบ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกำรประเมินผล
กำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  1.4.8 สรุปผลกำรประเมินกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำร
ปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
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  1.4.9 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ และวิจัยกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ในกรณีที่โรงเรียนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ให้มี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  1.4.10 สรุปและประมวลผลของกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำทั้ง 
2 กรณี ได้แก่ โรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน และโรงเรียนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินกำรใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  1.4.11 จัดให้มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำน  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  1.4.12 รำยงำน วิเครำะห์ และสรุปกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของงำน
ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ของกลุ่มนิเทศ  
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
    1.5 รับผิดชอบงำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  1.5.1 ศึกษำ วิเครำะห์ จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  1.5.2 จัดท ำแผนกำรผลิต พัฒนำ และกำรบริกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  1.5.3 ด ำเนินกำรจัดหำ ผลิต พัฒนำ ลงทะเบียน จัดสรร บริกำร และ นิเทศติดตำมผลกำรใช้
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  1.5.4 ด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรด้ำนกำรผลิต พัฒนำ และกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  1.5.5 สรุปและรำยงำนผลกำรจัดหำ กำรผลิต และกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ   
   1.6 รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สำธำรณะประโยชน์)  โดยท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
   1.7 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ และศูนย์
พัฒนำศักยภำพกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณะประโยชน์) ทุกระดับ 
       1.8 งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
          1.8.1  หัวหน้ำโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน      
          1.8.2 หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์     
   1.8.3 รับผิดชอบโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรด้ำนกำรผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
        1.8.4 รับผิดชอบโครงกำรพัฒนำคุณกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) 
  1.8.5 ร่วมรับผิดชอบโครงกำรสะเต็มศึกษำ 
   1.9  ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอนำโยง  
    1.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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        2.  นำงเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังต่อไปนี้ 

  2.1 รับผิดชอบงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  2.1.1 ศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
  2.1.2 ด ำเนินกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ รวมทั้งสื่อต้นแบบของ
หน่วยงำน เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
  2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนำครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  2.1.4 จัดระบบกำรบริกำรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 
  2.1.5 พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงและพัฒนำ
ให้มีประสิทธิภำพ 
  2.1.6 สรุปผลกำรประเมินกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  2.1.7 ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำรูปแบบกำรบริกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด 
  2.1.8 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในกำรต่อยอดเพ่ือส่งเสริมกำร
ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  2.1.9 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
   2.2 รับผิดชอบงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  2.2.1 ด ำเนินกำรศึกษำข้อมูลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ในกำรให้  
บริกำรแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  2.2.2 วำงแผนจัดระบบกำรให้บริกำรและด ำเนินกำรให้บริกำรสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  2.2.3 ด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำต้นแบบ รวมทั้งกำรประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด  
  2.2.4 สรุปและประมวลผลของกำรให้บริกำรและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นสำรสนเทศของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำปี
ต่อไป 
    2.3 รับผิดชอบกำรประสำนควำมร่วมมือ เผยแพร่ และใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
ตำมหลักสูตรทุกกลุ่มสำระ 
    2.4 รับผิดชอบกำรพัฒนำระบบและกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้หลักสูตร  
กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อ/เทคโนโลยี กำรวัดและประเมินผล รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทำงเว๊ปไซต์
ของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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    2.5 รับผิดชอบงำนปรับปรุงและพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มนิเทศฯ รวมทั้งให้กำรดูแลและ
บ ำรุงรักษำกำรใช้งำนของเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบในห้องปฏิบัติงำนคอมพิวเตอร์ให้มีควำมทันสมัย 
และสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติและมีประสิทธิภำพ 
    2.6 รับผิดชอบพัฒนำและดูแลระบบกำรใช้งำนในห้องคอมพิวเตอร์ของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ    

5. กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
         1. นำยกฤช กำหยี ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
 1.1 ก ำกับ ดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ และช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.2 ตรวจ กลั่นกรอง พิจำรณำ และให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน  
ก่อนเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.3 รับผิดชอบงำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
     1.4 รับผิดชอบงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
  1.4.1 วิเครำะห์ภำระงำน จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ
และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
  1.4.2 ศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรรับกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำและกำร
จัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ 
  1.4.3 จัดท ำแผนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
ของสถำนศึกษำ 
  1.4.4 ก ำหนดวิธีกำร แนวทำงกำรนิเทศ สร้ำง แสวงหำเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือด ำเนินกำร
นิเทศกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
  1.4.5 กำรนิเทศโดยใช้โครงกำรเป็นฐำน แก่โรงเรียนขนำดเล็ก 
  1.4.6 กำรน ำผลกำรประเมินไปก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ประสบควำมส ำเร็จ  
  1.4.7 จัดเวทีทำงวิชำกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีกำรนิเทศ กำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ประสบควำมส ำเร็จ   
  1.4.8 สรุป รำยงำน เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด สถำนศึกษำ และ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 1.5 ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศ งำนนิเทศติดตำมและประเมินผล และงำนศึกษำ  
ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรนิเทศและกำรจัดกำรศึกษำ  

