
 
 
       
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
ที ่492 / 2558 

ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 

********************************************** 
         ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชลบุรี เขต 3 ที่ 84/2557  ลงวันที่ 28  กุมภำพันธ์ 
2557  เรื่อง ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบงำนของข้ำรำชกำร สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำชลบุรี 
เขต 3  นั้น  
        เนื่องจำกปัจจุบัน  มีข้ำรำชกำรในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ย้ำยและ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ และปรับเปลี่ยนภำรกิจในกลุ่มงำนจ ำนวนหลำยรำย จึงท ำให้ค ำสั่งก ำหนดหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรไม่เป็นปัจจุบัน  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ  และสัมฤทธิ์ผลตำมควำมมุ่งหมำยของ
รำชกำร  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 34 และ มำตรำ 37  และมำตรำ 45  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ .
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546  มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2553  จึงขอยกเลิกค ำสั่งดังกล่ำว  และก ำหนด
หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบงำนของข้ำรำชกำร  ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบใหม่ ดังนี้ 
 
 
 
 
นายธนกฤตย์  มงคลวงษ์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี 60  ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้ 
1.  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ นิเทศ ควบคุม ก ำกับ ดูแล และติดตำม ผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ในงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
    1.1  งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตร 
                           กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
    1.2 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรจัด 
                           กำรศึกษำ (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ , ระดับชำติ) 
    1.3 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน 
                          ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
    1.4 งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

/นำยธนกฤตย์  มงคลวงษ์  …. 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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นายธนกฤตย์  มงคลวงษ์  (ต่อ) 
    1.5 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำง 
                          กำรศึกษำ 
2.  รับผิดชอบงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
(ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3.  งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

นางวีรยา  ทองเกลี้ยง  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี 57 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
ดังตอ่ไปนี้ 
1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ 
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
    1.1  กำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ (ปฐมวัย) 
           1.1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
                                    กำรศึกษำปฐมวัย 
2.  งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
    2.1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
3.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
4.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     4.1) กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอบำงละมุง 
     4.2) โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
5. งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
นายสุขสันต์  สายงาม  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี 55 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
ดังต่อไปนี้ 
1.  งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ 
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
     1.1) งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 
2.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
3.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
    3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอสัตหีบ 
    3.2 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (PM) สพป.ชบ.3 
    3.3 กำรด ำเนินงำนจุดเน้นคุณภำพผู้เรียน 
    3.4 Smart Trainer โครงกำรตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
4. งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

/ว่ำที่ร้อยตรีอรพงษ์......   
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ว่าที่ร้อยตรีอรพงษ์  อาษาเอ้ือ  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ 61 มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้ 
1.  งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ 
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
     1.1  งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
2.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
3.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     3.1  กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอสัตหีบ 
     3.2 โครงกำรโรงเรียนในฝัน 
4. งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ 59 มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้ 
1.  งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ 
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
     1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
2.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
3.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอลำงละมุง 
     3.2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
     3.3 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ ตำมแนวทำงประเมินผลนักเรียนร่วมกับ 
                           นำนำชำติ (PISA) 
     3.4 โครงกำรเร่งรัดคุณภำพกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ และพัฒนำกำรสอนวรรณคดี 
                           ตำมแนวทำงประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) 
     3.5 โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด 
     3.6 โครงกำรพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่ำนออก เขียนได้ ใน 1 ปี 
     3.7 โครงกำรโรงเรียนระดับประถมศึกษำ แกนน ำ BBL 
     3.8 โครงกำรประเมินผลกำรอ่ำน กำรเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 
4.  งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
นางเตือนใจ  ดวงละม้าย  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี 81 มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
งำนดังต่อไปนี้ 
1.  งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ 
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
                                                                                                              /6. นำงเตือนใจ.... 
 
 
      



-4- 
 
นางเตือนใจ  ดวงละม้าย  (ต่อ) 
                    1.1  งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำ 
                           ขั้นพ้ืนฐำน 
2.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
3.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     3.1  กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอบำงละมุง 
     3.2  โครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
     3.3  โครงกำรประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
     3.4  โครงกำรประกวดชวนน้องท่องพุทธวจน 
     3.5  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขยำยผลกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี 
                           ควำมสำมำรถด้ำนกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
                           (สถำบนัวิทยำศำสตร์) 
     3.6 โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรสืบเสำะ 
                          ทำงวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (สถำบันวิทยำศำสตร์) 
     3.7 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือขยำยผลกิจกรรมที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มี 
                          ควำมสำมำรถด้ำนกำรสืบเสำะทำงวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
                          (สถำบันวิทยำศำสตร์) 
     3.8 งำนพัฒนำผู้เรียนเพ่ือประเมินผล PISA ด้ำนวิทยำศำสตร์ (สถำบันส่งเสริมวิทยำศำสตร์และ 
                           เทคโนโลยี) 
     3.9  งำนเอกสำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ด้ำนคุณธรรม 
4. งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
นางสาวกรุณา  ภิรมย์ธรรม  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ 76 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้ 
1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ 
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
     1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้กำรศึกษำ 
                          พิเศษ 
2. รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอบำงละมุง 
     3.2 Smart Trainer โครงกำรตำมนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้” 
     3.3 งำนส่งเสริมกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
4. งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

