
 

 

 

คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ท่ี 130 / 2565 

เรื่อง  กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

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

     เพ่ือใหการปฏิบัติราชการในหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปนปจจุบันและดําเนินการไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
บังเกิดผลดีตอทางราชการ มีประสิทธิผล จึงขอยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษานครศรีธรรมราช           
ท่ี 232/2564 เรื่อง กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สั่ง ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 และคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ท่ี 258/2564 เรื่อง กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (เพ่ิมเติม)  สั่ง ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564   

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการ                      
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561            
ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 จึงไดกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทน รายละเอียดตาม
แนบทายคําสั่ง 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 15  มิถุนายน พ.ศ.2565 

 สั่ง ณ วันท่ี 15  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

                                                                 

     วาท่ีรอยตรี    

                           (นพดล  รักษแกว) 

           ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1. นางจิรา  ชูชวย ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงเลขท่ี 17 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
1.1 กํากับ ติดตาม งานตามภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

การศึกษาประกอบดวย 1 งาน และ 6 กลุมงาน ไดแก งานธุรการกลุม 1) กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 2) กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 3) กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 4) กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา 5) กลุมงาน
สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 6) กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   1.2 วางแผน กํากับ มอบหมายงาน เรงรัด ติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในกลุม
นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 
   1.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ใหทันตามกําหนดเวลา 
   1.4 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ปรับปรุง แกไขพัฒนางาน ตลอดจนตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   1.5 พิจารณาตรวจสอบเรื่องท่ีเจาหนาท่ีเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณา วินิจฉัย
สั่งการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หนังสือสั่งการ กอนนําเสนอรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

1.6 สงเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8 กลุมสาระ 
การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กลุมสหวิทยาเขต  สหวิทยาเขต และงานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
   1.7 สงเสริมสนับสนุน การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย 

2. ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

 2.1 ปฏิบัติหนาท่ี เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

 2.2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
   2.3 วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
   2.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผล 
  3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สาระ
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  4. นิเทศกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยาเขตหัว
ไทร-เชียรใหญ จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร โรงเรียนแหลมราษฎรบํารุง 
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โรงเรียนทรายขาววิทยา โรงเรียนเขาพังไกร โรงเรียนนพคุณประชาสรรค โรงเรียนเชียรใหญ และโรงเรียนเชียร
ใหญสามัคคี สหวิทยาเขตเบญจม จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมราช โรงเรียนปากพูน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม  
  5. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย 
   5.1 โครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา 
   5.2 การพัฒนาการศึกษาเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค(Education Hub) 
   5.3 ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ(HCEC)   
   5.4 งานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
   5.5 การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 
   5.6 การจัดการศึกษาระบบธนาคารหนวยกิต(Credit Bank) 
   5.7 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล    
   5.8 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 2. นายวิเชียร  ปาณะพงศ ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                         
ตําแหนงเลขท่ี 10 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหนาท่ีแทน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในกรณี
ท่ีผูอํานวยการกลุมไมอยู หรืออยู แตไมอาจปฏิบัติราชการได 
  2. ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   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 สงเสริม และประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 
  3. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  4. สนับสนุน กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 
  5. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  6. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ 
   -  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
  7. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สห
วิทยาเขตทุงใหญ จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราชอนุสรณ 
รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม โรงเรียนทุงสังพิทยาคม สหวิทยาเขตชะ
อวด จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนชะอวด โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนชะอวดเครงธรรม
วิทยา โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค โรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล 
  8. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย  
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   5.1 งานทะเบียน วัดผล และสารสนเทศนักเรียน (GPA)/(SGS) 
   5.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 
   5.4 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   5.5 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
   5.6 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
   5.7 การจัดการความรู ( KM ) 
   5.8 สนับสนุน การจัดการศึกษาทางไกล  DLTV/DLIT และ DL2W 
                               5.9 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  9. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 3. นายไตรรงค  สาดแว ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                            
ตําแหนงเลขท่ี 19 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.1 สงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.2 ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   1.3 นิเทศ ติดตาม สงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ  
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
  3. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  การใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
  4. ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจกลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 
  5. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย   
   5.1 การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการจัดการเรียนรู 
   5.2 สนับสนนุ โรงเรยีนในโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก 
   5.3 สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา(STEM Education) 
   5.4 สนับสนนุ โครงการ “เด็กคอนรูจักและรักเมืองคอน” 
   5.5 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 4. นางสุรัชนี อยูสบาย ตําแหนงศ ึกษาน ิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                  
ตําแหนงเลขท่ี 8 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 
   1.1 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1.2 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
   1.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
   1.4 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน 