1.6 รบัผิดชอบกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้โดยใช้อำสำสมัครชุมชนช่วยสอนเนื้อหำที่ขำดแคลน หรือที่ครูไม่ช ำนำญกำร  
 1.7 รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม (ประวัติศำสตร์+ภูมิศำสตร์)  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนำรี) โดยเป็นหัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 1.8 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำร 
เรียนรู้สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม ทุกระดับ  
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 1.9 งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้  
  1.9.1 โครงกำรพัฒนำระบบนิเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ    
  1.9.2 รับผิดชอบพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำขำทัศนศิลป์)   
  1.10 ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอย่ำนตำขำว  
  1.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
       2.  นำยกฤช กำหยี ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ดังนี้ 
   2.1 รับผิดชอบงำนหัวหน้ำส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน  
   2.2 รับผิดชอบงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  2.2.1 จัดระบบข้อมูลและสำรสนเทศตำมสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำพิเศษ 
  2.2.2 จัดท ำเกณฑ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เครื่องมือ และวิธีกำรนิเทศ กำรตรวจสอบกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  2.2.3 สถำนศึกษำประเมินตนเอง และตรวจสอบตำมเกณฑ์และตัวชี้วัดกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
  2.2.4 ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ตำมเกณฑ์และตัวชี้วัด รวมทั้งกำรวิจัย และพัฒนำรูปแบบ/วิธีกำรที่เหมำะสม 
  2.2.5 น ำผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมเกณฑ์
และตัวชี้วัดมำก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง แก้ไข และวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  2.2 .6 สรุ ปผลกำรด ำ เนิ นงำนนิ เทศ ติ ดตำม และประเมิ นผลกำรจั ดกำรศึ กษำ 
ของสถำนศึกษำ 
  2.2.7 เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน กำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำพิเศษ ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ 
    2.3  ร่ วมรับผิดชอบงำนศึกษำ ค้นคว้ ำ  วิ เครำะห์  วิจั ย  เ พ่ือ พัฒนำระบบบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ           
    2.4 งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้  

2.4.1 รว่มรับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
  2.4.2 รว่มรับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
   2.5 ร่วมรับผิดชอบโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี (DLIT) 
   2.6 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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         3. นำยกฤช กำหยี ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนใน
กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
   3.1 งำนพัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
       3.1.1 จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และศึกษำควำมต้องกำรได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ำยกำรนิเทศทุกระดับของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน  

3.1.2 จัดท ำแผนพัฒนำเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยกำร 
นิเทศทุกระดับ ทั้งในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน โดยค ำนึงถึงสภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรของแต่ละเครือข่ำย 
  3.1.3 รับผิดชอบงำนส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน (หัวหน้ำทีม) 
  3.1.4 ด ำเนินกำรจัดตั้ง ส่งเสริม และสนับสนุนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัด
กำรศึกษำ และเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เช่น 
   3.1.4.1 เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรประถมศึกษำ 
   3.1.4.2 เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำตอนต้น  
   3.1.4.3 เครือข่ำยศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
   3.1.4.4 เครือข่ำยศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น  
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ศูนย์อิสลำมศึกษำ ฯลฯ 
  3.1.5 จัดประชุม อบรม และสัมมนำเครือข่ำยกำรนิเทศทุกระดับเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  3.1.6 ด ำเนินกำรส่งเสริม สนบัสนุน และกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น  
     3.1.6.1 เครือข่ำยบุคคล เช่น ครูแกนน ำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชำติ ฯลฯ 
   3.1.6.2 เครือข่ำยในรูปแบบชมรม/ชุมชน เช่น ชมรมครูปฐมวัย  
ชมรมครูคณิตศำสตร์ ชมรมครูวิทยำศำสตร์ ชมรมครูคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
           3.1.6.3 เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ และเครือข่ำยศูนย์พัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำระดับต่ำง          
  3.1.7 เครือข่ำยในรูปของห้องเรียนและสถำนศึกษำ เช่นกำรพัฒนำห้องเรียนวิทยำศำสตร์ ห้องเรียนสี
เขียว โรงเรียนผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง โรงเรียนในฝัน โรงเรียนรูปแบบอ่ืน  ๆตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ฯลฯ 
  3.1.8 ด ำเนินกำรจัดเวทีวิชำกำร จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเผยแพร่นวัตกรรม  
องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ กำรบริหำรจัดกำร และกระบวนกำรเรียนรู้ 
  3.1.9 ประเมินผล สรุปผล และรำยงำนกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ 
  3.1.10 น ำผลกำรประเมินไปก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรนิเทศ ทั้งระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และชุมชน 
  3.1.11 สรุปผลกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยกำรนิเทศ และรำยงำนผลกำรพัฒนำต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
สถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ งำนวิจัย อื่น ๆ 
   3.2 งำนและโครงกำรที่รับมอบหมำย ดังนี้ 
   3.3 รับผิดชอบหนังสือประชำสัมพันธ์ งำนวิจัย และหนังสือทั่วไป 
   3.4 ปฏิบัติงำนแทน (ศึกษำนิเทศก์ คนที่ 2) กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
   3.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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        4.  นำยกฤช กำหยี ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 4.1 รับผิดชอบงำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำกำรนิ เทศกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 
  4.1.1 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ สภำพปัจจุบันและปัญหำเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรนิเทศระบบ
บริหำรจัดและกำรจัดกำรศึกษำ 
  4.1.2 ด ำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
          4.1.2.1 กำรพัฒนำกำรนิเทศระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
   4.1.2.2 กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรนิเทศ 
   4.1.2.3 กำรใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรพัฒนำกำรนิเทศระบบบริหำร ระบบกำรจัด
กำรศึกษำ และระบบเครือข่ำยกำรนิเทศ 
  4.1.3 สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่กำรวิเครำะห์วิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ 
   4.1.3.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
   4.1.3.2 จัดคลังควำมรู้รูปแบบวิธีปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรนิเทศกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 
   4.2 รับผิดชอบงำนจัดระบบข้อมูล สำรสนเทศ เอกสำร และสื่อเกี่ยวกับกำรศึกษำ ค้นคว้ำวิเครำะห์ 
และวิจัย ด้ำนหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรวัดและประเมินผลกำรบริหำร 
กำรจัดกำรศึกษำ และกำรนิเทศกำรศึกษำ รวมทั้งกำรบริหำรแก่กลุ่ม กลุ่มโรงเรียน และสถำนศึกษำ  
   4.3 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

