
 

 

 

 

 
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 ท่ี  ๔๒๙  / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  คําสั่งมอบหมายงานกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

  ดวยกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒ ไดจัดรูปแบบหรือโครงสรางการดําเนินงานและกําหนดภารกิจของผูปฏิบัติงาน ตามข้ันตอน 
และแนวทางการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยึดภารกิจตามมาตรฐานกําหนด 
ตําแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะของศึกษานิเทศก รวมท้ังดําเนินงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกําหนด คือ 
           ๑.  งานธุรการ 

๒.  กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 
๓.  กลุมงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
๔.  กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕.  กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๖.  กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๗.  กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ ตามขอบขายการงานดังตอไปนี้ 

๑.   นางละอองทิพย  บุณยเกียรติ ตําแหนง  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี          
มีหนาท่ีและรับผิดชอบงานดังนี้ 

          ๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          ๑.๒ ปฏิบัติงานหัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา / กลุมงานนิเทศติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๑.๓ ปฏิบัติงานนิเทศ  สหวิทยาเขตทุงสง   ตนน้ําตาป  และ ทุงใหญ 
 ๑.๔ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ 
          ๑.๕ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก โรงเรียนในฝน / โรงเรียน 
STEM / สถานศึกษาพอเพียง / การจัดการเรียนรวม และ โรงเรียนมาตรฐานสากล  
 ๑.๖ คณะกรรมการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
           ๑.๗ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 



 ๒ 

  
 

๒.  นายไพบูลย พรหมดํา  ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะเช่ียวชาญ ปฏิบัติงานหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  
ดังนี้ 

๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนท่ี ๑ 
          ๑.๒ ปฏิบัติงานหัวหนากลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๓ ปฏิบัติงานนิเทศ  สหวิทยาเขตทาศาลา-นบพิตํา และ สหวิทยาเขตสิชล-ขนอม 
 ๑.๔ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร / กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) 
 ๑.๕ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก โรงเรียนมาตรฐาสากล 
          ๑.๖ คณะกรรมการเครอืขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 ๑.๗ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 ๓.   นางสุรัชนี  อยูสบาย  ตําแหนง  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการ  ปฏิบัติงานหนาท่ีและรับผิดชอบ
งานดังนี้ 

๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ี รองผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คนท่ี ๒ 
          ๑.๒ ปฏิบัติงานหัวหนากลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู  
 ๑.๓ ปฏิบัติงานนิเทศ  สหวิทยาเขตรอนพิบูลย และ สหวิทยาเขตชะอวด 
 ๑.๔ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร / วิทยาศาสตร / ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
          ๑.๕ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก โรงเรยีนในฝน / โรงเรียน 
STEM / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET  
 ๑.๖ เลขานุการผูอํานวยการกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
           ๑.๗ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๔.  นายวิเชียร  ปาณะพงศ ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการ มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

๑.๑ ปฏิบัติงานหัวหนากลุมงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๑.๒ ปฏิบัติงานนิเทศ  สหวิทยาเขตรอนพิบูลย และ สหวิทยาเขตชะอวด 
 ๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี / วทิยาศาสตร / ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
          ๑.๔ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก โรงเรียนในฝน / โรงเรียน 
STEM / หัวหนางานวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET  
 ๑.๕ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  
๕.  นางจิรา  ชูชวย ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการ ปฏิบัติงานหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

๑.๑ ปฏบิตัิงานกลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู  
 ๑.๒ ปฏิบัติงานนิเทศ  สหวิทยาเขตตนน้ําตาป / สหวิทยาเขตทุงสง และ สหวิทยาเขตทุงใหญ 



 ๓ 

 ๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ /ศูนยอาเซียนศึกษาประจําจังหวัด 
          ๑.๔ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ศูนยภาษาอังกฤษ ERIC /
ศูนยอาเซียนศึกษา/ คานิยม ๑๒ ประการ/สถานศึกษาพอเพียง / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET  
 ๑.๕ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. นางวิภาวี   อุนเสียม  ตําแหนง  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน 
     ดังนี ้:-  
          ๑.๑ ปฏิบัติงานกลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๒ ปฏิบัติงานนิเทศ สหวิทยาเขตเบญจมะ/ สหวิทยาเขตพระพรหม และ สหวิทยาเขตสตรีทุงสง 
 ๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย / ศูนยพัฒนาวิชาการภาษาไทย 
          ๑.๔ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก วิถีพุทธ / ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ O-NET/ หองสมุดมีชีวิต / สงเสริมการอาน  
 ๑.๕ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๗.  นางเกศกนก ณ พัทลุง ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  
ดังนี้ 
          ๑.๑ ปฏิบัติงานกลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๒ ปฏิบัติงานนิเทศ สหวิทยาเขตกัลยาณี/สหวิทยาเขตหัวไทร-ปากพนัง และสหวิทยาเขตสตรีปากพนัง-
เชียรใหญ 
 ๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ/ ศูนยภาษาอังกฤษ ERIC ประจําจังหวัด 
          ๑.๔ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ศูนยภาษาอังกฤษ ERIC /
ศูนยอาเซียนศึกษา/โรงเรียนในฝน/โรงเรียนมาตรฐานสากล / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET  
 ๑.๕ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๘. นายไตรรงค  สาดแว  ตําแหนง  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการ มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
          ๑.๑ ปฏิบัติงานหัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๒ ปฏิบัติงานนิเทศ สหวิทยาเขตในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสหวิทยาเขตในจังหวัดพัทลุง 
 ๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร  หุนยนต 
 ๑.๔ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา /STEM / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET/การศึกษา
ทางไกล DLIT/DLTV /โรงเรียนโครงการประชารัฐ/ โรงเรียนมาตรฐานสากล /โรงเรียนในฝน 
          ๑.๕ รับผิดชอบตามขอบขายภารกิจศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 
 ๑.๖ งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

