คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ที่ 130 / 2565
เรื่อง กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
************************
เพื่อใหการปฏิบัติราชการในหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปนปจจุบันและดําเนินการไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
บั งเกิ ด ผลดี ต อทางราชการ มี ป ระสิทธิ ผ ล จึ งขอยกเลิ กคํ าสั่ งสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ มัธ ยมศึ ก ษานครศรีธ รรมราช
ที่ 232/2564 เรื่อง กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช สั่ ง ณ วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2564 และคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ที่ 258/2564 เรื่อง กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 37 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ บริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 ประกอบกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ ง ส ว นราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จึงไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทน รายละเอียดตาม
แนบทายคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565
สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วาที่รอยตรี
(นพดล รักษแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางจิรา ชูชวย ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ตํา แหน ง เลขที่ 17 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.1 กํากับ ติดตาม งานตามภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
การศึกษาประกอบดวย 1 งาน และ 6 กลุมงาน ไดแก งานธุรการกลุม 1) กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 2) กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 3) กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 4) กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา 5) กลุมงาน
สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ 6) กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.2 วางแผน กํากับ มอบหมายงาน เรงรัด ติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในกลุม
นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
1.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ใหทันตามกําหนดเวลา
1.4 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ปรับปรุง แกไขพัฒนางาน ตลอดจนตอบปญหา
และชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1.5 พิจารณาตรวจสอบเรื่องที่เจาหนาที่เสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัย
สั่งการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หนังสือสั่งการ กอนนําเสนอรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช
1.6 สงเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8 กลุมสาระ
การเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กลุมสหวิทยาเขต สหวิทยาเขต และงานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.7 สงเสริมสนับสนุน การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย
2. ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
2.1 ปฏิบัติหนาที่ 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
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4. นิเทศกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยาเขตหัว
ไทร-เชียรใหญ จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร โรงเรียนแหลมราษฎรบํารุ ง
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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 งานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนว ยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. นายวิ เ ชี ย ร ปาณะพงศ ตํ า แหน ง ศ ึก ษาน ิเ ทศก วิ ท ยฐานะศึ ก ษานิ เ ทศก ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ตําแหนงเลขที่ 10 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่แทน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในกรณี
ที่ผูอํานวยการกลุมไมอยู หรืออยู แตไมอาจปฏิบัติราชการได
2. ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
2.1 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
2.2 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ
2.4 งานนิเทศ สงเสริม และประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
3. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. สนับสนุน กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
5. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพ
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต ร และ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
7. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว 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 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(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 งานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
9. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นายไตรรงค สาดแว ตํ า แหน ง ศ ึก ษาน ิเ ทศก วิ ท ยฐานะศึ ก ษานิ เ ทศก ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ตําแหนงเลขที่ 19 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ 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
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
4. ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
5. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย
5.1 การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการจัดการเรียนรู
5.2 สนับสนุน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
5.3 สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา(STEM Education)
5.4 สนับสนุน โครงการ “เด็กคอนรูจักและรักเมืองคอน”
5.5 งานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
4. นางสุ รั ช นี อยู ส บาย ตํ า แหน ง ศ ึก ษาน ิเ ทศก วิ ท ยฐานะศึ ก ษานิ เ ทศก ชํ า นาญการพิ เ ศษ
ตําแหนงเลขที่ 8 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
1.1 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.4 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู และกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน
1.5 นิเทศ ติดตาม สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
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2. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร
- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
4. นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล บริ ห ารจั ด การข อ มู ล สารสนเทศการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยา
เขตตนน้ําตาป จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ โรงเรียน
พิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ โรงเรียนนางอื้อยวิทยา โรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง
5. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย
5.1 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning
5.2 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา(STEM Education)
5.3 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
5.4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
5.5 การเปลี่ยนบทบาทครูผูสอน (Coaching and Facilitator)
5.6 งานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
5. นางภัคนันท สุวรรณรัตน ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิ เ ศษ
ตําแหนงเลขที่ 24 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา
1.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
1.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข า ยการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
หนวยงานที่เกี่ยวของ 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
การเรียนรูกจิ กรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว)
4. นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล บริ ห ารจั ด การข อ มู ล สารสนเทศการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 สนับสนุน โครงการ “เด็กคอนรูจักและรักเมืองคอน”
5.7 งานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. นายสุ บรรณ เกราะแก ว ตํ า แหน งศ ึก ษาน ิเ ทศก วิทยฐานะศึ กษานิเ ทศก ชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงเลขที่ 22 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ 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
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยาเขต
ทุงสง
จํานวน 4 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนทุงสง โรงเรียนกางปลาวิทยาคม โรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนบางขันวิทยา สหวิทยาเขตกัลยาณี จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โรงเรี ย นวิ ทยาศาสตร จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรี ธ รรมราช โรงเรี ย นโยธิน บํารุง โรงเรี ย นตรีนิมิตรวิทยา
โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ
4. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย
4.1 โรงเรียนในโครงการโรงเรียน CONNEXT ED
4.2 การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
