
                                                                             

คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ท่ี 130   / 2564 

เรื่อง  กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง                                               

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

************************ 

   เพ่ือใหการปฏิบัติราชการในหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปนปจจุบันและดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพ              

บังเกิดผลดีตอทางราชการ มีประสิทธิผล จึงขอยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12                   

ท่ี 7/2564 เรื่อง กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 12 สั่ง ณ วันท่ี 15 มกราคม 2564  

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ                      

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2560 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 

28 สิงหาคม 2561 จึงไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทน รายละเอียดแนบทายตามภาคผนวก 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 สั่ง ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

                                                       
            (นายสมบูรณ เรืองแกว) 

                              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
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ภาคผนวก ช 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  1. นางจิรา  ชูชวย ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

เลขท่ีตําแหนง 17 ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาท่ี

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

       1. วางแผน กํากับ มอบหมายงาน เรงรัด ติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกลุม

นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ 

       2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให

ทันตามกําหนดเวลา 

       3. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ปรับปรุง แกไขพัฒนางาน ตลอดจนตอบปญหาและ

ชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

       4. พิจารณาตรวจสอบเรื่องท่ีเจาหนาท่ีเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณา วินิจฉัยสั่ง

การใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หนังสือสั่งการ กอนนําเสนอรองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช 

       5. ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

       6. ปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ประกอบดวย 1 งาน และ 6 กลุมงาน ไดแก งานธุรการกลุม 1) กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และกระบวนการเรียนรู 2) กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 3) กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 4) กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา 5) กลุมงานสงเสริม

และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 6) กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

       7. สงเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ท้ัง 8 กลุมสาระ

การเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กลุมสหวิทยาเขต  สหวิทยาเขต และงานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย           

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

       8. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

สาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส) 

       9. งานนิเทศกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา                     

สหวิทยาเขตหัวไทร - เชียรใหญ  จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนหัวไทรบํารุ งราษฎร                                
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โรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง โรงเรียนทรายขาววิทยา โรงเรียนเขาพังไกร โรงเรียนนพคุณประชาสรรค                  

โรงเรียนเชียรใหญ และโรงเรียนเชียรใหญสามัคคี สหวิทยาเขตเบญจม จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย 

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพูน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นครศรีธรรมราช และโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  

       10. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย 

   10.1 งานนิเทศสงเสริมโครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา 

   10.2 งานนิเทศสงเสริมการพัฒนาการศึกษาเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค

(Education Hub) 

   10.3 งานนิเทศสงเสริมศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ

(HCEC)   

   10.4 งานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

   10.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

       11. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  2. นายวิเชียร  ปาณะพงศ ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ

พิเศษ                         เลขท่ีตําแหนง 10 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1. ปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา         

ในกรณีท่ีผูอํานวยการกลุมไมอยู หรืออยู แตไมอาจปฏิบัติราชการได 

 2. กลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 

   2.1 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

   2.2 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ

ประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   2.3 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ

ประเมินผลระดับชาติ 

   2.4 งานนิเทศ ติดตาม สงเสริม การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

   2.5 งานนิเทศ ติดตาม สงเสริม การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 

 3. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

   -  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตร และ

กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
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4. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

สหวิทยาเขตทุงใหญ จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราช

อนุสรณ รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม โรงเรียนทุงสังพิทยาคม 

สหวิทยาเขตชะอวด จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนชะอวด โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค โรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล  

5. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย

5.1 งานทะเบียน วัดผล และสารสนเทศนักเรียน (GPA)/(SGS) 

5.2 งานทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีและระดับชาติ 

5.3 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 

5.4 งานนิเทศสงเสริมการจัดการความรู ( KM ) 

5.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

6. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 3. นายไตรรงค  สาดแว ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

เลขท่ีตําแหนง 19 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. กลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.1 งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.2 งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี                       

ทางการศึกษา 

1.3 งานนิเทศ ติดตาม สงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ 

- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  

3. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

สหวิทยาเขตสตรีทุงสง จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนสตรีทุงสง โรงเรียนทุงสงวิทยา 

โรงเรียนชางกลางประชานุกูล โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค โรงเรียนนาบอน 

4. ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

admin
Line
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  4. นางสุรัชนี อยูสบาย ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                       

เลขท่ีตําแหนง 8 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

      1. กลุมงาน ประสาน สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตร                   

การศึกษาพิเศษ 

   1.1 งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   1.1 งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

