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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของนำงสำวธฤตำ ชนะสิทธิ์ 
ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษานครศรีธรรมรำช เพ่ือใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการตามบทบาท อ านาจหน ้าที่ของ 
กลุ  มงานที่ได้รับมอบหมายให ้ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถน าไปใช ้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่าง 
ครอบคลุม ถูกต ้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 

คู  มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ า 
ของนำงสำวธฤตำ  ชนะสิทธิ์ ตามมาตรฐานต ำแหนงศึกษำนิเทศก์ ประกอบด้วยงานกลุ มเลขานุการคณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  งำนนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล กลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต ำงประเทศและกลุ มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย งำนนิเทศ ติดตำมโรงเรียนในสหวิทยำเขตร อนพิบูลย์ -จุฬำภรณ์ งำนตำมนโยบำยต ำง ๆ และกำร
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผูบังคับบัญชำมอบหมำย 
 

ขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ คณะศึกษำนิเทศก์ ที่มีส วนร วมในกำรช วยเหลือร วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้คู  มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีควำมสมบูรณ์ส ำเร็จลุล วงได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ฉบับนี้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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สำรบ ัญ
 

เรื่อง 
 
หน ้ำ

กำรปฏิบัติ งำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
- หลักการและเหตุผล                ๑ 
- วัตถุประสงค์                 ๑ 
- มำตรฐำนวิชำชีพศึกษำนิเทศก์               ๑ 
- ขอบข่ายภารกิจ                ๘ 
- แผนภาพขอบข่ายภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกำรศึกษำ          ๙ 

ขอบข่ายความรับผ ดชอบในการปฏิบัติงำน 
- ข้อมูลทั่วไป                        ๑๐ 

   - กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา       ๑๐ 
- งำนนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล  ๑๑ 
  กลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต ำงประเทศและกลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
- งำนนิเทศ ติดตำมโรงเรียนในสหวิทยำเขตร อนพิบูลย์-จุฬำภรณ์         ๑๑ 
- งำนนิเทศ ติดตำมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และโรงเรียนสุจริต          ๑๑ 

ภำคผนวก 
ค าสั่งมอบหมายงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        ๑๓  
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กำรปฏิบัติงำน 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครศรีธรรมรำช เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษา 
มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยใช้โรงเรียนและงานตามนโยบายเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ ื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวน  
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

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

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานว ชาชีพศึกษาน เทศก์ 
มำตรฐำนวิชำชีพศึกษำนิเทศก์ิประกอบด้วยมำตรฐำน ๓ ด้ำน คือ  
๑. มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ  
๒. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
๓. มำตรฐำนกำรปฏิบัติตน (จรรยำบรรณของวิชำชีพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.krusmart.com/wp-content/uploads/2015/06/supervisor-standard.png
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๑.ิมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ว ชาชีพ 

มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์ว ชาชีพ 

 
๑. มีคุณวุฒิไม ต่ ำกว ำปริญญำโททำงกำรศึกษำ หรือ
เทียบเท ำ หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภำรับรองโดยมีควำมรู้ 
ดังต อไปนี้ 
     ๑.๑ กำรนิเทศกำรศึกษำ 
     ๑.๒ นโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ 
     ๑.๓ กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน 
     ๑.๔ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
     ๑.๕ กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
     ๑.๖ กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
     ๑.๗ กลวิธีกำรถ ำยทอดควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎี
และผลงำนทำงวิชำกำร 
     ๑.๘ กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     ๑.๙ คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับผู้ประกอบ
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
๒. ผ ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรนิเทศกำรศึกษำที่
คณะกรรมกำรคุรุสภำรับรอง 
 

 
๑. มีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติกำรสอนมำแล้ว ไม น้อย
กว ำ ๕ ปี หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบัติกำรสอนและมี
ประสบกำรณ์ในต ำแหน งผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือ
ผู้บริหำรกำรศึกษำรวมกันมำแล้วไม น้อยกว ำ ๕ ปี 
๒. มีผลงำนทำงวิชำกำรท่ีมีคุณภำพและมีกำรเผยแพร  

 
 
 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
 
๑. กำรนิเทศกำรศึกษำ 

 
๑. หลักกำรและรูปแบบกำรนิเทศ 
๒. วิธีกำรและกระบวนกำรนิเทศ 
๓. กลยุทธ์กำรนิเทศกำรศึกษำ 
    ๓.๑ กำรวิเครำะห์พฤติกรรม
กำรนิเทศกำรศึกษำ 
    ๓.๒ กำรสร้ำงทักษะในกำร
นิเทศ 
    ๓.๓ กำรใช้กลยุทธ์ในกำรนิเทศ 
    ๓.๔ กำรน ำนวัตกรรมมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรนิเทศ 
    ๓.๕ กำรควบคุมและกำร
ประเมินเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
๔. กำรนิเทศภำยใน 
 
 

 
๑. สำมำรถวิเครำะห์ วิจัย ส งเสริมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำระบบกำรนิเทศ
ภำยในสถำนศึกษำ 
๒. สำมำรถติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนผลกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ 
๓. สำมำรถประสำน สนับสนุน และ
เผยแพร ผลงำนด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำแก 
หน วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๔. สำมำรถใช้เทคนิคกำรนิเทศได้อย ำง
หลำกหลำยด้วยควำมเป็นกัลยำณมิตร 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๒. นโยบำยและกำรวำงแผน
กำรศึกษำ 