  

 

 



 ๔ 

๙.  นางสาวศิริมนตร  ชิณวงศ  ตําแหนง  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน    
     ดังนี้ 
          ๑.๑ หัวหนางานวิจัยและพัฒนา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          ๑.๒ ปฏิบัติงานกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ๑.๓ ปฏิบัติงานนิเทศ สหวิทยาเขตเบญจมะ/ สหวิทยาเขตพระพรหม และ สหวิทยาเขตสตรีทุงสง 
 ๑.๔ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  /  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บําเพ็ญประโยชน  
นักศึกษาวิชาทหาร) / ศูนยพัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บําเพ็ญประโยชน) 
          ๑.๕ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก วิถีพุทธ /การศึกษาเพ่ือ
การมีงานทํา /โรงเรียนดีประจําตําบล (โครงการโรงเรียนประชารัฐ) / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET  
 ๑.๖ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๑๐. นายสุภรณ  แสงผะกาย  ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  
ดังนี้ 

๑.๑ ปฏิบัติงานหัวหนากลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๑.๒ ปฏิบัติงานนิเทศสหวิทยาเขตกัลยาณี/สหวิทยาเขตหัวไทร-ปากพนัง และสหวิทยาเขตสตรีปากพนัง-
เชียรใหญ 
 ๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
          ๑.๔ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก นโยบายเพ่ิมเวลารู /
โรงเรียนในฝน / โรงเรียน ดีประจําตาํบล (โครงการโรงเรียนประชารัฐ)/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ       
O-NET  
 ๑.๕ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๑. นางสาวณัฐชยา เอียดขนาน ตําแหนงศึกษานิเทศกวิทยฐานะชํานาญการมีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

๑.๑ ปฏิบัติงานกลุมงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 ๑.๒ ปฏิบัติงานนิเทศ สหวิทยาเขตทาศาลา – นบพิตํา และสหวิทยาเขตสิชล – ขนอม 
 ๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย/ศูนย
พัฒนาวิชาการการจัดการศึกษาเรียนรวม  
          ๑.๔ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก การจัดการศึกษาเรียน
รวม/ คานิยม ๑๒ ประการ /ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET / หองสมุดมีชีวิต / กิจกรรมสงเสริม    
การอาน 
 ๑.๕ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (สวนแยกพัทลุง) 

๑๒. นายชาญณรงค  รัตนบุรี  ตําแหนงศึกษานิเทศก  วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ มีหนาท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานดังนี้  

๑.๑ ปฏิบัติงานหัวหนากลุมงานภายในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สวนแยกพัทลุง 
๑.๒ ปฏิบัติงานนิเทศ สหวิทยาเขตในจังหวัดพัทลุงท้ัง ๔ สหวิทยาเขต 
๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ / สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ศิลปะ /สุขศึกษาและ

พลศึกษา /การงานอาชีพและเทคโนโลยี /ศูนยพัฒนาวิชาการการจัดการเรียนรวม/ศูนยอาเซียนศึกษาจังหวัด
พัทลุง /ศูนยภาษาอังกฤษ ERIC  

     ๑.๔ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก โรงเรียนในฝน/สถานศึกษา
พอเพียง / โรงเรียนดีประจําตําบล(โครงการโรงเรียนประชารัฐ)/โรงเรียนมาตรฐานสากล/นโยบายเพ่ิมเวลารู /
การศึกษาเพ่ือการมีงานทํา /การจัดการเรียนรวม/ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET 

     ๑.๕ คณะกรรมการเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง  
๑.๖ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๓. นางปทิตตา  จันทรสวาง  ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ มีหนาท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานดังนี้  

๑.๑ ปฏิบัติงานรองหัวหนากลุมงานภายในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สวนแยก
พัทลุง 

๑.๒ ปฏิบัติงานนิเทศ สหวิทยาเขตในจังหวัดพัทลุงท้ัง ๔ สหวิทยาเขต 
๑.๓ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย / คณิตศาสตร / วิทยาศาสตร  

     ๑.๔ โครงการตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก STEM / ประชาคม
อาเซียน / คานิยม ๑๒ ประการ / หองสมุด และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET  

๑.๕ งานตามกลยุทธ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
                    

        ท้ังนี้ขอใหศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดปฏิบัติงานตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เพ่ือประโยชนตอสวนรวมและเกิดผลดีตอราชการ  

                               สั่ง  ณ วันท่ี  ๑๖   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

                                          (นายสมบูรณ  เรืองแกว) 

                      ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒   