          
6. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

1. นำงฉวีวรรณ ศิลปะ  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริม
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
     1.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  (คนที่ 3) 
กรณผีู้อ ำนวยกำรกลุ่ม หรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
   1.2 ก ำกับ ดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ และช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำนส่งเสริม
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประสำนงำนนิเทศกับกลุ่มงำนอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
   1.3 ตรวจ กลั่นกรอง พิจำรณำ และให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน  
ก่อนเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   1.4 รับผิดชอบงำนพัฒนำส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้ 
  1.4.1 ศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มำตรฐำน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย มำตรฐำนกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน มำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ควำมต้องกำรของชุมชนและ
ท้องถิ่น และมำตรฐำนหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  1.4.2 จัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และน ำเสนอคณะกรรมกำร 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเห็นชอบ และประกำศใช้ 
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   1.4.2.1 จัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำในแต่ละระดับ และแสดง
เอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.4.2.2 น ำมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เสนอต่อคณะกรรมกำรเขต
พ้ืนที่ให้ควำมเห็นชอบ 
   1.4.2.3 ประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบ 
  1.4.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
อย่ำงเป็นระบบ 
   1.4.3.1 สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับบุคลำกรของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในในสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 และประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ.2554 และท่ีเพ่ิมเติม       
   1.4.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ และน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
   1.4.3.3 ก ำหนดแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน 
   1.4.3.4 รวบรวม และสังเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ จำกรำยงำนกำรประเมิน
ภำยในสถำนศึกษำ 
   1.4.3.5 จัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.4.4  นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.4.4.1 วิเครำะห์และสรุปผล รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน และผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก 
   1.4.4 .2 จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ เขต พ้ืนที่ กำรศึกษำ  
(ระยะ 3-5 ปี)  และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกัน 
   1.4.4.3 ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ มำตรกำร และกำรปฏิบัติก ำหนดตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   1.4.4.4 นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
   1.4.4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น ำเสนอผลเพ่ือแสดงจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนำ 
  1.4.5 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
   1.4.5.1 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
   1.4.5.2 วิเครำะห์ผลกำรประเมิน และน ำผลมำใช้เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  1.4.6 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ และน ำผลกำรประเมินไป
วำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
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   1.5 งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
  1.5.1 หัวหน้ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึ กษำภำยในและ
ภำยนอก 
  1.5.2 หัวหน้ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรอิสลำมศึกษำและวิทยำกรอิสลำมศึกษำ 
  1.5.3 หัวหน้ำโครงกำรศำสตร์พระรำชำ 
  1.5.4 หัวหน้ำโครงกำรสะเต็มศึกษำ 
  1.5.5 หัวหน้ำโครงกำรห้องเรียนสีเขียว       
   1.6 รับผิดชอบพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ โดยเป็นหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 
     1.7 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
ระดับมัธยมศึกษำ 
   1.8 ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอย่ำนตำขำว 
    1.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