๑. ระบบและทฤษฎีกำรวำงแผน 
๒. บริบททำงเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรเมืองไทยที่มีอิทธิพลต อ
กำรศึกษำ 
๓. แผนกำรศึกษำระดับชำติและ
ระดับต ำง ๆ 
๔. กำรวิเครำะห์และก ำหนด
นโยบำยกำรศึกษำ 
๕. กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 
๖. กำรพัฒนำและประเมิน
นโยบำยกำรศึกษำ 

๑. สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล และรำยงำนผลเพื่อ
จัดท ำนโยบำย แผน และกำรติดตำม
ประเมินผลด้ำนกำรศึกษำ 
๒. สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับ
กำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผน
ด ำเนินงำน และกำรประเมินคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ 
๓. สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับ
กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ี
มุ งให้เกิดผลดี คุ้มค ำต อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำร ศึกษำ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย ำงยั่งยืน 

๓. กำรพัฒนำหลักสูตรและ
กำรสอน 

๑. ควำมรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
๒. กำรสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๓. หลักกำรพัฒนำหลักสูตร 
๔. กำรจัดกำรเรียนรู้ 
๕. จิตวิทยำกำรศึกษำ 
๖. กำรวัดและกำรประเมินผล 
๗. กำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 

๑. สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียวกับ
กำรพัฒนำหลักสูตรและ กำรจัดท ำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ 
๒. สำมำรถสำธิต แนะน ำครูให้จัด
กิจกรรมที่ส งเสริมกำรเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภำพของผู้เรียน 
๓. สำมำรถประเมินหลักสูตรและกำรน ำ
หลักสูตรไปใช้ 

๔. กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

๑. กำรบริหำรคุณภำพ 
๒. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๓. มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
๔. กระบวนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

๑. สำมำรถศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำร
จัดท ำมำตรฐำน และกำรพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
๒. สำมำรถนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ 
๓. สำมำรถให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอ 
แนะ และกำรวำงระบบกำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
เพ่ือกำรพัฒนำอย ำงต อเนื่องและพร้อม
รับกำรประเมินภำยนอก 

๕. กำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำ 

๑. หลักและระบบขอบข ำยกำรจัด
กำรศึกษำ 
๒. หลักกำรบริหำรจัดกำรกำร 
ศึกษำ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
๓. กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
๔. กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียว 
ข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

๑. สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรจัด
กำรศึกษำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำม
เจตนำรมณ์ของกำรศึกษำ 
๒. สำมำรถนิเทศกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำไปสู องค์กรแห งกำรเรียนรู้ 
๓. สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๖. กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ๑. ระเบียบวิธีวิจัย 

๒. กระบวนกำรวิจัย 
๓. กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

๑. สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำเก่ียว 
กับกำรน ำกระบวนกำรวิจัยไปใช้ในกำร
แก้ปัญหำและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
๒. สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ เกี่ยว 
กับกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๓. สำมำรถด ำเนินกำรวิจัยเพื่อสร้ำง 
องค์ควำมรู้ใหม  ๆ ด้ำนกำรเรียนรู้และ
กำรจัดกำรศึกษำ 

๗. กลวิธีกำรถ ำยทอด
ควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงำนทำงวิชำกำร 

๑. กลวิธีกำรน ำเสนอควำมรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เหมำะสมกับกำร
เรียนรู้ 
๒. กำรเขียนรำยงำน บทควำม 
ผลงำน ผลกำรศึกษำค้นคว้ำ และ
อ่ืน ๆ 
๓. กำรวิเครำะห ์วิจำรณ์ผลงำน
วิชำกำรอย ำงสร้ำงสรรค์ 

๑. สำมำรถเขียนเอกสำรทำงวิชำกำร
ประเภทต ำง ๆ 
๒. สำมำรถแนะน ำและให้ค ำปรึกษำ 
กำรเขียนเอกสำรทำงวิชำกำรแก ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๓. สำมำรถน ำเสนอควำมรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยและ
เหมำะสมต อกำรเรียนรู้ 

๘. กำรบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๑. หลักกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
๒. อินเทอร์เน็ต 
๓. คอมพิวเตอร์ช วยสอน 
๔. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
๕. ส ำนักงำนอัตโนมัติ 

๑. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรพัฒนำตนและกำรพัฒนำงำนได้
อย ำงเหมำะสม 
๒. สำมำรถให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำแก สถำนศึกษำ 

๙. คุณธรรมและจริยธรรม
ส ำหรับ ผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำ 

๑. คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับ 
ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
๒. จรรยำบรรณของวิชำชีพทำง
กำรศึกษำ 
๓. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

๑. ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของ
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
๒. มีหลักธรรมในกำรนิเทศและ
ประพฤติ ตนเป็นแบบอย ำงที่ดี 
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๒.ิมาตรฐานการปฏ บัต งาน 
มาตรฐานที่ิ๑. ปฏ บัต ก จกรรมทางว ชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการน เทศการศึกษา เพื่อให้เก ดการ

