2
10. การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
11. การส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
12. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
13. การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่
14. การประสานงานทางวิชาการ และงานบริการทางการศึกษา
15. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนเอกชน
โรงเรี ย นกลุ่ มท่าจี น ก้าวหน้ าและโรงเรียนกลุ่ ม พุทธรักษา โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนดีประจาอาเภอ
โรงเรียนดีประจาตาบลและโรงเรียนที่เร่งรัดคุณภาพการศึกษา
16. การนิเทศ วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุม่ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กลุ่มงานเลขานุการฯ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้ า นวิ ช าการ บริ ห ารงานบุ ค คล บริ ห ารงบประมาณ
และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
และแผนนิเทศการศึกษา
3. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4. การประสานงานทางวิชาการและบริการทางการศึกษา
5. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. การนิเทศ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
8. การประสานงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
9. การกลั่นกรองงานและตรวจสอบคุณภาพภายในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
10. งานโครงการพิเศษ
11. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา จานวน 9 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดท่าตาหนัก
2) โรงเรียนวัดไทร
3) โรงเรียนคลองทางหลวง
4) โรงเรียนวัดน้อย
5) โรงเรียนวัดห้วยตะโก
6) โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
7) โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
8) โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
9) โรงเรียนวัดศีรษะทอง
12. การดูแล บริการ และประสานงานทางวิชาการแก่โรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี
13. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 1
ในกรณีทผี่ ู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพรทิพย์ นิลวัตถา และนางสาวบุญสุพร เพ็งทา กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้ า นวิ ช าการ บริ ห ารงานบุ ค คล บริ ห ารงบประมาณ
และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
และแผนนิเทศการศึกษา
3. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4. การประสานงานทางวิชาการและบริการทางการศึกษา
5. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. การนิเทศ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรปฐมวัยและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8. การประสานงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
9. งานโครงการพิเศษ
10. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยพลู จานวน 7 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านห้วยพลู
2) โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
3) โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
4) โรงเรียนวัดสาโรง
5) โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
6) โรงเรียนวัดกลาง
7) โรงเรียนวัดบางพระ
11. การดูแล บริการ พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนในเขตอาเภอสามพราน
12. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ และนางพรทิพย์ นิลวัตถา กรณีไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางพรทิพย์ นิลวัต ถา เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัว หน้า กลุ่ม งานธุรการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้องกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและบริหารงานเพื่อการบริการ
3. การดาเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. การจัดทาบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของข้าราชการ รวบรวม สถิติการมาปฏิบัติงานและการลา
ของข้าราชการ
5. การตรวจสอบสถิติการลาในปีงบประมาณ / จานวนวันลา / จานวนวันทาการ
6. การควบคุมทะเบียนการลาของข้าราชการ/รายงานบัญชีวันลาของข้าราชการภายในกลุ่มฯ
7. การจัดวางระบบควบคุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. การจัดทาสารสนเทศเพื่อการวางแผนการประกันคุณภาพภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา และการควบคุมภายใน
9. การกลั่นกรอง และตรวจสอบคุณภาพงานภายในกลุ่มงานธุรการ
10. การลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-office ) จัดเก็บสาเนาคืนเจ้าของเรื่อง
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11. การลงทะเบียนหนังสือจากหน่วยงาน / สถานศึกษา
12. การตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก Website
สพฐ. และ Website สานักต่าง ๆ ใน สพฐ.
13. การสารวจหนังสือราชการที่ครบอายุราชการ และแจ้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตทาลาย
14. การจัดพิมพ์ สาเนา ถ่ายเอกสาร
15. งานพัสดุ ครุภัณฑ์
16. งานกิจกรรม 5 ส.
17. การประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ใน สพป. หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของกลุ่ม
18. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
19. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการนิเทศ ติดตามฯ
2. การบริหารจัดการโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3. การบริหารจัดการหลักสูตร และนิ เ ทศหลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ
และเทคโนโลยี
4. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานภายในกลุ่มงาน และระหว่างกลุ่มงานสนองตอบ
ต่อการประกันคุณภาพภายใน และนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
6. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. การกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพภายในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
8. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา จานวน 12 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านคลองจินดา
2) โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
3) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
4) โรงเรียนวัดจินดาราม
5) โรงเรียนวัดปรีดาราม
6) โรงเรียนบ้านตากแดด
7) โรงเรียนบ้านพาดหมอน
8) โรงเรียนบ้านฉาง
9) โรงเรียนวัดวังน้าขาว
10) โรงเรียนบ้านดอนทอง
11) โรงเรียนบ้านคลองใหม่
12) โรงเรียนวัดบ้างช้างเหนือ
9. การดูแล บริการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแก่โรงเรียนในเขตอาเภอสามพราน
10. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 3
ในกรณีทผี่ ู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 1 – 2 ไม่อยู่
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
และการนิเทศติดตามฯ
2. การวิ จั ย พั ฒ นาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
และกระบวนการเรียนรู้
3. การบริหารจัดการหลักสูตรและนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. การประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
5. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. การประสานงานองค์กรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
8. การกากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากลุ่มมณฑลนครชัยศรี จานวน 9 โรงเรียน
ได้แก่
1) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
2) โรงเรียนวัดตุ๊กตา
3) โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
4) โรงเรียนวัดไทยาวาส
5) โรงเรียนวัดประชานาถ
6) โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
7) โรงเรียนวัดงิ้วราย
8) โรงเรียนวัดกกตาล
9) โรงเรียนวัดสัมปทวน
9. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
10. การดูแล บริการ พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรีและพุทธมณฑล
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การบริ หารจั ดการหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้ การปฏิรูป
การเรียนรู้ และการนิเทศติดตาม
2. การบริ ห ารจั ดการหลั ก สู ตร และนิ เทศหลั กสู ตรกลุ่ มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
4. การประสาน ส่ งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานพัฒ นาด้านหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
5. การประสาน ส่งเสริ ม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ บูรณาการแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการสหกรณ์สู่การเรียนการสอน
8. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านคุ้มครอบสิทธิผู้บริโภค
9. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10. การนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนร่วมศูนย์การศึกษาพิเศษ
11. การวิจัย พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนขนาดเล็ก
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12. การประสานองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
13. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนแหลมบัว จานวน 8 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
2) โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
3) โรงเรียนวัดโคกเขมา
4) โรงเรียนวัดท้องไทร
5) โรงเรียนบ้านห้วยกรด
6) โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
7) โรงเรียนวัดละมุด
8) โรงเรียนบ้านลานแหลม
14. งานดูแล บริการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแก่โรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี
15. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาวมณกาญจน์ ทองใย ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน
3. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในมิติด้านการคิด
4. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
5. การส่งเสริมและพัฒนาการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
7. การนิเทศและวิจัยพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประเมิ น ผลกลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า จานวน 10 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดเชิงเลน
2) โรงเรียนบ้านบางม่วง
3) โรงเรียนวัดบางช้างใต้
4) โรงเรียนบ้านบางประแดง
5) โรงเรียนบ้านดงเกตุ
6) โรงเรียนวัดท่าข้าม
7) โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์
8) โรงเรียนวัดสรรเพชญ
9) โรงเรียนบ้านหัวอ่าว
10) โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
11. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 2
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 1 ไม่อยู่
13. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสมชาย พูลศรี และนางสาวเกริน ช้อยเครือ กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7
นายสมชาย พูลศรี ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. การประสานการวิจัยทางการศึกษา
3. การส่งเสริมวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
4. การจัดทาและพัฒนาคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล
5. การส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
7. การนิเทศและวิจัยพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประเมิ น ผลกลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล จานวน 8 โรงเรียน