         2. นำยสมยศ มำธีระ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนในกลุ่ม
งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้ 
   2.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(คนที่ 1) กรณีที่หัวหน้ำกลุ่มงำน ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ 
   2.2 รับผิดชอบงำนติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  2.2.1 ศึกษำระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักกำร แนวคิด ทฤษฏีว่ำด้วยวิธีกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  พ.ศ.2553  ประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
พ.ศ.2554  และที่เพ่ิมเติม มำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.2.2 วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   2.2.2.1 จัดท ำเครื่องติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
   2.2.2.2 จัดท ำปฏิทิน ก ำหนดเวลำ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
   2.2.2.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ คุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
   2.2.3 นิเทศผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำน
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.2.4 ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดแต่ละระดับ 
   2.2.4.1 คณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ คุณภำพกำรศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้สังกัด อย่ำงน้อย 3 ปีต่อ 1 ครั้ง 
   2.2.4.2 ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล ระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
  2.2.5 วิเครำะห์และสรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   2.2 .5 . 1  รวบรวมและวิ เครำะห์ ผลกำรติ ดตำม  และตรวจสอบคุณภำพกำรศึ กษำ 
แต่ละแห่ง 
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   2.2.5.2 สรุปผล สังเครำะห์ ผลกำรติดตำมและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2.2.6 รำยงำนและเผยแพร่ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และ
น ำผลไปใช้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                
   2.2.6.1 จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำรำยสถำนศึกษำ 
   2.2.6.2 จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
   2.2.6.3 น ำเสนอผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำแก่สำธำรณชน 
   2.2.6.4 น ำข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลกำรประเมินไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ไปก ำหนดเป็นนโยบำยกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
  2.2.7 ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ พัฒนำสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ ให้มีรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
  2.2.8 จัดท ำ จัดหำ และเผยแพร่ ระบบสำรสนเทศผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ และนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  2.2.9 ประสำนงำนกับส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
เพ่ือก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
  2.2.10 ประสำนงำนและติดตำมผลกำรประเมินภำยนอกของสถำนศึกษำ 
  2.2.11 สรุปรำยงำนผลด ำเนินกำร จัดท ำเอกสำร เผยแพร่ผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ
นวัตกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   2.3 ร่วมปฏิบัติงำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   2.4 รับผิดชอบพัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ และภำษำต่ำงประเทศ โดยท ำ
หน้ำที่เป็นหัวหน้ำกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ  
     2.5 รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ
ทุกระดับ 
    2.6 ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอย่ำนตำขำว  
   2.7 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

        3. นำงฉวีวรรณ ศิลปะ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังนี้ 
   3.1 รับผิดชอบงำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
   3.1.1 ประสำนงำนกับสถำนศึกษำในสังกัด เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกจำก สมศ. กำรส่งข้อมูล เอกสำรเพ่ิมเติมขอรับกำรประเมินซ้ ำ รวมทั้งกำรติดตำมก ำหนดกำรประกัน
คุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำในสังกัด ตำมรอบกำรประเมินจำก สมศ. 
  3.1.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้น ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก  สมศ. ไปใช้
ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำเพ่ือขอรับกำร
ประเมินซ้ ำ 
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  3.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำบุคลำกรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ กับหลักเกณฑ์วิธีกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
จำก สมศ. ในทุกระดับกำรศึกษำ 
  3.1.4 จัดประชุม อบรม และสัมมนำผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรเกี่ยวกับกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
  3.1.5 นิเทศ ติดตำม และก ำกับสถำนศึกษำในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม
รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ 
  3.1.6 ประเมินควำมพร้อมของสถำนศึกษำในสังกัดเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
  3.1.7 แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วมรับฟังรำยงำนด้วยวำจำจำก สมศ. 
  3.1.8 รวบรวมผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จัดท ำเป็นข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
สะดวกส ำหรับกำรน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  3.1.9 สรุปรำยงำน สังเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพ่ือเผยแพร่และน ำผลกำร
ประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
     3.2 รับผิดชอบงำนวิจัยและพัฒนำรูปแบบ เทคนิค และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  3.2.1 ศึกษำเอกสำรงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำรูปแบบ เทคนิค และวิธีกำร ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
    3.2.1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และ
วิธีกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
   3.2.1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
   3.2.1.3 จัดท ำแผนงำน/โครงกำรศึกษำวิจัยรูปแบบ เทคนิค และวิธีกำรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ    

3.2.1.4 ด ำเนินกำรศึกษำ วิจัย ตำมแผนงำน/โครงกำรศึกษำวิจัยที่ก ำหนด 
   3.2.1.5 สรุปรำยงำนผลกำรวิจัย 
  3.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และ/หรือ ร่วมกับสถำนศึกษำด ำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
เทคนิค และวิธีกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
   3.2.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ นวัตกรรม  
ที่เก่ียวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
   3.2.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจำกรำยงำน
กำรประเมินคุณภำพภำยใน และรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
   3.2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/โครงกำรศึกษำวิจัย
เกี่ยวกับระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
   3.2.2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด ำเนินกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
  3.2.3 นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินกำรวิจัยและน ำผลกำรวิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   3.2.3.1 นิเทศ ติดตำม ก ำกับกำรด ำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
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   3.2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำน ำผลกำรศึกษำวิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
  3.2.4 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีกำรส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
   3.2.4.1 วิเครำะห์ ประเมินผลคุณภำพกำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบ เทคนิค และ
วิธีกำร ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   3.2.4.2 พิจำรณำปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค และวิธีกำรที่ไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จ 
  3.2.5 สรุป รำยงำนผล รวบรวม และเผยแพร่กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   3.2.5.1 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวิจัย 
   3.2.5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น ำเสนอผลกำรวิจัยที่มีคุณภำพ 
   3.2.5.3 เผยแพร่รำยงำนผลกำรวิจัย 
   3.2.5.4 น ำผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
   3.3งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย  
   3.4ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