พัฒนาว ชาชีพทางการศึกษาิคุณสมบัติเบื้องต้นที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของศึกษำนิเทศก์มืออำชีพ คือ กำรเข้ำ
ร วมเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรวิชำชีพ ด้วยกำรมีส วนร วมในกิจกรรมต ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิชำชีพ 
ได้แก  กำรเป็นผู้ร วมงำน กำรเป็นผู้จัดงำนหรือกิจกรรม รวมทั้งกำรเป็นผู้เสนอผลงำนและเผยแพร ผลงำน เพ่ือให้
สมำชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของศึกษำนิเทศก์ที่มีต อกำรพัฒนำองค์กร ตลอดจนกำรน ำองค์กรให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมโดยส วนรวม 

มาตรฐานที่ิ๒. ตัดส นใจปฏ บัต ก จกรรมการน เทศการศึกษาิโดยค านึงถึงผลที่จะเก ดแก่ผู้รับการ
น เทศศึกษาน เทศก์มืออาชีพ  แสดงควำมรัก ควำมเมตตำ และควำมปรำรถนำดีต อผู้รับกำรนิเทศด้วยกำร
ตัดสินใจในกำรท ำงำนต ำง ๆ เพ่ือผลกำรพัฒนำที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับกำรนิเทศ ศึกษำนิเทศก์ต้องวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ระหว ำงพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก ผู้รับกำรนิเทศแล้วเลือกเฉพำะกิจกรรมที่จะน ำไปสู ผล
ทำงบวกเสมอ อีกทั้งระมัดระวังไม ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทำงลบโดยมิได้ตั้งใจเพ่ือน ำไปสู ควำมไว้วำงใจ  ควำม
ศรัทธำของผู้รับกำรนิเทศที่มีต อกำรนิเทศและเห็นประโยชน์ของกำรนิเทศ 

มาตรฐานที่ิ๓. มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการน เทศให้ลงมือปฏ บัต ก จกรรมจนเก ดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพิคุณประโยชน์ส ำคัญของกำรนิเทศอยู ที่ผู้รับกำรนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกำรพัฒนำ จนเป็นผลให้
เกิดกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ  ศึกษำนิเทศก์มืออำชีพต้องก ำหนด ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรนิเทศ เพ่ือน ำไปสู กำร
พัฒนำผู้รับกำรนิเทศอย ำงเต็มศักยภำพ โดยศึกษำจุดเด น จุดด้อยของผู้รับกำรนิเทศก ำหนดจุดที่จะพัฒนำ
เลือกใช้วิธีที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำด้ำนนั้น ๆ แล้วใช้เทคนิคกำรนิเทศให้ผู้รับกำรนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ประเมิน ปรับปรุง ให้ผู้รับกำรนิเทศรู้ศักยภำพ เลือกแนวทำงที่เหมำะสมกับงำน และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้
ศักยภำพของผู้รับกำรนิเทศและศึกษำนิเทศก์เพ่ิมพูนพัฒนำก้ำวหน้ำอย ำงไม หยุดยั้ง น ำไปสู กำรเป็นบุคคลแห ง
กำรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ิ๔. พัฒนาแผนการน เทศให้สามารถปฏ บัต ได้เก ดผลจร ง  ศึกษำนิเทศก์มืออำชีพ 
วำงแผนกำรนิเทศได้อย ำงมียุทธศำสตร์ เหมำะสมกับเงื่อนไข ข้อจ ำกัดของผู้รับกำรนิเทศ สอดคล้องกับนโยบำย 
แนวทำง และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ เมื่อน ำไปปฏิบัติจะเกิดผลต อกำรพัฒนำอย ำงแท้จริง แผนกำรนิเทศต้องมี
กิจกรรมส ำคัญที่น ำไปสู ผลของกำรพัฒนำ ควำมสอดคล้องระหว ำงกิจกรรมกับผลงำนถือเป็นคุณภำพส ำคัญ 
ที่น ำไปสู กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพสูง มีควำมคุ้มค ำและเกิดผลจริง 

 
มาตรฐานที่ิ๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการน เทศการศึกษาจนเก ดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น

ล าดับ นวัตกรรมกำรนิเทศเป็นเครื่องมือส ำคัญของศึกษำนิเทศก์ในกำรน ำไปสู ผลงำนที่มีคุณภำพสูงขึ้นเป็นล ำดับ 
ศึกษำนิเทศก์มืออำชีพต้องมีควำมรู้ในกำรนิเทศแนวใหม  ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลำกหลำยตรงกับ
สภำพกำรณ์ เงื่อนไข ข้อจ ำกัดของงำนและผู้รับกำรนิเทศจนน ำไปสู ผลได้จริง เพ่ือให้ผู้รับกำรนิเทศใช้ศักยภำพ
ของตนอย ำงเต็มที ่มีควำมภำคภูมิใจในผลงำนร วมกัน  และก้ำวหน้ำพัฒนำอย ำงไม หยุดยั้ง 