4.3 การจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภัย พิบัติ
และภัยคุกคามรูปแบบใหม
4.4 สนับสนุน การเปลีย่ นบทบาทครูผูสอน (Coaching and Facilitator)
4.5 สนับสนุน การจัดการเรียนรูเพศวิถีและทักษะชีวิต
4.6 งานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
5. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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7. นางสาวรั ต น น รี วโรสุ ข ตํ า แหน งศ ึก ษาน ิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเ ทศกชํา นาญการพิ เ ศษ
ตําแหนงเลขที่ 14 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ กลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา
1.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
1.2 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข า ยการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชน
1.3 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ศึ กษา ค น คว า วิ เ คราะห วิจัย การพัฒ นาหลัก สูตรและกระบวนการเรีย นรู กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ
- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
3. ศึ กษา ค น คว า วิ เ คราะห วิจัย การพัฒ นาหลักสูตรและกระบวนการเรี ย นรู กลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนา
ผูเ รียน (กิจกรรมนักเรียน)
- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน
การเรียนรูกจิ กรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมนักเรียน)
5. นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล บริ ห ารจั ด การข อ มู ล สารสนเทศการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยา
เขต พระพรหม-เฉลิ มพระเกี ยรติ จํานวน 5 โรงเรีย น ประกอบดว ย โรงเรีย นเตรีย มอุดมศึกษาภาคใต
โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร นครศรี ธ รรมราช โรงเรี ย นพระพรหมพิ ท ยานุ ส รณ
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
6. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย
6.1 โรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
6.2 การจัดการศึกษาอาเซียนศึกษา
6.3 โครงการ “เด็กคอนรูจักและรักเมืองคอน”
6.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
7. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
8. นางสาวธฤตา ชนะสิ ท ธิ์ ตํ า แหน ง ศ ึก ษาน ิเ ทศก วิ ท ยฐานะศึ ก ษานิ เ ทศก ชํ า นาญการ
ตําแหนงเลขที่ 18 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
1.1 ปฏิบัติหนาที่ 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
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต ร และ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต ร และ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
5. นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล บริ ห ารจั ด การข อ มู ล สารสนเทศการจั ด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และการประสานงานเป น ไปด ว ยความรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของสถานศึ ก ษา
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 งานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
7. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
9. นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก ตําแหนงเลขที่ 20 มีหนาที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1.2 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ
1.4 นิเทศ สงเสริม และประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชั้นเรียน
และ
ระดับสถานศึกษา
2. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
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3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต ร และ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
4. สนับสนุน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
5. สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว)
6. นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล บริ ห ารจั ด การข อ มู ล สารสนเทศการจั ด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการประสานงานเป น ไปด ว ยความรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของสถานศึ กษา
สหวิทยาเขตทาศาลา-นบพิตํา-พรหมคีรี จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย โรงเรียนโมคลานประชาสรรค โรงเรียนนบพิตําวิทยา โรงเรียนคงคาประชารั กษ
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม โรงเรียนบานเกาะวิทยา
7. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย
7.1 การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
7.2 การจัดการศึกษาระบบธนาคารหนวยกิต(Credit Bank)
7.3 การสอบวัดความรูภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
7.4 การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
7.5 สนับสนุน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
7.6 สนับสนุน ศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนเลิศ(HCEC)
7.7 งานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
8. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
10. นางสาวสุภาพร อินบุญนะ ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงเลขที่ 26 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
1.1 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.4 ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาการจัด กิจกรรมการเรียนรู และกระบวนการ
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. นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล บริ ห ารจั ด การข อ มู ล สารสนเทศการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปญญา
6.4 การจัดการเรียนรวม การศึกษาพิเศษ
6.5 สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา(STEM Education)
6.6 สนับสนุน การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
6.7 สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่
21 (3R 8C)
6.8 สนับสนุน การเปลีย่ นบทบาทครูผูสอน (Coaching and Facilitator)
6.9 สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบใหม
6.10 สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning
6.11 สนับสนุน การจัดการศึกษาระบบธนาคารหนวยกิต(Credit Bank)
6.12 งานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
7. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
11. นางกนกกานต ลบลาย ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก ตําแหนงเลขที่ 19 มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1.2 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ
1.4 นิเทศ ติดตาม สงเสริม และประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
2. สนับสนุน กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
4. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
5. สนับสนุน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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6. สนับสนุน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมนักเรียน)
7. นิ เ ทศ กํา กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล บริ ห ารจั ด การข อ มู ล สารสนเทศ การ
จั ด การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน และการประสานงานเป น ไปด ว ยความรวดเร็ว และมีป ระสิท ธิภ าพของ
สถานศึ ก ษา สหวิ ท ยาเขตสิ ช ล-ขนอม จํ า นวน 6 โรงเรี ย น ประกอบด ว ย โรงเรี ย นสิ ช ลคุ ณ าธารวิ ท ยา
โรงเรียนสิชลประชาสรรค โรงเรียนขนอมพิทยา โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ
โรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล
8. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย
8.1 การจัดการเรียนรูเพศวิถีและทักษะชีวิต
8.2 สนับสนุน งานทะเบียน วัดผล และสารสนเทศนักเรียน (GPA)/(SGS)
8.3 สนับสนุน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
8.4 สนับสนุน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
8.5 สนับสนุน โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต
8.6 งานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
9. ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
12. นางสาวสุกัญญา ยอดเวียน ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รับ-สงหนังสือราชการ
2. จัดทําเอกสาร หนังสือราชการ และตรวจสอบความถูกตอง
3. ประสานงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับภาระงานของกลุมนิเทศ ติดตามฯ
4. นําแฟมเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นและติดตามแฟมกลับคืน
5. ขอเบิกวัสดุครุภัณฑสํานักงาน จัดทําทะเบียนควบคุม และการดูแลบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช
6. จัดระบบขอมูลสารสนเทศบนเว็บไซตของกลุมนิเทศ ติดตามฯ ใหสามารถดําเนินงานตาม
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. ดูแลความเรียบรอยความพรอมดานสถานที่วัสดุอุปกรณการปฏิบัติงานภายในกลุม
8. งานประชุมกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8.1 จัดทําหนังสือเชิญประชุม
8.2 จัดทําระเบียบวาระการประชุม
8.3 จดบันทึกการประชุม
8.4 จัดทํารายงานการประชุม
9. อํานวยความสะดวกใหแกผูมาติดตอราชการ
10. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
.......................................................................................................