7.  กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
   1. นำงสมใจ  เสรีพัฒนำนนท์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่ม
งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) มีหน้ำที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้ 
      1.1 ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (คนที่ 2) 
กรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
      1.2. ก ำกับ ดูแล ติดตำม ให้ค ำปรึกษำและช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มงำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  และประสำนงำนนิเทศกับกลุ่ม/
กลุ่มงำนอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
      1.3 ตรวจสอบ พิจำรณำ และให้ควำมเห็นในกำรบันทึกเสนอของศึกษำนิเทศก์ในกลุ่มงำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ก่อนเสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
      1.4 งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
  1.4.1 ก ำหนดขอบข่ำยของข้อมูลด้ำนงำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำร
งบประมำณ และด้ำนบริหำรทั่วไป ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยศึกษำนโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนจำกกลุ่มต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.4.2 รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดท ำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
  1.4.3 ตรวจสอบข้อมูลและสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
  1.4 .4 รำยงำนผลกำรวิ เ ครำะห์  และสั ง เครำะห์  ให้ เป็นข้อมูลและสำรสนเทศ  
ต่อคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ 
   1.4.5 เผยแพร่ข้อมูลและสำรสนเทศเป็นเอกสำรและทำงเว๊ปไซต์ในระบบเครือข่ำยและ
สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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      1.5 งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
  1.5.1 วิเครำะห์ผลกำรบริกำรและกำรจัดกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ด้ำนงำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรงบประมำณ และ ด้ำนบริหำรทั่วไป ให้เห็นถึงจุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
  1.5.2 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย กลยุทธ์ รวมทั้งพัฒนำเครื่องมือ/วิธีกำรใน
แผนพัฒนำคุณภำพกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
  1.5.3 น ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
เสนอต่อคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
  1.5.4 แจ้งแผนพัฒนำคุณภำพกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
ให้กลุ่มต่ำง ๆ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรตำมแผน 
  1.5.5 ประสำนงำนกับคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เพื่อด ำเนินกำรตำมแผน และแก้ไขกำร
ด ำเนินงำนระหว่ำงกำรปฏิบัติ 
  1.5.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
  1.6 งำนติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และรำยงำนผล 
  1.6.1 น ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
มำก ำหนดจุดเน้น วิธีกำร เครื่องมือ เสนอต่อคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
  1.6.2 จ ำเสนอแนวทำง จุดเน้น วิธีกำร เครื่องมือ ต่อคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
  1.6.3 ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ตำมแนวทำงของ
คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
  1.6.4 รวบรวม ประมวล และวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำ 
  1.6.5 จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ เสนอต่อ
คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
  1.6.6 เผยแพร่รำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  
ทำงเอกสำร และเว๊ปไซต์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.7 งำนจัดประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และปฏิบัติงำนธุรกำร
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. โดยด ำเนินกำรจัดเตรียมวำระกำรประชุม หนังสือเชิญประชุม จัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรประชุม ด ำเนินกำรให้มีกำรประชุม บันทึกกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุมทุกครั้ง 
  1.8 งำนและโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย ดังนี้ 
  1.8.1 โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศของคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. สู่ควำมเข้มแข็ง 
  1.8.2 โครงกำรวิจัยทำงกำรบริหำรจัดกำรและจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
  1.8.3 หัวหน้ำโครงกำรโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
  1.8.4 หวัหน้ำโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
  1.8.5 หวัหน้ำโครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (PM)  
  1.8.6 โครงกำรกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC (Professional Learning Community)   
สู่สถำนศึกษำ 
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   1.9 รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) (PEER) กิจกรรมพัฒนำ 
ผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม ชมรม) โดยปฏิบัติหน้ำที่เป็นหัวหน้ำสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)   
    1.10รับผิดชอบและประสำนงำนกับศูนย์พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ)ทุกระดับ  
  1.11 ประสำนงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  และนิเทศโรงเรียนในอ ำเภอย่ำนตำขำว       
  1.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

-------------------------------------- 
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6.กลุ่มบริหำรงำนบคุคล 
1. นำยธเนศพล เจริญสุข  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีหน้ำที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 
   1.1 ศึกษำวิเครำะห์ กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ประกำศ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือค ำสั่ง 
ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.2 วำงแผน ควบคุม ก ำกับ เร่งรัดติดตำมงำนตำมภำรกิจและแนะน ำให้ค ำปรึกษำ แก้ปัญหำ
ข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรในกลุ่มงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเป็นระยะ ๆ 
และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลทั้งระบบ 
   1.3 ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไข วินิจฉัยงำนต่ำง ๆ ของกลุ่ม พร้อมเสนอทำงเลือก
ประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.4 พิจำรณำเสนอร่ำงนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อเสนอ กศจ พิจำรณำเห็นชอบ 
   1.5 ประสำน เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีกับบุคลำกร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
   1.6 พิจำรณำมอบหมำยงำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้บุคลำกรได้ปฏิบัติตำมภำวกำรณ์และ
ควำมจ ำเป็นเฉพำะรำยเป็นกำรชั่วครำวเพื่อแก้ปัญหำเป็นกรณีๆ ไป 