มาตรฐานที่ิ๖. จัดก จกรรมการน เทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เก ดแก่ผู้รับการน เทศ ศึกษำนิเทศก์
มืออำชีพเลือกและใช้กิจกรรมกำรนิเทศที่จะน ำไปสู กำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้รับกำรนิเทศ จนผู้รับกำรนิเทศมี
นิสัยในกำรพัฒนำตนเองอยู เสมอ ศึกษำนิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนำของผู้รับกำรนิเทศและเพียรพยำยำมกระตุ้น
ยั่วยุท้ำทำยให้ผู้รับกำรนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ ด้วยควำมรู้สึกประสบผลส ำเร็จเป็นระยะ ๆ 
โดยพยำมยำมให้ผู้รับกำรนิเทศมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของกำรท ำกิจกรรมและกำรพัฒนำของผู้รับกำรนิเทศเอง  
ขั้นตอนในกำรนิเทศควรเริ่มจำก กำรริเริ่ม กำรร วมพัฒนำ และกำรสนับสนุนข้อมูลให้ก ำลังใจให้ผู้รับกำรนิเทศ
ค้นหำปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงำนต ำง ๆ ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดค ำนิยมและนิสัยในกำรปฏิบัติ เกิดเป็น
กำรพัฒนำงำนในภำวะปกติ เป็นบุคลิกภำพถำวรของผู้รับกำรนิเทศตลอดไป รวมทั้งเกิดควำมชื่นชมและศรัทธำ
ควำมสำมำรถของตน 
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มาตรฐานที่ิ๗. รายงานผลการน เทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบิศึกษำนิเทศก์มืออำชีพสำมำรถ
น ำเสนอผลงำนที่ได้ท ำส ำเร็จแล้ ด้วยกำรรำยงำนผลที่แสดงถึงกำรวิเครำะห์อย ำงรอบคอบ ซึ่งครอบคลุมกำร
ก ำหนดงำนที่จะน ำไปสู ผลแห งกำรพัฒนำ กำรลงมือปฏิบัติจริง และผลที่ปรำกฏมีหลักฐำนยืนยันชัดเจน  
กำรจัดท ำรำยงำนเป็นโอกำสที่จะได้คิดทบทวนถึงงำนที่ท ำแล้วว ำมีข้อจ ำกัด ผลดี ผลเสีย ผลกระทบที่มิได้ระวัง
ไว้อย ำงไร  ถ้ำผลงำนเป็นผลดีจะชื่นชม ภำคภูมิใจได้ในส วนใด น ำเสนอให้เป็นประโยชน์ต อผู้อ่ืนได้อย ำงไร  
ถ้ำผลงำนยังไม สมบูรณ์ จะปรับปรุงเพ่ิมเติมได้อย ำงไร และจะน ำประสบกำรณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
ท ำงำนต อไปอย ำงไร คุณประโยชน์ของรำยงำนที่ดีย อมน ำไปสู กำรประเมินตนเอง กำรชื่นชมควำมสำมำรถของ 
ผู้ปฏิบัติกำรเรียนรู้เกี่ยวกับควำมสำมำรถและศักยภำพของผู้ปฏิบัติที่จะก อให้เกิดกำรยอมรับและชื่นชม 
ในควำมสำมำรถของตน 

มาตรฐานที่ิ๘. ปฏ บัต ตนเป็นแบบอย่างที่ดี ศึกษำนิเทศก์มีภำรกิจในกำรพัฒนำผู้รับกำรนิเทศโดยกำร
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ หรือจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้รับกำรนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส ำคัญตำมเงื่อนไขที่ 
ผู้นิเทศเสนอแนะ ดังนั้น ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก อน เพ่ือให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ หรือ
กิจกรรมนั้น ๆ มีน้ ำหนัก มีควำมส ำคัญน ำเชื่อถือ ผู้นิเทศก์จ ำเป็นต้องเป็นแบบอย ำงที่ดีทั้งบุคลิกภำพ กำร 
ปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม จะช วยให้ผู้รับกำรนิเทศเชื่อถือศรัทธำต อกำรนิเทศกำรศึกษำ และปฏิบัติตำม
ด้วยควำมพึงพอใจ 

มาตรฐานที่ิ๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ิศึกษำนิเทศก์มืออำชีพร วมพัฒนำงำนกับผู้อ่ืน
อย ำงสร้ำงสรรค์ เสนอแนวทำงปรับปรุงที่ดีกว ำเดิม แนะน ำกำรปฏิบัติที่เป็นผลดีกว ำเดิม ไม หยุดอยู เพียงกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์ แต จะชี้น ำแนวทำงกำรแก้ปัญหำ ที่น ำไปสู ผลดี เป็นผู้สำมำรถร วมคิด ร วมวำงแผน และร วม
ปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำงำนขององค์กร เพ่ือนร วมวิชำชีพและชุมชนด้วยควำมเต็มใจ เต็มควำมรู้ควำมสำมำรถและ
คำดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญ ยอมรับในควำมรู้ควำมสำมำรถและรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ควำมสำมำรถของตนอย ำงเต็มศักยภำพ ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้ำง
บรรยำกำศประชำธิปไตยในกำรท ำงำน ที่จะน ำไปสู ผลงำนที่ดีที่สุดอยู เสมอ เป็นที่ยอมรับของผู้รับกำรนิเทศและ
ผู้ร วมงำน จนผู้รับกำรนิเทศเกิดศรัทธำต อกำรนิเทศ กำรปรับปรุงงำนและกำรร วมงำนกับผู้อ่ืน 