1.5 นิเทศ ติดตาม สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

tankwa
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  2. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  4. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยา
เขตตนน้ําตาป จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ โรงเรียน         
พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ โรงเรียนนางอ้ือยวิทยา โรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง 
  5. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย 
   5.1 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning 
   5.2 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา(STEM Education)  
   5.3 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
   5.4 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C)
   5.5 การเปลี่ยนบทบาทครูผูสอน (Coaching and Facilitator) 
   5.6 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 5. นางภัคนันท  สุวรรณรัตน ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                               
ตําแหนงเลขท่ี 24 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา  
      1.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
      1.2 สงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชน 
      1.3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    1.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู     กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน (แนะแนว) 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    
การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) 
  4. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา   
สหวิทยาเขตปากพนัง-เชียรใหญ จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบดวย  โรงเรียนปากพนัง โรงเรียนสตรีปากพนัง 
โรงเรียนโศภนคณาภรณ โรงเรียนอินทรธานีวิทยาคม โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา         
  5. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย 
   5.1 การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ และ Coding 
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   5.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. 
   5.3 สนับสนุน งานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
   5.4 สนับสนุน การจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 
   5.5 สนับสนุน โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตรพลังสิบ  
   5.6 สนับสนนุ โครงการ “เด็กคอนรูจักและรักเมืองคอน” 

5.7 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 6. นายสุบรรณ  เกราะแกว  ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  
ตําแหนงเลขท่ี 22  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
   1.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
   1.2 ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 
   1.3 วิจยั พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.4 ประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
   1.5 นิเทศ  ติดตาม สงเสริม ประเมิน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ  
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
  3. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ การจัดการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยาเขต
ทุงสง 
จํานวน 4 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรยีนทุงสง โรงเรียนกางปลาวิทยาคม โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
โรงเรียนบางขันวิทยา สหวิทยาเขตกัลยาณี จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนโยธินบํารุง โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา            
โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ  
  4. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย  
   4.1 โรงเรียนในโครงการโรงเรียน CONNEXT ED  
   4.2 การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
   4.3 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับภัยพิบัติ
และภัยคุกคามรูปแบบใหม 
   4.4 สนับสนุน การเปลีย่นบทบาทครูผูสอน (Coaching and Facilitator) 
   4.5 สนับสนุน การจัดการเรียนรูเพศวิถีและทักษะชีวิต 
   4.6 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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 7. นางสาวรัตนนรี วโรสุข  ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ                     
ตําแหนงเลขท่ี 14 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา  
      1.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู 
      1.2 สงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และชุมชน 
      1.3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

    1.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุมสาระ       
การเรียนรูภาษาตางประเทศ 

- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุมสาระ       
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  4. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน (กิจกรรมนักเรียน) 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    
การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมนกัเรียน) 

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยา
เขต      พระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต             
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ           
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
  6. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย 
   6.1 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   6.2 การจัดการศึกษาอาเซียนศึกษา 
   6.3 โครงการ “เด็กคอนรูจักและรักเมืองคอน”  
   6.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 8. นางสาวธฤตา  ชนะสิทธิ์  ตําแหนงศ ึกษาน ิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ                        
ตําแหนงเลขท่ี 18 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 

1.1 ปฏิบัติหนาท่ี ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา  
   1.2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
   1.3 วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
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   1.4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผล 
   1.5 งานประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
    1) จัดทําบันทึกขอความเชิญประชุม 
    2) จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
    3) จดบันทึกการประชุม 
    4) จัดทํารายงานการประชุม 

2. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  4. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  5. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา                    
สหวิทยาเขตรอนพิบูลย-จุฬาภรณ จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก                
โรงเรียนเสาธงวิทยา โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา โรงเรียนตระพังพิทยาคม โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา โรงเรียน
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ 
  6. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย 
   6.1 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   6.2 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต 
   6.3 สนับสนุน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
   6.4 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย  
  7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 9. นางสาวขวัญจิรา  รัตนพงษ  ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก ตําแหนงเลขท่ี 20 มีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1.1 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
   1.2 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   1.3 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ 
   1.4 นิเทศ สงเสริม และประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชั้นเรียน
และ 
ระดับสถานศึกษา 
  2. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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  3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ 
   -  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
  4. สนับสนุน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
  5. สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) 
  6. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา                   
สหวิทยาเขตทาศาลา-นบพิตํา-พรหมคีรี จํานวน 7 โรงเรียน  ประกอบดวย โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 
โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย โรงเรียนโมคลานประชาสรรค โรงเรียนนบพิตําวิทยา โรงเรียนคงคาประชารักษ 
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม โรงเรียนบานเกาะวิทยา  
  7. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย  
   7.1 การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 
   7.2 การจัดการศึกษาระบบธนาคารหนวยกิต(Credit Bank) 

7.3 การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
7.4 การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) 

   7.5 สนับสนุน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
   7.6 สนับสนุน ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ(HCEC) 
   7.7 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 10. นางสาวสุภาพร  อินบุญนะ  ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
ตําแหนงเลขท่ี 26 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู 
   1.1 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   1.2 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
   1.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
   1.4 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน 

1.5 นิเทศ ติดตาม สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
  2. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน    
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  4. สนับสนุน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
  5. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยา
เขตสตรีทุงสง จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนสตรีทุงสง โรงเรียนทุงสงวิทยา โรงเรียนชางกลาง
ประชานุกูล โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค โรงเรียนนาบอน 
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  6. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย 
   6.1 โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตรพลังสิบ  
   6.2 สนับสนุน โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐาน สสวท. 
   6.3 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพหุปญญา  
   6.4 การจัดการเรียนรวม การศึกษาพิเศษ 
   6.5 สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา(STEM Education)  
   6.6 สนับสนุน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
   6.7 สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 
21 (3R 8C)      
   6.8 สนับสนุน การเปลีย่นบทบาทครูผูสอน (Coaching and Facilitator) 
   6.9 สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบใหม 
   6.10 สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning 
   6.11 สนับสนุน การจัดการศึกษาระบบธนาคารหนวยกิต(Credit Bank) 

6.12 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 11. นางกนกกานต  ลบลาย  ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก ตําแหนงเลขท่ี 19 มีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
   1.1 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
   1.2 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   1.3 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ 
   1.4 นิเทศ ติดตาม สงเสริม และประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. สนับสนุน กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 
  3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
  4. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
   - งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
  5. สนับสนุน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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  6. สนับสนนุ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมนักเรียน) 
   7. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ การ
จัดการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร ็วและมีประสิทธ ิภาพของ
สถานศึกษา  สหวิทยาเขตสิชล-ขนอม  จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา                     
โรงเรียนสิชลประชาสรรค  โรงเรียนขนอมพิทยา  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค  โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ  
โรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล 
  8. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย  
   8.1 การจัดการเรียนรูเพศวิถีและทักษะชีวิต 
   8.2 สนับสนุน งานทะเบียน วัดผล และสารสนเทศนักเรียน (GPA)/(SGS) 
   8.3 สนับสนุน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) 
   8.4 สนับสนุน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   8.5 สนับสนุน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต    
   8.6 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
  9. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ี
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 12. นางสาวสุกัญญา  ยอดเวียน ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการ มีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. รับ-สงหนังสือราชการ  
  2. จัดทําเอกสาร หนังสือราชการ และตรวจสอบความถูกตอง 
  3. ประสานงานภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับภาระงานของกลุมนิเทศ ติดตามฯ  
  4. นําแฟมเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันและติดตามแฟมกลับคืน 
  5. ขอเบิกวัสดุครุภัณฑสํานักงาน จัดทําทะเบียนควบคุม และการดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช  
  6. จัดระบบขอมูลสารสนเทศบนเว็บไซตของกลุมนิเทศ ติดตามฯ ใหสามารถดําเนินงานตาม
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ดูแลความเรียบรอยความพรอมดานสถานท่ีวัสดุอุปกรณการปฏิบัติงานภายในกลุม 
  8. งานประชุมกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   8.1 จัดทําหนังสือเชิญประชุม 
   8.2 จัดทําระเบียบวาระการประชุม 
   8.3 จดบันทึกการประชุม 
   8.4 จัดทํารายงานการประชุม 
  9. อํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอราชการ  
  10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

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