  1.7 ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
2. นำงจิรำ  ทองสุข  ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน

บ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้ 

              2.1 ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเป็นล ำดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
     2.2 วำงแผน ควบคุม ก ำกับ ติดตำมแนะน ำกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน 
     2.3 ตรวจสอบ ผ่ำนงำน ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำม กฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
     2.4 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนขำ้รำชกำรและเลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
    2.5 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1  
    2.6 กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนข้ำรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ จัดท ำทะเบียนคุมบัญชีถือจ่ำย
เงินเดือนข้ำรำชกำร รวมถึงกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน 
        2.7 กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยเพิ่มเติมของข้ำรำชกำรทุกกรณี 
     2.8 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเงินตอบแทนพิเศษ, เงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว, เงินตอบแทน
นอกเหนือจำกเงินเดือน ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
     2.9 กำรจัดท ำทะเบียนเงินประจ ำต ำแหน่ง เงินวิทยฐำนะ และกำรขอถือจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่ง
เงินวิทยฐำนะ รวมทั้งกำรรำยงำนข้อมูลเงินวิทยฐำนะประจ ำเดือน 
     2.10 กำรตัดโอนอัตรำเงินเดือน (อัตรำว่ำง) ให้ต่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (แบบ 5111) 
     2.11 กำรจัดท ำข้อมูลจ่ำยตรงเงินเดือนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
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     2.12 กำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ เงินเพ่ิมพิเศษลูกจ้ำงประจ ำ 
     2.13 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีหมำยเลข 4 ของลูกจ้ำงประจ ำให้เป็นปัจจุบัน 
     2.14 กำรขอรับเงินรำงวัลประจ ำปี 
              2.15 กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล P-OBEC  
     2.16 ปฏิบัติงำนแทน นำงนันทกัญ หนูพุทธ  กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
     2.17 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 3. นำงนันทกัญ  หนูพุทธ  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร ปฏิบัติงำน มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 
     3.1 ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนทะเบียนประวัติและงำนบริกำรบุคลำกร 
     3..2 กำรด ำเนินงำนทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำทุกกรณี 
     3.3 กำรรำยงำนบุคลำกรถึงแก่กรรม 
     3.4 กำรขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญรำชกำรชำยแดน 
     3.5 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับสมำชิกกองทุน กบข. และ กสจ. 
     3.6 กำรควบคุมกำรเกษียณอำยุรำชกำรของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
     3.7 กำรแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ 
     3.8 กำรด ำเนินกำรในฐำนะนำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ 
     3.9 กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ 
     3.10 กำรขอยกเว้นกำรเกณฑ์ทหำร 
     3.11 กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมำลำ พร้อมจัดท ำทะเบียน
คุมกำรได้รับพระรำชทำน 

    3.12 ขออนุญำตลำไปต่ำงประเทศ 
     3.13 กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล P-OBEC ในส่วนของงำนทะเบียนประวัติ 
     3.14 กำรเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ 

    3.15 กำรมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์/กำรติดตำมส่งคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นรองหรือกำรส่ง 
ใช้เงินทดแทนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
    3.16 กำรมอบประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
     3.17 กำรด ำเนินกำรทะเบยีนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำทุกกรณี 
                3.18 กำรขอมีบัตรประจ ำตวัเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐทุกประเภท 
                3.19 งำน ก.ค.ศ.16 
    3.20 ปฏิบัติงำนแทนนำงจิรำ  ทองสุข  กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
    3.21 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

 4. นำงระพีพรรณ  ชูยัง   ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน
สรรหำและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ 

     4.1 ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเป็นล ำดับที่ 3 ในกรณีผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
     4.2 วำงแผน ควบคุม ก ำกับ เร่งรัด ติดตำมแนะน ำกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน 
     4.3 ตรวจสอบ ผ่ำนงำน ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์วิธีกำรและ
หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
     4.4 ก ำหนดแนวปฏิบัติและตัวชี้วัด นโยบำยกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ตำมควำมจ ำเป็น ควำมต้องกำร และควำมขำดแคลน 
     4.5 กำรพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ช่วยรำชกำรทุกกรณี ทุกสำยงำน 
     4.6 กำรบรรจุผู้ออกจำกรำชกำรกลับเข้ำรับรำชกำร 
     4.7 กำรแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่ำนกำรประเมินกำรเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มให้ด ำรง
ต ำแหน่งครู 
     4.8 กำรออกจำกรำชกำรตำมโครงกำรเกษียณก่อนก ำหนด(ถ้ำมี) 
     4.9 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรขออนุญำตท ำงำน ขอต่อใบอนุญำตให้ครูชำวต่ำงชำติ และขออยู่
ในรำชอำณำจักร 
     4.10 กำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              4.11 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ก. (2) 
     4.12 กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงไปสอบแข่งขัน 
              4.13 กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล P-OBEC 
     4.14 กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงทุกกรณี  
     4.15 กำรย้ำยข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค (1) (2)  