มาตรฐานที่ิ๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ควำมประทับใจของผู้รับกำรนิเทศที่มี
ต อผู้นิเทศอย ำงหนึ่ง คือ ควำมเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย และทันโลก ศึกษำนิเทศก์มืออำชีพต้องติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้ำนจนสำมำรถสนทนำกับผู้อ่ืนด้วยข้อมูลข ำวสำรที่ทันสมัยและน ำข้อมูลข ำวสำร
ต ำง ๆ ไปใช้ในกำรพัฒนำงำนและพัฒนำผู้รับกำรนิเทศ กำรตื่นตัว กำรรับรู้ และกำรมีข้อมูลสำรสนเทศเหล ำนี้ 
นอกจำกเป็นประโยชน์ต องำนนิเทศแล้ว ยังน ำมำซึ่งกำรยอมรับและควำมรู้สึกเชื่อถือของผู้รับกำรนิเทศ อันเป็น
เงื่อนไขเบือ้งต้นที่จะน ำไปสู กำรพัฒนำที่ลึกซึ้งต อเนื่องต อไป 

มาตรฐานที่ิ๑๑. เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางว ชาการิศึกษำนิเทศก์มืออำชีพสร้ำงวัฒนธรรมในกำร
พัฒนำงำนวิชำกำร ด้วยกำรพูดน ำ ปฏิบัติน ำ และจัดระบบงำนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมกำรพัฒนำวิชำกำร 
โดยกำรให้รำงวัลแก ผู้รับกำรนิเทศที่ปฏิบัติงำนส ำเร็จแล้ว จนน ำไปสู กำรพัฒนำตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง 
พัฒนำงำนได้เองของผู้รับกำรนิเทศ ศึกษำนิเทศก์จึงต้องแสดงออกอย ำงชัดเจนและสม่ ำเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรด้วยควำมกระตือรือร้น  เพียรพยำยำมที่จะบริกำรอย ำงเต็มที่ตำมขีดสูงสุดของ
ควำมสำมำรถ เพ่ือให้ผู้รับกำรนิเทศ เกิดควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติ สำมำรถเลือกกำรกระท ำที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเอง ศึกษำนิเทศก์มืออำชีพจึงต้องสร้ำงศรัทธำควำมไว้วำงใจและ
ควำมรู้สึกประสบผลส ำเร็จให้แก ผู้รับกำรนิเทศแต ละคนและทุกคนจนเกิดภำพควำมเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร น ำไปสู 
กำรเป็นบุคคลแห งกำรเรียนรู้อย ำงแท้จริง 

มาตรฐานที่ิ๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์  กำรพัฒนำวิชำชีพกำรนิเทศ
กำรศึกษำให้พัฒนำอย ำงยั่งยืน สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำของโลกอย ำงไม หยุดยั้ง ศึกษำนิเทศก์จ ำเป็นต้อง
รู้เท ำทันกำรเปลี่ยนแปลงและสำมำรถจัดกำรต อกำรเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้ำงซึ่งกันและกัน
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ศึกษำนิเทศก์มืออำชีพจึงต้องตื่นตัวอยู เสมอ มองเห็นกำรเปลี่ยนแปลงอย ำงรอบด้ำน ทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
กล้ำที่จะตัดสินใจด ำเนินกำรเพ่ือผลต อวิชำชีพ กำรนิเทศกำรศึกษำในอนำคต อย ำงไรก็ตำมกำรรู้เท ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นกำรประกันได้ว ำกำรพัฒนำวิชำชีพ กำรนิเทศกำรศึกษำจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงอยู เสมอ ส งผลให้วิชำชีพกำรนิเทศกำรศึกษำพัฒนำได้อย ำงยั่งยืนผันแปรตำมควำมก้ำวหน้ำ
ตลอดไป 

๓.ิมาตรฐานการปฏ บัต ตน (จรรยาบรรณว ชาชีพ) 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

      ๑. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนำตนเองด้ำนวิชำชีพ บุคลิกภำพและวิสัยทัศน์ 
ให้ทันต อกำรพัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองอยู เสมอ 
ิิิิิิิิิิจรรยาบรรณต่อว ชาชีพ 
      ๒. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก ศรัทธำ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต อวิชำชีพและเป็นสมำชิกท่ีดี
ขององค์กรวิชำชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบร การ 
      ๓. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องรัก เมตตำ เอำใจใส  ช วยเหลือ ส งเสริมให้ก ำลังใจแก ศิษย์และผู้รับ 
บริกำรตำมบทบำทหน้ำที่โดยเสมอหน้ำ 
      ๔. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องส งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงำมแก ศิษย์
และผู้รับบริกำร ตำมบทบำทหน้ำที่อย ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
      ๕. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย ำงที่ดี ทั้งทำงกำย วำจำ และจิตใจ 
      ๖. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องไม กระท ำตนเป็นปฏิปักษ์ต อควำมเจริญทำงกำย สติปัญญำ จิตใจ 
อำรมณ ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริกำร 
      ๗. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ ต้องให้บริกำรด้วยควำมจริงใจและเสมอภำค โดยไม เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จำกกำรใช้ต ำแหน งหน้ำที่โดยมิชอบ 
ิิิิิิิิิจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบว ชาชีพ 
      ๘. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงช วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย ำงสร้ำงสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู คณะ 
ิิิิิิิิิจรรยาบรรณต่อสังคม 
      ๙. ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์และพัฒนำเศรษฐกิจ 
สังคม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ สิ่งแวดล้อม รักษำผลประโยชน์ของส วนรวมและยึดมั่นในกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ขอบข่ำยภำรกิจ 
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
๑.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำรพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๒. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องและชุมชน 
๒.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานของสถานศึกษา  
๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๔. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภำพศึกษำ 

