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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2 

ค าน า 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครศรีธรรมราช ไดจัดท าคูมือการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้ 

เปนแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ ตามบทบาท อ านาจหนาที่ของกลุมงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ รวมทั้ง

สามารถน าไปใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานไดอยาง มีความครอบคลุม ถูกตอง ชัดเจน และ  

มีประสิทธิภาพ  

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ า  

กลมุงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๗ กลุ่มงาน ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ

เรียนรู งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา งานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา และงานธุรการกลุ่ม 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  

สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



สารบัญ 

เรื่อง   หนา้ 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา            ๑  
หลักกการและเหตุผล  ๑ 
วัตถุประสงค์  ๑ 
มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ๑ 
ขอบข่ายภารกิจ  ๙ 

แผนภาพขอบข่ายภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๑๐ 
กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ๑๑ 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  ๑๑ 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ๑๒ 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ๑๔ 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา  ๑๖ 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ๑๘ 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ๑๙ 
งานธุรการ ๒๑ 

บรรณานุกรม ๒๒ 
ภาคผนวก ๒๓ 

ข้อมูลบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๒๔ 
ค าสั่งมอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๒๕ 
รายชื่อโรงเรียนในสังกัดแบ่งตามสหวิทยาเขตและผู้รับผิดชอบ  ๓๖ 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ 
และ ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา 
มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติอย่างเท่าเทียม 
กัน โดยใช้โรงเรียนและงานตามนโยบายเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวน  
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๕. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
๖. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ 

๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
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๒

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒

๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 

๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือ
เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมี
ความรู้ ดังต่อไปนี้ 
     ๑.๑ การนิเทศการศึกษา 
     ๑.๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
     ๑.๓ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
     ๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๑.๕ การบริหารจัดการการศึกษา 
     ๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา 
     ๑.๗ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานทางวิชาการ 
     ๑.๘ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๑.๙ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 
๒. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษา ที่
คณะกรรมการคุรุสภารับรอง

๑. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า ๕ ปี หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ
สอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการ
เผยแพร่

มาตรฐานความรู้

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๑. การนิเทศการศึกษา ๑. หลักการและรูปแบบการนิเทศ 

๒. วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
๓. กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา 
    ๓.๑ การวิเคราะห์พฤติกรรมการ
นิเทศการศึกษา 
    ๓.๒ การสร้างทักษะในการนิเทศ 
    ๓.๓ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 
    ๓.๔ การน านวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 
    ๓.๕ การควบคุมและการประเมิน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. การนิเทศภายใน 

๑. สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
๒. สามารถติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การสอน และการบริหารจัดการ
การศึกษา 
๓. สามารถประสาน สนับสนุน และ
เผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง
หลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 



๓

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๓

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๒. นโยบายและการวางแผน
การศึกษา 

๑. ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
๒. บริบททางเศรษฐกจิ สังคม และ
การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
๓. แผนการศึกษาระดับชาติและ
ระดับต่างๆ 
๔. การวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย
การศึกษา 
๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๖. การพัฒนาและประเมินนโยบาย
การศึกษา 

๑. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือ
จัดท านโยบาย แผน และการติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา 
๒. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับ
การก าหนดนโยบายและการวางแผน
ด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
๓. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนา
คุณภาพการ ศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 

๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. หลักการพัฒนาหลักสูตร 
๔. การจัดการเรียนรู้ 
๕. จิตวิทยาการศึกษา 
๖. การวัดและการประเมินผล 
๗. การจัดการศึกษาพิเศษ 

๑. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและ การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. สามารถสาธิต แนะน าครูให้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน 
๓. สามารถประเมินหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ 

๔. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. การบริหารคุณภาพ 
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
๔. กระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑. สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการ
จัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒. สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
๓. สามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอ 
แนะ และการวางระบบการจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อม
รับการประเมินภายนอก 



๔

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๔

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๕. การบริหารจัดการ
การศึกษา 

๑. หลักและระบบขอบข่ายการจัด
การศึกษา 
๒. หลักการบริหารจัดการการ 
ศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๓. การปฏิรูปการศึกษา 
๔. กฎหมายและระเบียบที่เก่ียว 
ข้องกับการจัดการศึกษา 