      2. งานศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู                   

ของผูเรียน 

   2.1 งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

   2.2 งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพ่ือพัฒนา การสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

   2.3 งานนิเทศ ติดตาม สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

     3. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู

สาระการเรียนรูกลุมคณิตศาสตร 

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

     4. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ                   

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา                    

สหวิทยาเขตตนน้ําตาป จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียนละอายพิทยา

นุสรณ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ โรงเรียนนางอ้ือยวิทยา โรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง 

     5. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย  

   5.1 งานนิเทศสงเสริมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

   5.2 งานนิเทศสงเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

   5.3 งานนิเทศสงเสริมการจัดการศึกษาทักษะในศตวรรษท่ี 21  (3R 8C) 

    5.4 งานนิเทศสงเสริมการเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน เปนผูใหคําปรึกษา

ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการเรียนรู (Coach) 

   5.5 งานนิเทศสงเสริมการจดัการเรียนรวม 

   5.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

     6. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ                

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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 5. นางภัคนันท  สุวรรณรัตน ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศก         

ชํานาญการพิเศษ เลขท่ีตําแหนง 24 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

       1. กลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา  

      1.1 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

    1.1.1 งานสงเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

    1.1.2 งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

      1.2 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา                       

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    1.2.1 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    1.2.2 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของสถานศึกษา 

    1.2.3 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

      1.3 งานนิ เทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา                        

ของสถานศึกษา 

    1.3.1 งานนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    1.3.2 งานตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

       2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู     

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

       3. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู     

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว) 

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    

การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว) 

       4. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา            

สหวิทยาเขตปากพนัง-เชียรใหญ จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบดวย  โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนสตรีปากพนัง 

โรงเรียนโศภนคณาภรณ โรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 

       5. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย 

   5.1 งานนิเทศสงเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ 

   5.2 งานนิเทศสงเสริมการเขียนชุดคําสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยโคด (Coding) 

   5.3 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตร

และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.  

   5.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
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       6. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ                       

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  6. นายสุบรรณ  เกราะแกว  ตําแหนงศ ึก ษาน ิเ ทศ ก  วิทยฐานะศึกษานิ เทศก                          

ชํานาญการพิเศษ เลขท่ีตําแหนง 22  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

       1. กลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

   1.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

   1.2 งานติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 

   1.3 งานวิจัย พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

   1.4 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

   1.5 งานนิเทศ  สงเสริม และประสานงานการประกันคุณภาพภายนอก 

       2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ  

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

       3. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

       4. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ                    

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา 

สหวิทยาเขตทุ งสง จํานวน 4 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนทุ งสง โรงเรียนกางปลาวิทยาคม                             

โรงเรียนวังหินวิทยาคม โรงเรียนบางขันวิทยา สหวิทยาเขตกัลยาณี จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย                    

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนโยธินบํารุง 

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ  

       5. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย  

   5.1 งานนิเทศสงเสรมิโรงเรยีนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

   5.2 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 

   5.3 งานนิเทศสงเสริมการจัดการเรียนรูเพศวิถีและทักษะชีวิต 

   4.4 งานนิเทศสงเสริมการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

   5.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

       6. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ                          

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



44 

 

 7.  นางสาวรัตนนรี  วโร สุข   ตําแหนงศ ึก ษาน ิเ ทศ ก  วิทยฐานะศึกษานิ เทศก                            

ชํานาญการพิเศษ เลขท่ีตําแหนง 14 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

       1. กลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา  

      1.1 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนเิทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

    1.1.1 งานสงเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

    1.1.2 งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

      1.2 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

    1.2.1 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    1.2.2 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของสถานศึกษา 

    1.2.3 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

      1.3 งานนิ เทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา                      

ของสถานศึกษา 

    1.3.1 งานนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    1.3.2 งานตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

       2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู     

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี)  

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี) 

       3. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู     

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    

การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

       4. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมนักเรียน) 

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    

การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมนักเรียน) 

       5. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา                  

สหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ                  

โรงเรียนเฉลิมราษฎรประชาอุทิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 

       6. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย 

   6.1 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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   6.2 งานนิเทศสงเสริมการจัดการศึกษาอาเซียนศึกษา  

   6.2 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

       7. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ                 

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  8. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ                          

