
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
ท่ี  116/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนพฒันำระบบบรหิำรกำรเรียนกำรสอนหลกัสูตรกำรเรียนรู้เรื่องนครศรีธรรมรำชศึกษำ 
“เด็กคอน รูจ้ักและรักเมืองคอน”  (SESAO-NST LMS) 

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

  ตำมที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ได้ด ำเนินโครงกำร "เด็กคอน รู้จักและ
รักเมืองคอน" เพื่อส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ในส่วนของวิชำเพิ่มเติม ให้มีควำมทันสมัย สอดรับกับวิถีใหม่ เหมำะสม 
กับวัยผู้เรียน ควบคู่ไปกับกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ของท้องถ่ินและกำรเสริมสร้ำงวิถีชีวิตควำมเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
โดยใช้หลักสูตรนครศรีธรรรมรำชศึกษำ  เป็นเนื้อหำหลักในกำรจัดท ำหลักสูตรนครศรีธรรมรำชศึกษำออนไลน์ นั้น 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องเมือง
นครศรีธรรมรำช ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช จึงแต่งตั้ งคณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรกำรเรียนกำรสอน  หลักสูตรกำรเรียนรู้ เรื่อง
นครศรีธรรมรำชศึกษำ“เด็กคอน รู้จักและรักเมืองคอน” (SESAO-NST LMS)  ดังนี้     

1. คณะท ำงำนฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินงำน พัฒนำระบบบริหำรกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรกำรเรียนรู้เรื่องนครศรีธรรมรำชศึกษำผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน  กำรวัดและประเมินผลออนไลน์  ให้บรรลุเป้ำประสงค์  
ของโครงกำร ประกอบด้วย 

1. ว่ำที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ ประธำนคณะท ำงำน 
มัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 

2. นำยถำวร  เวชจันทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 

รองประธำน
คณะท ำงำน 

3. นำงวิมพ์วิภำ  รักสม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 

รองประธำน
คณะท ำงำน 

4. นำยณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเบญจมรำชูทิศ 
ประธำนสหวิทยำเขตเบญจม 

คณะท ำงำน 

5. นำยสง่ำ นำวำรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 
ประธำนสหวิทยำเขตกลัยำณี 

คณะท ำงำน 

/6. นำยพีระพงษ์... 

เอกสารหมายเลข 1



 
 

6. นำยพีระพงษ์ สองวิหค ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ 
ประธำนสหวิทยำเขตพระพรหม–เฉลิมพระเกียรติ 

คณะท ำงำน 

7. นำยประเสริฐ ธำนีรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กียรติ
วสุนธรำภิวัฒก ์
ประธำนสหวิทยำเขตร่อนพบิูลย์ – จุฬำภรณ์ 

คณะท ำงำน 

8. นำยนรำวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งสง 
ประธำนสหวิทยำเขตทุง่สง 

คณะท ำงำน 

9. นำงสุภำภรณ์ คงคำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรทีุ่งสง 
ประธำนสหวิทยำเขตสตรทีุ่งสง 

คณะท ำงำน 

10.ว่ำที่ร้อยตรี อัครเดช  
     สินภิบำล 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิปูนสังฆรกัษ์ประชำ
อุทิศประธำนสหวิทยำเขตต้นน้ ำตำปี    

คณะท ำงำน 

11. นำงสำวโสภำ ไสวศร ี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยำคม 
ประธำนสหวิทยำเขตทุง่ใหญ ่

คณะท ำงำน 

12. นำยคีรี มำกสังข์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหัวไทรบ ำรงุรำษฏร์ 
ประธำนสหวิทยำเขตหัวไทร – เชียรใหญ ่

คณะท ำงำน 

13. นำยอนันทน์ แดงเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวด  
ประธำนสหวิทยำเขตชะอวด   

คณะท ำงำน 

14. นำยสุภำพ เต็มรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำกพนงั 
ประธำนสหวิทยำเขตปำกพนัง – เชียรใหญ ่

คณะท ำงำน 

15. นำยประพฤติ วงศ์ชนะ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิชลคุณำธำรวิทยำ 
ประธำนสหวิทยำเขตสิชล – ขนอม  

คณะท ำงำน 

16. นำยสิทธิพร นิลพัฒน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพรหมคีรีพทิยำคม 
ประธำนสหวิทยำเขตท่ำศำลำ–นบพิต ำ–พรหมคีรี 

คณะท ำงำน 

17. นำยสมพร  วัชรกำฬ ครู โรงเรียนกลัยำณีศรีธรรมรำช คณะท ำงำน 
18. นำงสุรัชนี   อยู่สบำย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
19. นำยวิเชียร  ปำณะพงค์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
20. นำยไตรรงค์  สำดแว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

ปฏิบตัิหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

คณะท ำงำน 
และเลขำนุกำร 

21. นำงสำวจติติมำ เพชรมูณีย ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 2. คณะท ำงำนฝ่ำยด ำเนินงำน 
 2.1 คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรข้อมูลและสร้ำงแบบทดสอบ  มีหน้ำท่ี  
 1. ด ำเนินกำรตรวจสอบเนือ้หำ และน ำเข้ำสูร่ะบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของแต่ละหน่วย 
 2. น ำเนื้อหำประเภท Content   Multimedia หรือรูปแบบอื่น ๆ  เข้ำสู่ระบบ SESAO-NST LMS  
 3. สร้ำงแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Application โดยใช้เมล์ของ สพม.นศ. ที่ก ำหนด 
  4. น ำเข้ำแบบทดสอบ พร้อมเฉลย จ ำนวน 15-20 ข้อ และตั้งค่ำแบบทดสอบ ของแต่ละหน่วย 
  5. สร้ำงเกียรติบัตรออนไลนส์ ำหรับผู้ท ำแบบทดสอบผ่ำนเกณฑ์ และส่งเกียรติบัตรโดยใช้ช่องทำงเมล ์
ส่วนตัวของผูล้งทะเบียน ท ำแบบทดสอบ  
 6. สร้ำงสถิติแสดงผลแบบออนไลน์ แสดงจ ำนวนผูเ้ข้ำสอบและผูส้อบผ่ำนของแต่ละหน่วย โดยใช้ 
Google Data Studio Application                                                            
 7. ประสำนข้อมลู กำรดูแลระบบ บริกำรเนื้อหำและแบบทดสอบของแต่ละหน่วยตลอดระยะเวลำ   
กำรเปิดใหบ้ริกำรใช้หลกัสูตรกำรเรียนรูเ้รื่องนครศรีธรรมรำชศึกษำออนไลน์ ประกอบด้วย 
 

1. นำงวิมพ์วิภำ  รักสม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 

ประธำนคณะท ำงำน 

2. นำยระดมพล  ช่วยชูชำติ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม รองประธำน
คณะท ำงำน 

3. นำยไตรรงค์  สำดแว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

คณะท ำงำน 

4. นำงสุรัชนี   อยู่สบำย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
5. นำยวิเชียร  ปำณะพงค์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
6. นำงสำวสุภำพร อินบุญนะ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
7. นำยสุบรรณ์ เกรำะแก้ว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำน 
8. นำงกนกกำนต์ ลบลำย ศึกษำนิเทศก ์ คณะท ำงำน 
9. นำงสำวธฤตำ ชนะสิทธ์ิ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
10. นำงภำรตี สตำงค์มงคล ครู โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ คณะท ำงำน 
11. นำยธเนศ  หำญใจ ครู โรงเรียนกลัยำณีศรีธรรมรำช คณะท ำงำน 
12. นำยชัยนุรักษ์ ศรีวิสุทธ์ิ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคใต้ คณะท ำงำน 
13. นำงสำวชำลิณี สุทธิเดช ครู โรงเรียนร่อนพบิูลยเ์กียรติวสุนธรำภิวัฒก์ คณะท ำงำน 
14. นำงสำววลิำวัลย์ นุวรรณ ครู โรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม คณะท ำงำน 
15. นำงสำวดำริกำ มณีฉำย ครู โรงเรียนสตรทีุ่งสง คณะท ำงำน 
16. นำงสำวสุวัฒนำ พรหมสุวรรณ ครู โรงเรียนพปิูนสงัฆรักษ์ประชำอทุิศ คณะท ำงำน 
17. นำยจ ำนง ชัยเพ็ชร ครู โรงเรียนทุง่ใหญ่วิทยำคม คณะท ำงำน 
18. นำงสำวรอฮมีะห์ เด็ง ครู โรงเรียนหัวไทรบ ำรุงรำษฎร ์ คณะท ำงำน 

/18. นำงสำวรอ.... 