๑. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการจัด
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษา 
๒. สามารถนิเทศการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓. สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๖. การวิจัยทางการศึกษา ๑. ระเบียบวิธีวิจัย 
๒. กระบวนการวิจัย 
๓. การน าผลการวิจัยไปใช้ 

๑. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอน 
๒. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๓. สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานทางวิชาการ 

๑. กลวิธีการน าเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 
๒. การเขียนรายงาน บทความ 
ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า และ
อ่ืน ๆ 
๓. การวิเคราะห ์วิจารณ์ผลงาน
วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

๑. สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ 
๒. สามารถแนะน าและให้ค าปรึกษา 
การเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓. สามารถน าเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

๘. การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. หลักการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. อินเทอร์เน็ต 
๓. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
๔. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
๕. ส านักงานอัตโนมัติ 

๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ  เพ่ือการพัฒนาตนและการ
พัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
๒. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา การ
จัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 



๕ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๕ 

 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๙. คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

๑. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 
๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทางการศึกษา 
๒. มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ 
 

มาตรฐานที่ ๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ การเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ 

ได้แก่ การเป็นผู้ร่วมงาน การเป็นผู้จัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน 

เพ่ือให้สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของศึกษานิเทศก์ที่มีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการน าองค์กร

ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 

มาตรฐานที่ ๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการ

นิเทศศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วยการ

ตัดสินใจในการท างานต่าง ๆ เพ่ือผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศแล้วเลือกเฉพาะกิจกรรมที่จะ

น าไปสู่  ผลทางบวกเสมอ อีกทั้งระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจเพ่ือน าไปสู่ความ

ไว้วางใจ ความศรัทธาของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศและเห็นประโยชน์ของการนิเทศ 

มาตรฐานที่ ๓. มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่าง

เต็มศักยภาพ คุณประโยชน์ส าคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา จนเป็น

ผลให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ  ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องก าหนด ปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้รับการนิเทศก าหนดจุดที่จะ

พัฒนาเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้น ๆ แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติ

จริง ประเมิน ปรับปรุง ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน  และลงมือปฏิบัติจนเป็น

ผลให้ศักยภาพของผู้รับการนิเทศและศึกษานิเทศก์เพ่ิมพูนพัฒนา  ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  น าไปสู่การเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 



๖ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๖ 

 

มาตรฐานที่ ๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวาง

แผนการนิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์  เหมาะสมกับเงื่อนไข  ข้อจ ากัดของผู้รับการนิเทศ สอดคล้องกับนโยบาย 

แนวทาง และเป้าหมายของการพัฒนา เมื่อน าไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง แผนการนิเทศต้อง

มีกิจกรรมส าคัญที่น าไปสู่ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับผลงานถือเป็นคุณภาพส าคัญที่

น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง 

มาตรฐานที่ ๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น

ล าดับ นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือส าคัญของศึกษานิเทศก์ในการน าไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น

ล าดับ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่  ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้

หลากหลาย ตรงกับสภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจ ากัดของงานและผู้รับการนิเทศจนน าไปสู่ผลได้จริง เพ่ือให้ผู้รับ

การนิเทศ ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน  และก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่

หยุดยั้ง 

มาตรฐานที่  ๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่ เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  

ศึกษานิเทศก์มืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้รับการนิเทศ จน

ผู้รับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการนิเทศและเพียร

พยายามกระตุ้นยั่วยุท้าทายให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ด้วยความรู้สึกประสบ

ผลส าเร็จเป็นระยะ ๆ โดยพยามยามให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการท ากิจกรรมและการพัฒนา

ของผู้รับการนิเทศเอง ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร่วมพัฒนา และการสนับสนุนข้อมูลให้

ก าลังใจให้ผู้รับการนิเทศค้นหาปฏิบัติ  ประเมิน และปรับปรุงงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดค่านิยมและ

นิสัยในการปฏิบัติ เกิดเป็นการพัฒนางานในภาวะปกติ  เป็นบุคลิกภาพถาวรของผู้รับการนิเทศตลอดไป 