    4.16 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับครูอัตรำจ้ำงและประกันสังคม 
    4.17  งำน กคศ.16  
    4.18  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำร 

     4.19 ปฏิบัติงำนแทนนำงสุภำวดี เจริญฤทธิ์  กรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้  
     420 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

5. นำงระเบียบ เซ่งเซี่ยง ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำนดังนี้ 
     5.1 กำรแต่งตั้ง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ      
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ข. 
     5.2 กำรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     5.3 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือท ำหน้ำที่ลูกจ้ำงชั่วครำวในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     5.4 วำงแผนจัดท ำโครงกำรและงบประมำณในกำรสรรหำผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
     5.5 ด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
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     5.6 กำรรับรองคุณวุฒิที่ใช้เป็นหลักฐำน ประกอบกำรบรรจุแต่งตั้ง 
     5.7 กำรแต่งตั้ง(ย้ำย) ลูกจ้ำงประจ ำ 
     5.8 กำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนต ำแหน่งต่ำง ๆ /รักษำกำรในต ำแหน่ง 
              5.9 กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล P-OBEC 
     5.10 กำรคัดเลือกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับทุนตำมโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     5.11 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว ธุรกำรโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิกำรและ
ประกันสังคม 
     5.12 ปฏิบัติงำนแทนนำงสุภำวดี เจริญฤทธิ์  ในกรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
     5.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

         6. นำงศรีรัตน์  อนุรักษ์ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน
ดังนี้ 
     6.1 กำรแต่งตั้ง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ สำย
งำนบริหำรสถำนศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ข. 
     6.2 กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือท ำหน้ำที่ลูกจ้ำงชั่วครำวในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     6.3 กำรรับรองคุณวุฒิที่ใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
     6.4 กำรแต่งตั้ง(ย้ำย) ลูกจ้ำงประจ ำ 
     6.5 กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
              6.6 กำรจัดท ำข้อมูลโปรแกรมกำรบริหำรงำนบุคคล P-OBEC 
     6.7 กำรคัดเลือกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับทุนตำมโครงกำรต่ำง ๆ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     6.8 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำว ธุรกำรโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิกำรและนักกำร
ภำรโรง 
     6.9 กำรขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปรำชกำรทุกกรณี (อบรม ประชุม 
สัมมนำ ทัศนศึกษำ) 
              6.10 กำรจัดท ำข้อมูลและทะเบียนคุมเกี่ยวกับกำรประชุม อบรม สัมมนำ 
     6.11 ปฏิบัติงำนแทนนำงระพีพรรณ  ชูยัง  ในกรณีบุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
     6.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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กลุ่มงำนก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 

7.นำงสุภำวดี เจริญฤทธิ์  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน     
ดังต่อไปนี้ 

    7.1 ท ำหน้ำที่หัวหน้ำงำนก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  
    7.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำยงำนกำรสอนให้ด ำรง 
ต ำแหน่งที่มีวิทยฐำนะ หรือเลื่อนวิทยฐำนะ(ช ำนำญกำรพิเศษ) ทุกสำยงำนและทุกกลุ่มสำระ 
      7.3 กำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ด ำรงต ำแหน่งที่มีวิทยฐำนะ
เชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญพิเศษ ทุกสำยงำนและทุกกลุ่มสำระ  
    7.4 ปฏิบัติงำนแทนนำงระเบียบ  เซ่งเซี่ยง  กรณีที่บุคคลดังกล่ำวไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
    7.5 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
งำนธุรกำร 

8. นำงสุวิมล  เครือเตียว  พนักงำนรำชกำร  ต ำแหน่งพนักงำนพิมพ์ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงำน ดังนี้ 

   8.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ควบคุม ก ำกับ ติดตำมดูแลงำนธุรกำรภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไป
ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ สำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

   8.2 กำรจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรงำนของกลุ่มบิหำรงำนบุคคล 
   8.3 รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล โดยระบบบริหำรจัดกำรเอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์ e-office ของ สพฐ. และ สพป.ตรัง เขต 1 
   8.4 ประสำนงำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลและระหว่ำงกลุ่มอื่นๆภำยในส ำนักงำนและ

สถำนศึกษำในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
   8.5 งำนประชุมของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   8.6 กำรน ำเสนอ ติดตำม ตรวจสอบแฟ้มเสนองำนภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   7.7 ควบคุมทะเบียนค ำสั่งในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   8.8 จัดท ำบันทึกนัดหมำย แจ้งเวียนเรื่องต่ำงๆ ภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   8.9 จัดท ำบันทึกขอเบิกวัสดุ อุปกรณ์ และซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ำรุดภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   8.10 กำรออกหนังสือรับรองต่ำงๆ  
   8.11 กำรขออนุญำตกำรลำของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดและบุคลำกรภำยในกลุ่มบริหำรงำน

บุคคล 
   8.12 กรณีที่บุคคลดังกล่ำวไม่อยู่ ให้นำงบุญชำติ เนียมชู ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
   8.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

 