 
 

18. นำงสำวรอฮมีะห์ เด็ง ครู โรงเรียนหัวไทรบ ำรุงรำษฎร ์ คณะท ำงำน 
19. นำยสมใจ จันสุกส ี ครู โรงเรียนเกำะขันธ์ประชำภิบำล คณะท ำงำน 
20. นำยฐิติพงศ์ พันธ์ดี ครู โรงเรียนชะอวด คณะท ำงำน 
21. ว่ำที่ร้อยตรี วรพล ครุฑวิสยั ครู โรงเรียนปำกพนัง คณะท ำงำน 
22. นำยจิรพล ลิวำ ครู โรงเรียนสตรปีำกพนัง คณะท ำงำน 
23. นำงสำวธนิกำนต์ ธรรมจติต ์ ครู โรงเรียนขนอมพิทยำ คณะท ำงำน 
24. นำงละมัย แซเ่ฮง ครู โรงเรียนพรหมคีรีพทิยำคม คณะท ำงำน 
25 นำงสำวจิตติมำ เพชรมูณีย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 

และเลขำนุกำร 
26. นำงสำวขวัญจิรำ รัตนพงษ์ ศึกษำนิเทศก ์ คณะท ำงำน 

และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
27. นำงสำวนำตยำ นำคพันธ์ ลูกจ้ำงช่ัวครำว คณะท ำงำน 

และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 2.2 คณะท ำงำนพัฒนำระบบบริหำรกำรเรียนกำรสอน  มีหน้ำท่ี  
 1. วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำระบบบริหำรกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรกำรเรียนรู้ เรื่อง
นครศรีธรรมรำชศึกษำ ผ่ำนเว็บเบสแอพพลิเคช่ัน โดยมีรำยละเอียด ได้แก่ สร้ำงระบบลงทะเบียนกำรเข้ำเรียน        
ให้แสดงเมนูรำยกำรเนื้อหำ สื่อมัลติมิเดียร์ รำยกำรแบบทดสอบ จ ำแนกของแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้   
       2. สร้ำงฐำนข้อมูล และประมวลผลกำรเข้ำเรยีน และกำรท ำแบบทดสอบทั้ง 14 หน่วย เพื่อรับวุฒิบัตร  
 3. สร้ำงสถิติสรุปผลจ ำนวนผู้เข้ำเรียนทั้งหมด และผู้เข้ำเรียนครบหลักสูตร 14 หน่วยที่ได้รับวุฒิบัตร
โดยใช้ Google Data Studio Application   
       4. สร้ำงวุฒิบัตรออนไลน์ ตั้งค่ำกำรมอบวุฒิบัตร และจัดส่งไปตำมช่องทำงที่ผู้เรียนลงทะเบียน 
 5. ติดตั้งระบบปฏิบัติกำรเครือข่ำยลีนุกช์  ระบบบริหำรกำรเรียนกำรสอน SESAO-NST LMS และ
ฐำนข้อมูลผู้เรียน บนเครื่องแม่ข่ำยของ สพม.นครศรีรรมรำช ภำยใต้โดเมน www.sea12lms.com  

       6. เช่ือมโยงข้อมูลผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ สพม.นครศรีธรรมรำช และสร้ำงแบนเนอร์ฝำกหน้ำเว็บไซต์ของ
สถำนศึกษำ  
 7. ประสำนข้อมูล ควบคุมดูแลระบบ พัฒนำ แก้ปัญหำ ตลอดระยะเวลำกำรให้บริกำรหลักสูตรนคร
ศรีฯออนไลน์ ประกอบด้วย 
 

1. นำยเรืองศักดิ ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช ประธำนคณะท ำงำน 
2. นำยสุวัฒน์ สุทิน ครู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมรำช รองประธำน

คณะท ำงำน 
3. นำยสมพร  วัชรกำฬ ครู โรงเรียนกลัยำณีศรีธรรมรำช คณะท ำงำน 
4. นำยอรุณ  ไชยวรรณ์ ครู โรงเรียนกลัยำณีศรีธรรมรำช คณะท ำงำน 
      /5. นำยธเนศ... 
   



 
 

5. นำยธเนศ  หำญใจ ครู โรงเรียนกลัยำณีศรีธรรมรำช   คณะท ำงำน 
6. นำยภัททิยะ  จันทร์อุดม ครู โรงเรียนกลัยำณีศรีธรรมรำช คณะท ำงำน 
7. ว่ำที่ร้อยตรี ณทรัช  
    อิสสระวัฒนะพันธ์ 

ครู โรงเรียนกลัยำณีศรีธรรมรำช คณะท ำงำน 

8. นำยไตรรงค์  สำดแว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
ปฏิบตัิหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร   

คณะท ำงำน 
และเลขำนุกำร 

9. นำยชวกร ชลสิทธ์ิ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

10. นำยวรวัช เอกำพันธ์ุ พนักงำนรำชกำร คณะท ำงำน 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ให้คณะท ำงำนที่ได้รบัแต่งตั้งทุกท่ำน ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเพียร วิริยะ  อุตสำหะเพื่อใหเ้กิดผลดี และ
ประโยชน์แกท่ำงรำชกำร ต่อไป 

สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕6๕ 

 