รวมทั้งเกิดความชื่นชมและศรัทธาความสามารถของตน 

มาตรฐานที่ ๗. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถ

น าเสนอผลงานที่ได้ท าส าเร็จแล้ว  ด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ  ซึ่งครอบคลุม

การก าหนดงานที่จะน าไปสู่ผลแห่งการพัฒนา  การลงมือปฏิบัติจริง  และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยัน

ชัดเจน  การจัดท ารายงานเป็นโอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานที่ท าแล้วว่ามีข้อจ ากัด  ผลดี  ผลเสีย  ผลกระทบ

ที่มิได้ระวังไว้อย่างไร  ถ้าผลงานเป็นผลดีจะชื่นชม  ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด  น าเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้

อย่างไร  ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์  จะปรับปรุงเพ่ิมเติมได้อย่างไร  และจะน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ในการท างานต่อไปอย่างไร  คุณประโยชน์ของรายงานที่ดีย่อมน าไปสู่การประเมินตนเอง  การชื่นชม

ความสามารถของผู้ปฏิบัติ  การเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ  และศักยภาพของ      ผู้ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิด

การยอมรับและชื่นชมในความสามารถของตน 



๗ 
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มาตรฐานที่ ๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดย

การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส าคัญตามเงื่อนไขที่

ผู้นิเทศเสนอแนะ  ดังนั้น ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพ่ือให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 

หรือกิจกรรมนั้น ๆ มีน้ าหนัก มีความส าคัญน่าเชื่อถือ  ผู้นิเทศก์จ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ การ

ปฏิบัติตน  มีคุณธรรมจริยธรรม  จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตาม

ด้วยความพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ ๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับ

ผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดีกว่าเดิม แนะน าการปฏิบัติที่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพียง

การวิพากษ์วิจารณ์  แต่จะชี้น าแนวทางการแก้ปัญหา ที่น าไปสู่ผลดี เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และ

ร่วมปฏิบัติ เพ่ือพัฒนางานขององค์กร เพ่ือนร่วมวิชาชีพและชุมชน  ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถ

และคาดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึงความส าคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถและรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เพ่ือ

เสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในการท างาน  ที่จะน าไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เป็นที่ยอมรับของผู้รับ

การนิเทศและผู้ร่วมงาน จนผู้รับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อการนิเทศ  การปรับปรุงงานและการร่วมงานกับผู้อ่ืน 

มาตรฐานที ่๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มี

ต่อผู้นิเทศอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้  ทันสมัย และทันโลก ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อ่ืนด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและน าข้ อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รับการนิเทศ การตื่นตัว การรับรู้ และการมีข้อมูลสารสนเทศ

เหล่านี้ นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว ยังน ามาซึ่งการยอมรับและความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ 

อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ลึกซึ้งต่อเนื่องต่อไป 

มาตรฐานที่ ๑๑. เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการ

พัฒนางานวิชาการ ด้วยการพูดน า ปฏิบัติน า และจัดระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ 

โดยการให้รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศที่ปฏิบัติงานส าเร็จแล้ว จนน าไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง 

พัฒนางานได้เองของผู้รับการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์จึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น  เพียรพยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่  ตามขีด

สูงสุดของความสามารถ เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ สามารถเลือกการกระท าที่

สอดคล้องกับวัฒนธรรม  แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเอง  ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความ

ไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลส าเร็จให้แก่ผู้รับการนิเทศแต่ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผู้น าทาง

วิชาการ  น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 



๘ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๘ 

 

มาตรฐานที่ ๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศ

การศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง ศึกษานิเทศก์จ าเป็นต้อง

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและ

กันศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต กล้าที่จะตัดสินใจด าเนินการเพ่ือผลต่อวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาในอนาคต อย่างไรก็ตามการรู้เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับ

การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาได้อย่างยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้า

ตลอดไป 

๓. มาตรฐานการปฏิบัติตนของศึกษานิเทศก์ (จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์) 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 

      ๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ

วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 

          จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

      ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

      ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ  ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์และ

ผู้รับ บริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

      ๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์

และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

      ๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 

      ๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา 

จิตใจ อารมณ ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 

      ๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือ

ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

         จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

      ๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ

คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

 