----------------------------- 
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7.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
 1. นำงสำวศิริวรรณ  ยิวสิว  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและมีหน้ำที่ดังนี้ 
     1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
               1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำร 

     1.3 ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
      1.4 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
               1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
      1.6 งำนระบบบัญชีพ้ืนฐำนกำรศึกษำ 
      1.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติของหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย 

 2. นำยธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน  ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ระบบคอมพิวเตอร์  
มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ดังนี้ 
      1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
      1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำร 
       1.3 ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
       1.4 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
       1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       1.6 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติของหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 

-------------------------------- 
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8.กลุ่มพัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  
        นำงบุญชำติ เนียมชู ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และมีหน้ำที่ดังนี้ 
  1. ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
  2. ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
  3 ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และจรรยำบรณ 
  4 ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 
  5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ 
หรือต่ำงประเทศ 
  6 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 
  7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ  
ที่ได้รับมอบหมำย 
 
9.กลุ่มกฎหมำยและคดี  
  นำยสมหมำย ชำยเกตุ ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร  
กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และมีหน้ำที่ดังนี้  
  1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย  
  2. ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
  3. ด ำเนินกำรสอบสวนเกีย่วกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย  
  4. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
  5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์  
  6. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่  
  7. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีเพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ  
  8. ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  9. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำนกฎหมำยและ งำน
คดีของรัฐ 

10. ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคลเป็นล ำดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

  11. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ  
ที่ได้รับมอบหมำย  
   
 

------------------------------ 
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10.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 1. นำงสรัญญำ  โยธี   ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
     1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ พันธกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำ  
ทั้งปริมำณ คุณภำพ และมำตรฐำนตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำก ำหนด 
     1.2 วำงแผน ตรวจสอบ ระบบกำรเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมำณ  กำรดูแลทรัพย์สิน กำร
สอบทำนกำรควบคุมภำยใน  และกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน   
     1.3 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
     1.4 ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้วำมรู้ และแนวทำงปฏิบัติ ในกำรด ำเนินงำนแก่สถำนศึกษำ 
     1.5 กำรปฏิบัติกำรตรวจสอบ 
      1.5.1 กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
      1.5.2 ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ  ระบบกำรเงิน ระบบบัญชี  กำรบริหำรพัสดุ 
      1.5.3 ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ 
      1.5.4 ตรวจสอบ วิเครำะห์ ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุม
ภำยใน 
      1.5.5 ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS   และเอกสำรหลักฐำน รำยงำน ที่เก่ียวข้อง 
      1.5.6 ตรวจสอบกำรบริหำรเงินทดรองรำชกำร 
     1.6 รำยงำนผลกำรตรวจสอบ  เพ่ือเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรัง เขต 1 รับทรำบและสั่งกำร ทุกวันสิ้นเดือน 
     1.7 ติดตำมผลกำรตรวจสอบข้อเสนอแนะ และติดตำมตรวจสอบตำมที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรังเขต 1 สั่งกำร 
     1.8 ประสำนงำนกับกลุ่มงำน หน่วยงำน และสถำนศึกษำ ในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรงำนของกลุ่มงำน 
     1.9 รับผิดชอบทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
              1.10 รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนกำรลำ ของข้ำรำชกำรในหน่วยตรวจสอบภำยใน 
              1.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

2. นำงสุนันทำ รัตตมณี   ต ำแหน่ง   นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ช ำนำญกำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงำน ดังนี้ 

     2.1  ศึกษำ วิเครำะห์ พันธกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำ ทั้ง
ปริมำณ คุณภำพ และมำตรฐำนตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำก ำหนด 
     2.2 วำงแผน ตรวจสอบ ระบบกำรเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมำณ  กำรดูแลทรัพย์สิน กำร
สอบทำนกำรควบคุมภำยใน  และกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน   
     2.3 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
     2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ใหค้วำมรู้ และแนวทำงปฏิบัติ ในกำรด ำเนินงำนแก่สถำนศึกษำ 
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     2.5 กำรปฏิบัติกำรตรวจสอบ 
           2.5.1 กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
           2.5.2 ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ  ระบบกำรเงิน ระบบบัญชี  กำรบริหำรพัสดุ 
           2.5.3 ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำ 
           2.5.4 ตรวจสอบ วิเครำะห์ ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุม
ภำยใน 
           2.5.5 ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS   และเอกสำรหลักฐำน รำยงำน ที่เก่ียวข้อง 
           2.5.6 ตรวจสอบกำรบริหำรเงินทดรองรำชกำร 
    2.6 รำยงำนผลกำรตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรัง เขต 1 รับทรำบและสั่งกำร  
    2.7 ติดตำมผลกำรตรวจสอบข้อเสนอแนะ และติดตำมตรวจสอบตำมที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรังเขต 1 สั่งกำร 
    2.8 ประสำนงำนกับกลุ่มงำน หน่วยงำน และสถำนศึกษำ ในงำนธุรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรงำนของกลุ่มงำน 
    2.9 รับผิดชอบทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
             2.10. รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนกำรลำ ของข้ำรำชกำรในหน่วยตรวจสอบภำยใน 
             2.11. ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำงสรัญญำ  โยธี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
             2.12. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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