คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ที่ 130 / 2564
เรื่อง กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
************************
เพื่อใหการปฏิบัติราชการในหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปนปจจุบันและดําเนินการไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
บังเกิดผลดีตอทางราชการ มีประสิทธิผล จึงขอยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ที่ 7/2564 เรื่อง กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการและลู กจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12 สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 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 จึงไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทน รายละเอียดแนบทายตามภาคผนวก
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564
สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบูรณ เรืองแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
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ภาคผนวก ช
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางจิรา ชูชวย ตําแหนงศึกษานิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
เลขที่ ตํา แหน ง 17 ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. วางแผน กํากับ มอบหมายงาน เรงรัด ติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในกลุม
นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให
ทันตามกําหนดเวลา
3. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ปรับปรุง แกไขพัฒนางาน ตลอดจนตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. พิจารณาตรวจสอบเรื่องที่เจาหนาที่เสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัยสั่ง
การใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ หนังสือสั่งการ กอนนําเสนอรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช
5. ปฏิ บั ติห น า ที่ เ ลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิเทศ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
6. ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประกอบดวย 1 งาน และ 6 กลุมงาน ไดแก งานธุรการกลุม 1) กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู 2) กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 3) กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 4) กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา 5) กลุมงานสงเสริม
และพัฒนาสื่ อนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ทางการศึ กษา และ 6) กลุมงานเลขานุ การคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
7. สงเสริมสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง 8 กลุมสาระ
การเรียนรู กิจกรรมพัฒ นาผูเ รีย น กลุมสหวิทยาเขต สหวิทยาเขต และงานศึ กษาค นควา วิเคราะห วิจัย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
8. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
สาระการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)
9. งานนิเทศกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการจัด
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานและการประสานงานเปน ไปดว ยความรวดเร็ว และมีป ระสิทธิภ าพของสถานศึ ก ษา
สหวิ ท ยาเขตหั ว ไทร-เชี ย รใหญ จํ า นวน 7 โรงเรี ย น ประกอบด ว ย โรงเรี ย นหั ว ไทรบํ า รุ ง ราษฎร

39

โรงเรี ย นแหลมราษฎร บํ า รุ ง โรงเรี ย นทรายขาววิ ท ยา โรงเรี ย นเขาพั ง ไกร โรงเรี ย นนพคุ ณ ประชาสรรค
โรงเรียนเชียรใหญ และโรงเรียนเชียรใหญสามัคคี สหวิทยาเขตเบญจม จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบด ว ย
โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิศ โรงเรี ย นเมื องนครศรีธ รรมราช โรงเรี ย นปากพูน โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย
นครศรีธรรมราช และโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม
10. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย
10.1 งานนิเทศสงเสริมโครงการนอมนําศาสตรพระราชาสูสถานศึกษา
10.2 งานนิ เ ทศสงเสริมการพัฒ นาการศึกษาเปน ศูน ยกลางการศึกษาในภูมิภ าค
(Education Hub)
10.3 งานนิเทศสงเสริมศูนยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเป น เลิ ศ
(HCEC)
10.4 งานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
10.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. นายวิเชียร ปาณะพงศ ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ
พิเศษ
เลขที่ตําแหนง 10 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ในกรณีที่ผูอํานวยการกลุมไมอยู หรืออยู แตไมอาจปฏิบัติราชการได
2. กลุมงานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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 ติดตาม สงเสริม การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ เขตพื้น ที่
การศึกษา
2.5 งานนิเทศ ติดตาม สงเสริม การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
3. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ
- งานนิ เ ทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และสงเสริมพัฒ นาหลั กสูตร และ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
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4. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของสถานศึ กษา
สหวิทยาเขตทุงใหญ จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนทุงใหญวิทยาคม โรงเรียนทุงใหญเฉลิมราช
อนุสรณ รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม โรงเรียนทุงสังพิทยาคม
สหวิ ท ยาเขตชะอวด จํ า นวน 5 โรงเรี ย น ประกอบด ว ย โรงเรี ย นชะอวด โรงเรี ย นชะอวดวิ ท ยาคาร
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค โรงเรียนเกาะขันธประชาภิบาล
5. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย
5.1 งานทะเบียน วัดผล และสารสนเทศนักเรียน (GPA)/(SGS)
5.2 งานทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ
5.3 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
5.4 งานนิเทศสงเสริมการจัดการความรู ( KM )
5.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว ยงานอื่นที่เกี่ยวขอ งหรื อ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
3. นายไตรรงค สาดแว ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
เลขที่ตําแหนง 19 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กลุมงานศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
1.1 งานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2 งานศึ กษา คน ควา วิเคราะห วิจัย การพัฒ นาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
1.3 งานนิเทศ ติดตาม สงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพ
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
3. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สหวิ ท ยาเขตสตรี ทุ ง สง จํ า นวน 5 โรงเรี ย น ประกอบด ว ย โรงเรี ย นสตรี ทุ ง สง โรงเรี ย นทุ ง สงวิ ท ยา
โรงเรียนชางกลางประชานุกูล โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค โรงเรียนนาบอน
4. ปฏิ บั ติ ง านตามกรอบภารกิ จ ของกลุ ม ส ง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
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4. นางสุรัชนี อยูสบาย ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
เลขที่ตําแหนง 8 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กลุ มงาน ประสาน สงเสริมสนับ สนุน และพัฒ นาหลักสูตรขั้น พื้น ฐานและหลักสูต ร
การศึกษาพิเศษ
1.1 งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 งานประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2. งานศึ ก ษา วิ เ คราะห วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร การสอนและกระบวนการเรี ย นรู
ของผูเรียน
2.1 งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
2.2 งานศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนา 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
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สหวิทยาเขตตนน้ําตาป จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก โรงเรียนละอายพิ ทยา
นุสรณ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ โรงเรียนนางอื้อยวิทยา โรงเรียนประสาธนราษฎรบํารุง
5. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย
5.1 งานนิเทศสงเสริมการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)
5.2 งานนิเทศสงเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
5.3 งานนิเทศสงเสริมการจัดการศึกษาทักษะในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)
5.4 งานนิเทศสงเสริมการเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน เปนผูใหคําปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรือผูอํานวยการเรียนรู (Coach)
5.5 งานนิเทศสงเสริมการจัดการเรียนรวม
5.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิ บั ติ ง านรวมกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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5. นางภัคนันท สุวรรณรัตน ตําแหนงศึกษานิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศก
ชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหนง 24 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา
1.1 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
1.1.1 งานสงเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
1.1.2 งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
1.2 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.2.1 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.2 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของสถานศึกษา
1.2.3 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3 งานนิ เ ทศติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
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
การเรียนรูกจิ กรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมแนะแนว)
4. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
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6. ปฏิ บั ติงานรวมกับ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. นายสุ บ รรณ เกราะแก ว ตํ า แหน ง ศ ึก ษา น ิเ ทศ ก วิ ท ยฐานะศึ ก ษานิ เ ทศก
ชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหนง 22 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 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 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุ ม
สาระการเรียนรูศิลปะ
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
3. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
4. งานนิ เ ทศ กํ า กั บ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล บริห ารจัดการขอมูลสารสนเทศ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สหวิ ท ยาเขตทุ ง สง จํ า นวน 4 โรงเรี ย น ประกอบด ว ย โรงเรี ย นทุ ง สง โรงเรี ย นก า งปลาวิ ท ยาคม
โรงเรี ย นวั ง หิ น วิ ท ยาคม โรงเรี ย นบางขั น วิ ท ยา สหวิ ท ยาเขตกั ล ยาณี จํ า นวน 5 โรงเรี ย น ประกอบด ว ย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนโยธินบํารุง
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา โรงเรียนทานครญาณวโรภาสอุทิศ
5. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย
5.1 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
5.2 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
5.3 งานนิเทศสงเสริมการจัดการเรียนรูเพศวิถีและทักษะชีวิต
4.4 งานนิเทศสงเสริมการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
5.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิ บั ติงานรวมกับ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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7. นางสาวรั ต น น รี วโรสุ ข ตํ า แหน ง ศ ึก ษ า น ิเ ท ศ ก วิ ท ยฐานะศึ ก ษานิ เ ทศก
ชํานาญการพิเศษ เลขที่ตําแหนง 14 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา
1.1 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
1.1.1 งานสงเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
1.1.2 งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
1.2 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.2.1 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.2 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของสถานศึกษา
1.2.3 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3 งานนิ เ ทศติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
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
การเรียนรูกจิ กรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมนักเรียน)
5. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สหวิทยาเขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต
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
โรงเรียนเฉลิมราษฎรประชาอุทิศ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
6. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย
6.1 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
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6.2 งานนิเทศสงเสริมการจัดการศึกษาอาเซียนศึกษา
6.2 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
7. ปฏิ บั ติงานรวมกับ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
8. นางสาวสุนิสา ไตรรัตน ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ
เลขที่ตําแหนง 21 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 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 และประสานงานการประกันคุณภาพภายใน
2. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุ ม
สาระการเรียนรูศิลปะ
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
3. งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน)
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน)
4. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สห
วิทยาเขตสิชล-ขนอม จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โรงเรียนสิชลประชาสรรค
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค โรงเรียนขนอมพิทยา โรงเรียนทองเนียนคณาภิบาล
5. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย
5.1 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
5.2 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
5.3 งานนิเทศสงเสริมการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา
5.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
6. ปฏิ บั ติงานรวมกับ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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9. นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ ตําแหนงศึก ษานิเ ทศก วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการ
เลขที่ตําแหนง 18 มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.1 งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
1.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
1.3 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
2. งานศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห วิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน)
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต ร และ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน)
3. งานศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห วิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4. ดําเนินงานเกี่ยวกับงานประชุมภายในกลุมนิเทศฯ
4.1 จัดทําบันทึกขอความนัดประชุม
4.2 จัดทําระเบียบวาระการประชุม
4.3 จัดทํารายงานการประชุม
4.4 จดบันทึกการประชุม
5. ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
6. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา
สหวิทยาเขตรอนพิบูลย-จุฬาภรณ จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนรอนพิบูลยเกียรติวสุนธราภิวัฒก
โรงเรี ย นเสาธงวิ ท ยา โรงเรี ย นคี รี ร าษฎร พั ฒ นา โรงเรี ย นตระพั ง พิ ท ยาคม โรงเรี ย นควนเกยสุ ท ธิ วิ ท ยา
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ
7. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย
7.1 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
7.2 งานนิเทศสงเสริมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต
7.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
8. ปฏิ บั ติงานรวมกับ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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10. นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ ตําแหนงศึกษานิเ ทศก เลขที่ตําแหนง 20
มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กลุ ม งานวิ จั ย พั ฒ นา ส ง เสริ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ การ
วัดและประเมินผลการศึกษา
1.1 งานวิ จั ย พั ฒ นา ส ง เสริ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ การ
วัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1.2 งานวิ จั ย พั ฒ นาส ง เสริ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ การ
วัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 งานวิ จั ย พั ฒ นาส ง เสริ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ การ
วัดและประเมินผลระดับชาติ
1.4 งานนิเทศ สงเสริม และประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชั้น
เรียนและสถานศึกษา
2. งานศึ ก ษา ค น คว า วิ เ คราะห วิ จั ย การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
- งานนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และส ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
3. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพของสถานศึ กษา
สหวิทยาเขตทาศาลา-นบพิตํา-พรหมคีรี จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนสระแกวรัตนวิทย โรงเรียนโมคลานประชาสรรค โรงเรียนนบพิตําวิทยา โรงเรียนคงคาประชารั กษ
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม โรงเรียนบานเกาะวิทยา
4. การกํากับ ติดตาม งานนโยบาย
4.1 งานนิเทศสงเสริมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
4.2 งานนิเทศสงเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
4.3 งานประชาสัมพันธ/จัดทําเว็บไซตของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา
4.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
5. ปฏิ บั ติงานรวมกับ หรือสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือ
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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11. นางสาวสุ กัญญา ยอดเวียน ลูกจา งชั่วคราว ตํา แหนงเจา หนา ที่ธุร การ มีห นาที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานรับ- สงหนังสือราชการจากระบบ My Office ใหเปนปจจุบัน
2. งานจัดทําหนังสือราชการ
3. งานจัดเก็บหนังสือราชการ
4. งานทําลายหนังสือราชการ
5. โหลดหนังสือราชการที่เปนภารกิจของกลุมนิเทศจาก Web site ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. เสนอหนังสือราชการจากผูอํานวยการกลุมเสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานกลุมใหสามารถดํ าเนิ นงานตาม
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. รั บ หนั ง สื อ ของกลุ ม นิ เ ทศติ ด ตามแล ะประเมิ น ผล การจั ด การศึ กษ า
จากกลุมอํานวยการ
9. เสนอหนังสือราชการที่รับจากกลุมอํานวยการเสนอผูอํานวยการกลุม
10. ลงทะเบียนรับหนังสือและแจกจายใหกับผูรับผิดชอบ
11. จั ดให มี วั ส ดุ ครุภัณฑ แบบพิมพตาง ๆ ไวบ ริการอยางเพียงพอพร อมจัดทํา
ทะเบียนคุม
12. จัดทําเอกสารการรับหนังสือ วารสาร และแจกจายใหกับโรงเรียนในสังกัด
13. ประสานงานกับกลุมงานอื่น ๆ ในงานที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
14. ประสานงานการดําเนินการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผลงานของกลุมนิเทศฯ
15. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของงานธุรการ
16. ดูแลความเรียบรอยในกลุม การเปด- ปด เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
17. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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