/ นำยธนกร....   
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นายธนกร  ทองเลิศ  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ 77  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้ 
1. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรจัด 
กำรศึกษำ (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ , ระดับชำติ) 
     1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
                          (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ , ระดับชำติ) 
2.  กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ , 
ระดับชำติ) ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
3.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
4.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     4.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอศรีรำชำ 
     4.2 โครงกำรโรงเรียนดีศรีต ำบล 
     4.3 โครงกำรทักษะชีวิต “ระบบดแูลร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯ”  (งำนนิเทศ ติดตำมผล) 
     4.4 โครงกำรประกวดแข่งขันอำเซียน 
     4.5 กำรจัดสอบ O-NET 
     4.6 กำรจัดสอบ NT 
     4.7 กำรจัดสอบข้อสอบกลำง 
     4.8 เพศศึกษำ  (งำนนิเทศ ติดตำมผล) 
     4.9 กำรศึกษำนอกระบบ (บ้ำนเรียน)  (งำนนิเทศ ติดตำมผล) 
5.  งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

นางพัชรา  บุรีเทศน์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี 80  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
ดังต่อไปนี้ 
1.  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรจัด 
กำรศึกษำ (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ , ระดับชำติ) 
     1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (ระดับ 
                          ชั้นเรียน , ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ , ระดับชำติ) 
2.  กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ (ระดับชั้นเรียน , ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ , 
ระดับชำติ) ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
3.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
4.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     4.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอศรีรำชำ 
     4.2 โครงกำรนิเทศติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนขนำดเล็ก 
     4.3 กำรพัฒนำระบบกำรวัดผลประเมินผล Smart Trainer โรงเรียนขนำดเล็ก 
     4.4 กำรจัดสอบ O-NET 
     4.5 กำรจัดสอบ NT 

 /นางพัชรา   ....   
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 นางพัชรา  บุรีเทศน์  (ต่อ) 
                    4.6 กำรจัดสอบข้อสอบกลำง 
5.  งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 นางมุกดา  อามาลีนา  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ 56  มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน 
ดังต่อไปนี้ 
1.  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม 
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
     1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ กำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
2.  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
3.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
4.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     4.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอศรีรำชำ 
     4.2 กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 
     4.3 โครงกำรสอบแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ (รอบแรก : ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
     4.4 โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
     4.5 งำนที่เก่ียวเนื่องกับสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
5.  งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

นายประสพ  ศรีสมบูรณ์  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ 78  มีหน้ำที่ 
รับผิดชอบงำนดังต่อไปนี้ 
1.  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ประเมิน ติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
2.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
3.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอศรีรำชำ 
     3.2 ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร 
     3.3 ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
     3.4 อำเซียนศึกษำ 
     3.5 สหกรณ์ในโรงเรียน 
     3.6 สถำนศึกษำพอเพียง/เศรษฐกิจพอเพียง 
     

/นำยประสพ....   
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นายประสพ  ศรีสมบูรณ์  (ต่อ) 
                   3.7 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
                         “ป้องกันกำรทุจริต” โรงเรียนสุจริต 
4.  งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

นางปรียานุช  ศุขบุญมาก  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขที่ 115 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้ 
1.  งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.1  งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำ 
2.  กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
3.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
4.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     4.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอสัตหีบ 
     4.2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ 
     4.3 โครงกำรนิเทศเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน 
     4.4 กำรจัดสอบ O-NET 
     4.5 กำรจัดสอบ NT 
     4.6 กำรจัดสอบข้อสอบกลำง 
     4.7 โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
                          “ป้องกันกำรทุจริต” โรงเรียนสุจริต 
     4.8 กำรควบคุมภำยในของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ปย.) 
5. งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

นางส่งศรี  นาถมทอง  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  ต ำแหน่งเลขท่ี 58 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้ 
1. งำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.1 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำร 
                           และกำรจัดกำรศึกษำ 
2  กำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
3  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
4  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     4.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอศรีรำชำ 
     4.2 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ 
     4.3 โครงกำรนิเทศเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน 

      /นำงส่งศรี..…. 
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 นางส่งศรี  นาถมทอง (ต่อ)  
                    4.4  กำรจัดสอบ O-NET 
                    4.5  กำรจัดสอบ NT 
     4.6 กำรจัดสอบข้อสอบกลำง 
     4.7  สถำนศึกษำพอเพียง/เศรษฐกิจพอเพียง 
5 งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

 นางสาวษมาพร  ศรีอิทยาจิต  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ 79 มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน
ดังต่อไปนี้ 
1.  งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     1.1  กำรส่งเสริม และพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
2.  รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
3.  งำน/โครงกำร ที่ได้รับมอบหมำย 
     3.1 กำรนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียน เขตอ ำเภอบำงละมุง 
     3.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขยำยผลอบรมครูผู้สอนในโครงกำรพัฒนำคุณภำพ 
                           กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
     3.3 กำรพัฒนำระบบกำรวัดผลประเมินผล Smart Trainer โรงเรียนขนำดเล็ก 
     3.4 โครงกำรขยำยผลกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLIT) 
     3.5 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 
     3.6 ดูแลระบบออนไลน์กำรประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
                           กำรศึกษำ และระดับภำค 
     3.7) โครงกำรสอบแข่งขันวิชำกำรนำนำชำติ (รอบแรก : ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
     3.8) โครงกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
     3.9) งำนที่เก่ียวเนื่องกับสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
4.  งำนพิเศษ และงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

                    ให้ข้ำรำชกำรที่ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมค ำสั่งโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
 
                    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  30  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2558 

สั่ง  ณ  วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2558 
 

 
 (นำยวิชัย  พวงภำคีศิริ) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
 
 