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

๗. งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
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แผนภำพขอบข่ำยภำรกิจ งำนกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   
 
 

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

 

 
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 

งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพฒันาหลักสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้

 
 

กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบกำรบริหำรจัดกำรศกึษำ        
          งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรยีนรู้    
          งานส่งเสริมสนับสนุนเครอืข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศกึษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง 
          งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
          งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 
 
กลุ่มงำนส่งเสรมิพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  

งานส่งเสรมิสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
งานศึกษาค้นคว ้ำ วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางกำรศึกษำ 

 
 

 

กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศกึษำ 
งานส่งเสรมิการวดัและประเมินผลการศึกษา  
งานส่งเสรมิพัฒนาเครื่องมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา  
งานติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  
งานทดสอบทางการศึกษา 
 

 
กลุ่มงำนส่งเสรมิพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ 

งานส่งเสรมิการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
 

 
กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 

 
งำนธุรกำร 
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ขอบข่ายความรับผ ดชอบในการปฏิบัติงำน 
 

๑.ิข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อ นำงสำวธฤตำ  ชนะสิทธิ์ 
ต าแหน่งิศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ ช ำนำญกำร 
ต าแหน่งเลขที่ ๑๘ สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
คุณวุฒ ทางการศึกษา 

วุฒิปริญญำตรี ศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชำเอก ภำษำอังกฤษ  
      จำกสถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

วุฒิปริญญำโท ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชำเอก นวัตกรรมหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้  
จำกสถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 

๒.ิกลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
๑. งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
๑. จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารงานทั่วไปของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๒. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงำนงบประมาณและ 

ด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 
๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet 
๕. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 มีข้อมูลพื้นฐำนด้ำนวิชำกำร ด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณและด้ำนบริหำรงำนทั่วไป เป็นปัจจุบัน
และพร้อมใช้งำน 
ิิิิิ๒.ิงานวางแผนการต ดตามิตรวจสอบิประเม นผลและน เทศการศึกษาิ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

๑. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
๒. จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
๓. เสนอแผนยุทธศำสตร์ต อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำร 

ตำมแผน 
ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำร 
ิิิิิ๓.ิงานรายงานผลการต ดตามิตรวจสอบิประเม นผลและน เทศการศึกษาิ 

ิิขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
   ๑. รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
   ๒. จัดท ำสรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำต อคณะ 

กรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
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 ิผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและหน วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลกำรติดตำมและ
ประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
๓.ิงานน เทศิต ดตามิการพัฒนาหลักสูตริกระบวนการเรียนรู้ิการวัดและประเม นผลิกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดประเมินผล วิเครำะห์ วิจัย เกี่ยวกับกลุ มสำระกำร 
เรียนรู้ภำษำต ำงประเทศและภำษำไทย รวมทั้งนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของครูผู้สอนกลุ ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำต ำงประเทศและภำษำไทย และปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
กำรด ำเนินงำนกลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต ำงประเทศและภำษำไทย มีวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

- ส งเสริมพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษและภำษำไทย โดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้กับครูผู้สอนภำษำอังกฤษและภำษำไทย  

- ส งเสริมให้มีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรช วยพัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงภำษำของครูและผู้เรียน  

- กำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ ำนออกเขียนภำษำไทยของผู้เรียน โดยแจ้งโรงเรียนให้ส ง
ข้อมูลนักเรียนที่จะสอบและด ำเนินกำรจัดสนำมสอบโดยก ำหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนำมสอบ และส งข้อมูลกำร
จัดสนำมสอบครบทุกสนำมสอบในเวลำที่ก ำหนดและแต งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ ระดับสนำมสอบ 
กรรมกำรรับส งข้อสอบ เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรสอบและประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรก อนกำรสอบ ด ำเนินกำรจัด
สอบและประเมินผลสรุปผลกำรทดสอบ 

๔.ิงานน เทศิต ดตามโรงเรียนในสหว ทยาเขตร่อนพ บูลย์-จุฬาภรณ์ 
 ส งเสริมให้สถำนศึกษำที่รับผิดชอบในเครือข ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกแห ง ให้มีควำมตระหนักใน
กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน ส งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีควำมตระหนัก มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย
ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เช น กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรนิเทศติดตำมกำร
ด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้นของ
สพฐ./สพม.นศ กำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
สถำนกำรณ์กำรแพร ระบำดของโรคติดต อเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถำนศึกษำ กำรนิเทศ
ติดตำมกำรพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและนิเทศติดตำมในประเด็นต ำง ๆ รวมทั้งให้ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในมำตรฐำน กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำแนวใหม  ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยรับผิดชอบ ในสหวิทยำเขตร อนพิบูลย์ -จุฬำภรณ์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช ได้แก   โรงเรียนร อนพิบูลย์เกียรติวสุนทรำภิวัฒก์  โรงเรียนมัธยมศึกษำจุฬำภรณ์  โรงเรียนเสำ
ธงวิทยำ โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ  โรงเรียนตระพังพิทยำคม  โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ 