          



๙ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๙ 

 

จรรยาบรรณต่อสังคม 

      ๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ขอบข่ายภารกิจ 

๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๒. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๒.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

                     ๒.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
          ๓. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๓.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพศึกษา 

           ๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๔.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

                     ๔.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องและชุมชน 

๔.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 

๔.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๕. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๕.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๖.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
๖.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๖.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

๗. งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



๑๐ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๑๐ 

 

แผนภาพขอบข่ายภารกิจ งานกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพฒันาหลักสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานส่งเสรมิการวดัและประเมินผลการศึกษา  

งานส่งเสรมิพัฒนาเครื่องมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา  

งานติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  

งานทดสอบทางการศึกษา 
 

 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

งานส่งเสรมิสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

งานศึกษาค้นคว ้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  

  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา        

          งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู้    

          งานส่งเสริมสนับสนุนเครอืข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศกึษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง 

          งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

          งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

งานส่งเสรมิการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกันคณุภาพการศึกษา 
 

กลุ่มงานเลขานกุารคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

งานธุรการ 



๑๑ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๑๑ 

 

กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 

๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

 

 
 

๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ มาตรฐาน                                      

การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา ด าเนินการ ดังนี้  

๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหาร จัดการหลักสูตร 

๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร สถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของผู้มี       

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ เช่น ห้องเรียนพิเศษ

ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษเตรียมทหาร เป็นต้น 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง (Active 

Learning) 
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน     

ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน  
๘. นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
๙. น าผลการนิเทศไปใช้ในการวางแผนนิเทศครั้งต่อไป 
๑๐. ด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสามารถพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เหมาะสมกับผ็เรียนและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 

กลุ่มงำนพัฒนำหลักสตูร 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

และกระบวนกำรเรียนรู้ 

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร  
และกระบวนการเรียนรู้ 



๑๒ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๑๒ 

 

๑.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓. สนับสนุนให้ครู ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวน 

การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  
๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
๕. น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้            
 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

๒. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครใูช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล            
๔. จัดท าคู่มือการวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๒. ครูสามารถออกแบบการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามสาระ

การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและน าผลการวัดและประเมินผลไป

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
 

กลุ่มงำนวัดและ 
ประเมินผล 
กำรศึกษำ 

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

งานทดสอบทางการศึกษา 



๑๓ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๑๓ 

 

๒.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  
๓.  พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ 

๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
๓.๒ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๓.๓ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
๓.๔ เครื่องมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๓.๕ เครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน      

สื่อความ  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สถานศึกษา   

๒.๓ งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา  
๒. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา  
๓. จัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
๔. เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้องและหลากหลาย   

๒.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
๒. ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด  
๓. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
๔. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๖ 
๕. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  



๑๔ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๑๔ 

 

๖. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่๖ 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
มีคลังข้อสอบมาตรฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลสารสนเทศการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาต ิ

๓. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง  
 ๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  แล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินผลและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ระหว่างสหวิทยาเขตและกลุ่มสหวิทยาเขต  
 ๕. ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา  

กลุ่มงำนส่งเสริม  
พัฒนำระบบ  

กำรประกันคุณภำพ 
กำรศึกษำ 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายใน และ 
ภายนอกสถานศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 



๑๕ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๑๕ 

 

 ๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  
 ๗. นิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 

๓.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

 ๑. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการ
ประเมินตนเอง  
 ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง เพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์   
 ๔. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๕. นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 ๖. จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๗. จัดท าเอกสารเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเองและจากคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

๓.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  

 ๒. ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
 ๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษา
ต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 ๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง       
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
 ๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  



๑๖ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๑๖ 

 

 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

๓.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๔. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๕. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษาได้ท าการวิจัยและน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
๔.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
 ๑. รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  
 ๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและ 
ประเมินผลระบบบริหำรและ 

กำรจัดกำรศึกษำ 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด  
กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาระบบบริหารและ  
การจัดการศึกษา 



๑๗ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๑๗ 

 