ได้แก่
1) โรงเรียนวัดมะเกลือ
2) โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบมหามงคล
3) โรงเรียนวัดสาลวัน
4) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
5) โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
6) โรงเรียนบ้านคลองโยง
7) โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
8) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวมณกาญจน์ ทองใย และนางสาวเกริน ช้อยเครือ กรณีไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
2. การประสานการวิจัยทางการศึกษา
3. การส่งเสริมวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
4. การจัดทาและพัฒนาคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล
5. การส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
7. การนิเทศและวิจัยพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประเมิ น ผล
กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางเลน จานวน 12 โรงเรียน
1) โรงเรียนบ้านบางเลน
2) โรงเรียนบ้านประตูน้าพระพิมล
3) โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว
4) โรงเรียนวัดผาสุการาม
5) โรงเรียนวัดลาดสะแก
6) โรงเรียนวัดดอนยอ
7) โรงเรียนวัดเกาะแรต
8) โรงเรียนตลาดเกาะแรต
9) โรงเรียนวัดบางปลา
10) โรงเรียนบ้านหนองปรง
11) โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
12) โรงเรียนวัดลานคา
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11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสมชาย พูลศรี และนางสาวมณกาญจน์ ทองใย กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายธี ร ะพงษ์ ศรี โ พธิ์ ศึ กษานิ เทศก์ เชี่ ยวชาญ ปฏิ บัติ ห น้ าที่ หั ว หน้ ากลุ่ ม ส่ ง เสริม พั ฒ นาสื่ อ
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล เป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ ข้ อ เสนอแนะ
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ภายในกลุ่ม ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ หน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. การบริหารจัดการศูนย์รวมสื่อ (คลังนวัตกรรม) และระบบการจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศฯ
5. การกากับติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กและ DLTV
6. การกากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ จานวน 8 โรงเรียน
1) โรงเรียนวัดนราภิรมย์
2) โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
3) โรงเรียนวัดพระมอพิสัย
4) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
5) โรงเรียนวัดลาพญา
6) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
7) โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
8) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสายใจ ฉิมมณี กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. การบริหารจัดการศูนย์รวมสื่อ (คลังนวัตกรรม) และระบบการจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศฯ
5. การกากับ ติดตาม การใช้ ICT และ DLTV เพื่อจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
6. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางภาษี จานวน 8 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
2) โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
3) โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ
4) โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม
5) โรงเรียนวัดรางกาหยาด
6) โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
7) โรงเรียนวัดบางภาษี
8) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. การกากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา จานวน 11 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดดอนหวาย
2) โรงเรียนคลองบางกระทึก
3) โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
4) โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
5) โรงเรียนบ้านบางเตย
6) โรงเรียนวัดทรงคนอง
7) โรงเรียนวัดท่าพูด
8) โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
9) โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
10) โรงเรียนวัดไร่ขิง
11) โรงเรียนบ้านท่าตลาด
7. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 4
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 1 – 3 ไม่อยู่
8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวิไลวรรณ ตรีชั้น และนายสุภัค แฝงเพ็ชร กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
6. กากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางหลวง จานวน 9 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดบางหลวง
2) โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
3) โรงเรียนวัดบางน้อยใน
4) โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม
5) โรงเรียนบ้านไผ่หลวง
6) โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
7) โรงเรียนวัดศิลามูล
8) โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
9) โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
7. การดาเนินการโครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
8. การดาเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ และนายสุภัค แฝงเพ็ชร กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การนิเทศพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6. การกากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษา และประสานงานดูแลโรงเรียนดีประจาอาเภอ
โรงเรียนดีประจาตาบล และโรงเรียนมาตรฐานสากล
7. การดูแล บริการ พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยในโรงเรียน ในเขตอาเภอบางเลน
8. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม จานวน 11 โรงเรียน
ได้แก่
1) โรงเรียนวัดโพธิ์
2) โรงเรียนวัดไผ่สามตาลึง
3) โรงเรียนวัดไผ่จรเข้
4) โรงเรียนวัดเกษตราราม
5) โรงเรียนวัดนิลเพชร
6) โรงเรียนวัดบัวปากท่า
7) โรงเรียนวัดบัวหวั่น
8) โรงเรียนตลาดเจริญสุข
9) โรงเรียนวัดบอนใหญ่
10) โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา
11) โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ และนางวิไลวรรณ ตรีชั้น กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
...........................................