๕.ิงานน เทศิต ดตามโรงเรียนคุณธรรมิสพฐ. และิโรงเรียนสุจร ต 
สร้ำงควำมตระหนักและกระตุ้นให้เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

กระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.และโรงเรียนสุจริต และสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรพัฒนำไปสู โรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.และโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มจำกกำรอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.และโรงเรียนสุจริต และน ำควำมรู้ไปจัดกำรอบรมขยำยผลให้แก ผู้บริหำร และครูโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.และโรงเรียนสุจริตในสังกัด ผู้บริหำรและครูที่ผ ำนกำรอบรม น ำควำมรู้ไปขยำยผลให้แก บุคลำกรในโรงเรียน 
และร วมกันขับเคลื่อนไปสู กำรเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.และโรงเรียนสุจริตได้ตำมเป้ำหมำย ซึ่งจะใช้รูปแบบ
กำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรในกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช วยเหลือโรงเรียน และติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนตลอดจนประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในแต ละระดับโดยใช้รูปแบบกำร
รำยงำน ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 



12 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

ค าสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผ ดชอบในการปฏ บัต งาน 
ิกลุ่มน เทศิต ดตามิและประเม นผลการจัดการศึกษา 

 
 1. ินา งจ ราิิชูช่วยิต าแหน่งศิึกษานิ เ ทศก์ ิว ทยฐานะศึกษาน เทศก์ช านาญการพ เศษ 
เลขที่ต าแหน่งิ17 มีหน้าที่รับผ ดชอบในการปฏ บัต งานิดังนี้ิ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ มนเิทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
1.1 ก ำกับ ติดตำม งำนตำมภำรกิจของกลุ มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร

กำรศึกษำประกอบด้วย 1 งำน และ 6 กลุ มงำน ได้แก  งำนธุรกำรกลุ ม 1) กลุ มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 2) กลุ มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 3) กลุ มงำนส งเสริมพัฒนำระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 4) กลุ มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 5) กลุ ม
งำนส งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และ 6) กลุ มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
   1.2 วำงแผน ก ำกับ มอบหมำยงำน เร งรัด ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ใน
กลุ มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมกฎหมำยและ
ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
   1.3 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของกลุ มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำให้ทันตำมก ำหนดเวลำ 
   1.4 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขพัฒนำงำน ตลอดจนตอบปัญหำ
และชี้แจงเรื่องต ำง ๆ เกี่ยวกับงำนของกลุ มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   1.5 พิจำรณำตรวจสอบเรื่องที่เจ้ำหน้ำที่เสนอแนะเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ วินิจฉัย
สั่งกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำร ก อนน ำเสนอรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช และ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช 

1.6  ส งเสริมสนับสนุนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 8 กลุ ม
สำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กลุ มสหวิทยำเขต  สหวิทยำเขต และงำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ 
วิจัย กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
   1.7 ส งเสริมสนับสนุน กำรก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย 

2. ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ 

 2.1 ปฏิบัติหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 

 2.2 พัฒนำระบบข้อมลูสำรสนเทศ 
   2.3 วำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมนิผลและกำรนิเทศกำรศึกษำ 
   2.4 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และรำยงำนผล 
  3. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรวิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ สำระ
กำรเรียนรู้ กลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต ำงประเทศ 
   - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ กลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต ำงประเทศ 
  4. นิเทศก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกำรประสำนงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ สหวิทยำ
เขตหวัไทร-เชียรใหญ  จ ำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหัวไทรบ ำรุงรำษฎร์ โรงเรยีนแหลมรำษฎรบ์ ำรุง 