 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและงานตามนโยบายเป็นฐาน ดังนี้  
  ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 
ส่งเสริมครูเป็นผู้รับการนิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และ
ภูมิปัญญา รวมทั้ง ส่งเสริมการ นิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  
  ๔.๒ การนิเทศโดยใช้งานนโยบายเป็นฐาน เช่น โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning โครงการเปลี่ยนครูผู้สอนเป็น Coach เป็นต้น  
 ๕. จัดท าสรุปรายงานผลและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จ  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ๔.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน  

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ  ที่
หลากหลาย เช่น  
  ๓.๑ พัฒนาห้องเรียนหรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
  ๓.๒ จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบศูนย์พัฒนาวิชาการแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  ๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่ายการนิเทศ  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชน   
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๔.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา          ขั้น

พ้ืนฐานของสถานศึกษา 



๑๘ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๑๘ 

 

๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของสถานศึกษา  
๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและจัดท ารายงานเผยแพร่  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการการนิเทศไปใช้ในการวางแผนในการนิเทศครั้ง
ต่อไป  

๔.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒. ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
 ๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

 ๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาและน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 

 

 

 

๕.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูและสถานศึกษา  
๒. ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุน

ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำ
สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ 

งานพัฒนาพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 



๑๙ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๑๙ 

 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  

๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  

๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม 

๕.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานศึกษา  
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสภาพของท้องถิ่น  

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

 

 
 
 

 

๖.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหาร 

งานทั่วไปของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

กลุ่มงำนเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ      
การศึกษา 



๒๐ 

 

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒๐ 

 

 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานงบประมาณและ
ด้านบริหารงานทั่วไปในระบบฐานข้อมูล  

๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet  
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศการ 

ศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 มีข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปเป็นปัจจุบัน 
และพร้อมใช้งาน  

๖.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

 ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือด าเนินการ
ตามแผน  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

๖.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

 ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๒. จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลการติดตามและประเมิน 
ผลการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

 

 

 



๒๑

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒๑

๗. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

๑. งานรับ- ส่งหนังสือราชการจากระบบ  My Office ให้เป็นปัจจุบัน 
๒. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานกลุ่มให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๔. ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืน ๆ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
๕. โหลดหนังสือราชการที่เป็นภารกิจของกลุ่มนิเทศจาก Web site ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๖. จัดให้มี วัสดุ ครุภัณฑ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ไว้บริการอย่างเพียงพอพร้อมจัดท าทะเบียนคุม 
๗. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของงานธุรการ 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 



๒๒

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒๒

  บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร :  
           โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑.  
ชยันต์ วรรธนะภูติ. ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ : แนวทางการวิจัยด้านเครือข่ายการเรียนรู้. 

        (เอกสารวิชาการ) เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.(ม.ป.ป.).  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. แนวด าเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

      นิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ 
          การเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑.  
ส านักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕). ๒๕๔๕. _______. 

      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓. ๒๕๕๓. 



๒๓

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒๓

ภาคผนวก 
๑. ข้อมูลบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๒. ค าสั่งมอบหมายงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓. รายชื่อโรงเรียนแบ่งตามสหวิทยาเขตและผู้รับผิดชอบ 



๒๔

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒๔

ข้อมูลบุคลำกรกลุม่นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ที่ ชื่อ - สกุล โทรศัพท์  อีเมลล์ 

1 นางจิรา ชูช่วย 081-0796308 sv.jira@hotmail.com 

2 นายไตรรงค์ สาดแว 081-2711742 trirong@sea12.go.th 

3 นางสุรัชนี อยู่สบาย 088-7607154 yoosabai9@gmail.com 

4 นายวิเชียร ปาณะพงศ์ 095-0234499 wichain11@gmail.com 

5 นางสาวรัตน์นรี วโรสุข 090-2991936 ratnaree@sea12.go.th 

6 นางภัคนันท์  สุวรรณรัตน์ 063-2428298 paptdee281162@sea12.go.th 

7 นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว 095-4626162 suban.sk45@gmail.com 

8 นางสาวสุภาพร  อินบุญนะ 081-9566170 supabhorn@sea12.go.th 

9 นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์ 098-2355149 taritar@sea12.go.th 