เลขท่ีตําแหนง 21 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

       1. กลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

   1.1 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

   1.2 งานติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 

   1.3 งานวิจัย พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

   1.4 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

   1.5 งานนิเทศ  สงเสริม และประสานงานการประกันคุณภาพภายใน 

       2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ 

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

       3. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกิจกรรม

พัฒนาผูเรียน (กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน) 

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน) 

       4. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สห

วิทยาเขตสิชล-ขนอม  จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โรงเรียนสิชลประชาสรรค 

โรงเรียนฉลองรฐัราษฎรอุทิศ โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค โรงเรยีนขนอมพิทยา โรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล  

       5. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย  

   5.1 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

   5.2 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

   5.3 งานนิเทศสงเสริมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 

   5.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

       6. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ                      

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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  9. นางสาวธฤตา  ชนะสิทธิ์  ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ                        

เลขท่ีตําแหนง 18 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

       1. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

   1.1 งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 

   1.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

   1.3 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 

       2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู                      

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน)  

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตร และ

กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน) 

       3. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู                      

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตร                             

และกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

       4. ดําเนินงานเก่ียวกับงานประชุมภายในกลุมนิเทศฯ 

   4.1 จัดทําบันทึกขอความนัดประชุม 

   4.2 จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

   4.3 จัดทํารายงานการประชุม 

   4.4 จดบันทึกการประชมุ 

       5. ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

       6. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา                 

สหวิทยาเขตรอนพิบูลย-จุฬาภรณ จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก 

โรงเรียนเสาธงวิทยา โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา โรงเรียนตระพังพิทยาคม โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา                    

โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ 

       7. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย 

   7.1 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

   7.2 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสจุริต 

   7.3 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย  

       8. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ                       

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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  10. นางสาวขวัญจิรา  รัตนพงษ  ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก เลขท่ีตําแหนง 20  

มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

       1. กลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการ                        

วัดและประเมินผลการศึกษา 

   1.1 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการ                       

วัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

   1.2 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการ                      

วัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   1.3 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการ                      

วัดและประเมินผลระดับชาต ิ

   1.4 งานนิเทศ สงเสริม และประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชั้น

เรียนและสถานศึกษา 

       2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู                   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

   -  งานนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตร                          

และกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

       3. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ                       

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา                        

สหวิทยาเขตทาศาลา-นบพิตํา-พรหมคีรี จํานวน 7 โรงเรียน  ประกอบดวย โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย โรงเรียนโมคลานประชาสรรค โรงเรียนนบพิตําวิทยา โรงเรียนคงคาประชารักษ 

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม โรงเรียนบานเกาะวิทยา  

       4. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย  

   4.1 งานนิเทศสงเสริมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)  

   4.2 งานนิเทศสงเสริมการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

   4.3 งานประชาสัมพันธ/จัดทําเว็บไซตของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ                         

จัดการศึกษา 

   4.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

       5. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ                     

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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  11. นางสาวสุกัญญา  ยอดเวียน ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ มีหนาท่ี

รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   1. งานรับ- สงหนังสือราชการจากระบบ  My Office ใหเปนปจจุบัน 

   2. งานจัดทําหนังสือราชการ 

   3. งานจัดเก็บหนังสือราชการ 

   4. งานทําลายหนังสือราชการ 

   5. โหลดหนังสือราชการท่ีเปนภารกิจของกลุมนิเทศจาก Web site ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   6. เสนอหนังสือราชการจากผูอํานวยการกลุมเสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   7. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานกลุมใหสามารถดําเนินงานตาม

ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   8 .  รั บหนั งสื อของกลุ มนิ เ ทศติ ดตามและประ เ มินผลการจั ดการ ศึ กษา                                    

จากกลุมอํานวยการ 

   9. เสนอหนังสือราชการท่ีรับจากกลุมอํานวยการเสนอผูอํานวยการกลุม 

   10. ลงทะเบียนรับหนังสือและแจกจายใหกับผูรับผิดชอบ 

   11. จัดใหมี วัสดุ ครุภัณฑ แบบพิมพตาง ๆ ไวบริการอยางเพียงพอพรอมจัดทํา

ทะเบียนคุม 

   12. จัดทําเอกสารการรับหนังสือ วารสาร และแจกจายใหกับโรงเรียนในสังกัด 

   13. ประสานงานกับกลุมงานอ่ืน ๆ ในงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุม

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   14. ประสานงานการดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผลงานของกลุมนิเทศฯ 

   15. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของงานธุรการ 

   16. ดูแลความเรียบรอยในกลุม  การเปด- ปด เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ 

   17.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