10 นางกนกกานต์ ลบลาย 085-8883989 kanogkan@sea12.go.th 

11 นางสาวขวญัจิรา รัตนพงษ์ 082-2986635 kwunjira@sea12.go.th 

12 นางสาวสุกัญญา  ยอดเวียน 090-8677271 sana52.2534@gmail.com 

mailto:sv.jira@hotmail.com
mailto:suban.sk45@gmail.com
mailto:wichain11@gmail.com
mailto:yoosabai9@gmail.com
mailto:trirong@sea12.go.th
mailto:ratnaree@sea12.go.th
mailto:taritar@sea.12.go.th
mailto:sunisa_t@sea12.go.to
mailto:kwunjira@sea12.go.th


๒๕

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒๕

คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ท่ี 130 / 2565 

เรื่อง  กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

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

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการในหนาท่ีของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปนปจจุบันและดําเนินการไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 
บังเกิดผลดีตอทางราชการ มีประสิทธิผล จึงขอยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
ท่ี 232/2564 เรื่อง กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สั่ง ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 และคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ท่ี 258/2564 เรื่อง กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (เพ่ิมเติม)  สั่ง ณ วันที่ 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 จึงไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทน รายละเอียดตาม
แนบทายคําสั่ง 

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 15  มิถุนายน พ.ศ.2565 

สั่ง ณ วันท่ี 15  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

วาท่ีรอยตรี   

           (นพดล  รักษแกว) 

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 



๒๖

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒๖

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 พิจารณาตรวจสอบเรื่องที่เจาหนาที่เสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัย
ส่ังการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ หนังสือส่ังการ กอนนําเสนอรองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
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 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 



๒๗

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒๗

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. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่

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 ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 

2.2 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.3 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลระดับชาติ 

2.4 งานนิเทศ สงเสริม และประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ 
3. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. สนับสนุน กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู
5. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพ 
-  งานนิเทศ ตดิตาม 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 



๒๘

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒๘

8. กํากับ ติดตาม งานนโยบาย

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. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่
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. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่
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 



๒๙

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๒๙

1.5 นิเทศ ติดตาม สงเสริม การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

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 เพิ่มเวลารู
5.4 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C)
5.5 การเปลี่ยนบทบาทครูผูสอน (Coaching and Facilitator)
5.6 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่
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 

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 

2. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการ

- งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3. ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู     กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน (แนะแนว) 

- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวน 
การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (แนะแนว) 

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

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 



๓๐

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๓๐

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. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่
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 
จาํนวน 4 โรงเรยีน ประกอบดวย โรงเรยีนทุงสง โรงเรยีนกางปลาวทิยาคม โรงเรยีนวงัหนิวิทยาคม 
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 การจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภัยพิบัติ

และภัยคุกคามรูปแบบใหม 
4.4 สนับสนุน การเปลีย่นบทบาทครูผูสอน (Coaching and Facilitator) 
4.5 สนับสนุน การจัดการเรียนรูเพศวิถีและทักษะชีวิต 
4.6 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 



กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๓๑

๓๑

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. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

8. นางสาวธฤตา  ชนะสิทธ์ิ  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 



๓๒

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๓๒

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. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

9. นางสาวขวัญจิรา  รัตนพงษ  ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก ตําแหนงเลขท่ี 20 มีหนาท่ีรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
1.2 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ

ประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.3 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลระดับชาติ 
1.4 นิเทศ สงเสริม และประสานงานการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชั้นเรียน

และ 
ระดับสถานศึกษา 



๓๓

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๓๓

2. สนับสนุน กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

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. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่
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 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกระบวนการ

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



๓๔

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๓๔

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประสานงานเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา สหวิทยา
เขตสตรีทุงสง จํานวน 5 โรงเรียน ประกอบดวย โรงเรียนสตรีทุงสง โรงเรียนทุงสงวิทยา โรงเรียนชางกลาง
ประชานุกูล โรงเรียนทุงสงสหประชาสรรค โรงเรียนนาบอน 

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 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท 

21 (3R 8C) 
6.8 สนับสนุน การเปลีย่นบทบาทครูผูสอน (Coaching and Facilitator) 
6.9 สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ

ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบใหม 
6.10 สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning 
6.11 สนับสนุน การจัดการศึกษาระบบธนาคารหนวยกิต(Credit Bank) 
6.12 งานอ่ืน ๆ ตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 

7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

11. นางกนกกานต  ลบลาย  ตําแหนงศ ึกษาน ิเทศก ตําแหนงเลขที่ 19 มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหนาท่ี กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1 งานวิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
1.2 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับการวัดและ

ประเมินผลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1.3 งานวิจัย พัฒนาสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ

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 



๓๕

กลุม่นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช ๓๕

- งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

5. สนับสนุน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

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. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

12. นางสาวสุกัญญา  ยอดเวียน ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบใน
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

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



๓๖

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ๓๖

รายชื่อโรงเรียนแบ่งตามสหวิทยาเขต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

สหวิทยาเขต โรงเรียน ผู้รับผิดชอบ 

1. เบญจม เบญจมราชูทิศ นางจิรา  ชูช่วย 

เมืองนครศรีธรรมราช 

ปากพูน 

ขุนทะเลวิทยาคม 

สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

2. กัลยาณี กัลยาณีศรีธรรมราช นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว 

โยธินบ ารุง 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 

ตรีนิมิตรวิทยา 

ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 

3. พระพรหม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นางสาวรัตน์นรี  วโรสุข 

เฉลิมพระเกียรติ พระพรหมพิทยานุสรณ์ 

เฉลิมราชประชาอุทิศ 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

ทางพูนวิทยาคาร 

4. ทุ่งสง ทุ่งสง นายสุบรรณ์  เกราะแก้ว 

บางขันวิทยา 

วังหินวิทยาคม 

ก้างปลาวิทยาคม 

5. สตรีทุ่งสง สตรีทุ่งสง นางสาวสุภาพร อินบุญนะ 

ช้างกลางประชานุกูล 

ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 



๓๗

กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ๓๗

ทุ่งสงวิทยา 

นาบอน 

6. ต้นน้ าตาปี ฉวางรัชดาภิเษก นางสุรัชนี  อยู่สบาย 

พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

ละอายพิทยานุสรณ์ 

นางเอ้ือยวิทยา 

ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 

7. ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ 

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 

เสม็ดจวนวิทยาคม 

กรุงหยันวิทยาคาร 

ทุ่งสังพิทยาคม 

8. ปากพนัง สตรีปากพนัง นางภัคนันท์ สุวรรณรัตน์ 

เชียรใหญ่ ปากพนัง 

อินทร์ธานีวิทยาคม 

โศภนคณาภรณ์ 

วิเชียรประชาสรรค์ 

ธัญญาวดีศึกษา 

9. หัวไทร หัวไทรบ ารุงราษฏร์ นางจิรา  ชูช่วย 

เชียรใหญ่ นพคุณประชาศรรค์ 

แหลมราษฎร์บ ารุง 

เขาพังไกร 

ทรายขาววิทยา 

เชียรใหญ่ 

เชียรใหญ่สามัคคี 



๓๘

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ๓๘

10. ชะอวด ชะอวด นายวิเชียร  ปาณะพงศ์ 

ขอนหาดประชาสรรค์ 

ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 

ชะอวดวิทยาคาร 

เกาะขันธ์ประชาภิบาล 

11. ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวฒัก์ นางสาวธฤตา  ชนะสิทธิ์ 

จุฬาภรณ์ มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

เสาธงวิทยา 

คีรีราษฎร์พัฒนา 

ตระพังพิทยาคม 

ควนเกยสุทธิวิทยา 

12. ท่าศาลา ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ 

นบพิต า พรหมคีรีพิทยาคม 

 พรหมคีรี บ้านเกาะวิทยา 

โมคลานประชาสรรค์ 

นบพิต าวิทยา 

คงคาประชารักษ์ 

สระแก้วรัตนวิทย์ 

13. สิชล สิชลคุณาธารวิทยา นางกนกกานต  ลบลาย

ขนอม ขนอมพิทยา 

เทพราชพิทยาสรรค์ 

ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 

ท้องเนียนคณาภิบาล 

สิชลประชาสรรค์ 



 

                                                                                            

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