14 
 

โรงเรียนทรำยขำววิทยำ โรงเรียนเขำพังไกร โรงเรียนนพคุณประชำสรรค์ โรงเรียนเชียรใหญ  และโรงเรียนเชียร
ใหญ สำมัคคี สหวิทยำเขตเบญจม จ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ โรงเรียนเมือง
นครศรีธรรมรำช โรงเรียนปำกพูน โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช และโรงเรียนขุนทะเล
วิทยำคม  
  5. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย 
   5.1 โครงกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู สถำนศึกษำ 
   5.2 กำรพัฒนำกำรศึกษำเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำในภูมิภำค(Education Hub) 
   5.3 ศูนย์พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู ควำมเป็นเลิศ(HCEC)   
   5.4 งำนส งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ 
   5.5 กำรจัดกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษำ 
   5.6 โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
   5.7 งำนอ่ืน ๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย    
  6. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 2. นายว เชียริิปาณะพงศ์ ต าแหน่งศิึกษานิ เทศก์ิว ทยฐานะศึกษาน เทศก์ช านาญการพ เศษ                         
เลขที่ต าแหน่งิ10ิมีหน้าที่รับผ ดชอบในการปฏ บัต งานิดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผู้อ ำนวยกำรกลุ มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ใน
กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ มไม อยู  หรืออยู  แต ไม อำจปฏิบัติรำชกำรได้ 
  2. ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
   2.1 งำนวิจัย พัฒนำ ส งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมนิผลระดบัชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 
   2.2 งำนวิจัย พัฒนำส งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   2.3 งำนวิจัย พัฒนำส งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลระดับชำติ 
   2.4 งำนนิเทศ ส งเสริม และประสำนงำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำระดับชำติ 
  3. สนับสนุน กลุ มงำนส งเสริมพัฒนำระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ  
  4. สนับสนุน กลุ มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
  5. สนับสนุน กลุ มงำนส งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  6. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
   -  งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตร และ
กระบวนกำรเรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
  7. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกำรประสำนงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว  และมีประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ สห
วิทยำเขตทุ งใหญ  จ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ งใหญ วิทยำคม โรงเรียนทุ งใหญ เฉลิมรำชอนุสรณ์ 
รัชมังคลำภิเษก โรงเรียนกรุงหยันวิทยำคำร โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยำคม โรงเรียนทุ งสังพิทยำคม สหวิทยำเขตชะ
อวด จ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชะอวด โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร โรงเรียนชะอวดเคร งธรรม
วิทยำ โรงเรียนขอนหำดประชำสรรค์ โรงเรียนเกำะขันธ์ประชำภิบำล  
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  8. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย  
   ๘.1ิงำนทะเบียน วัดผล และสำรสนเทศนักเรียน (GPA)/(SGS) 
   ๘.2 กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
   ๘.4 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
   ๘.5 โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
   ๘.6 โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ 
   ๘.7 กำรจัดกำรควำมรู้ ( KM ) 
   ๘.8 สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำทำงไกล DLTV/DLIT และ DL2W 
                               ๘.9 งำนอืน่ ๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
  9. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  

 3.ินายไตรรงค์ิสาดแว ต าแหน่งศิึกษานิ เทศก์ิว ทยฐานะศึกษาน เทศก์ช านาญการพ เศษิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
เลขทีต่ าแหน่งิ19 มีหน้าที่รับผ ดชอบในการปฏ บัต งานิดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ มงำนส งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
   1.1 ส งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศกึษำ 
   1.2 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 
   1.3 นิเทศ ติดตำม ส งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศกึษำ 
  2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
      - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
  3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช 
  4. ปฏิบัติงำนตำมกรอบภำรกิจกลุ มส งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
  5. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย   
   5.1 กำรใช้ดิจิทลัแพลตฟอร์มเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   5.2 สนับสนุน โรงเรียนในโครงกำรโรงเรยีนขนำดเล็ก 
   5.3 สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
   5.4 สนับสนุน โครงกำร “เดก็คอนรู้จักและรักเมืองคอน” 
   5.5 งำนอืน่ ๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
  6. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 4.ินางสุรัชนีิอยู่สบายิต าแหน่งศิึกษานิ เทศก์ิว ทยฐานะศึกษาน เทศก์ช านาญการพ เศษิเลขที่
ต าแหน่งิ8ิมีหน้าที่รับผ ดชอบในการปฏ บัต งานิดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำกลุ มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
   1.1 ประสำน ส งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน 
   1.2 ประสำน ส งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
   1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร 
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   1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกระบวนกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1.5 นเิทศ ติดตำม ส งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
  2. สนบัสนุน กลุ มงำนส งเสริมพัฒนำระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศกึษำ  
  3. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 
     - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพืน้ฐำน และกำรประสำนงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ สหวิทยำ
เขตต้นน้ ำตำปี จ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนฉวำงรัชดำภิเษก โรงเรียนละอำยพิทยำนุสรณ์ 
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชำอุทิศ โรงเรียนนำงอ้ือยวิทยำ โรงเรียนประสำธน์รำษฎร์บ ำรุง 
  5. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย 
   5.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก Active Learning 
   5.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ(STEM Education)  
   5.3 กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
   5.4 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) 
   5.5 กำรเปลี่ยนบทบำทครูผู้สอน (Coaching and Facilitator) 
   5.6 งำนอ่ืน ๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
  6. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบญัชำมอบหมำย 
 

 5.ินางภัคนันท์ิิสุวรรณรัตน์ ต าแหน่งศิึกษานิ เทศก์ิว ทยฐานะศึกษาน เทศก์ช านาญการพ เศษิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
เลขทีต่ าแหน่งิ24ิมีหน้าที่รับผ ดชอบในการปฏ บัต งานิดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้ำที ่หัวหน้ำกลุ มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ  
      1.1 ส งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
      1.2 ส งเสริมสนับสนุนเครือข ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
หน วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
      1.3 นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

    1.4 นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
      - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวน    
กำรเรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  3. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน (แนะแนว) 
      - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวน    
กำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว) 
  4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรประสำนงำนเป็นไปดว้ยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ   
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สหวิทยำเขตปำกพนัง-เชียรใหญ  จ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนปำกพนัง โรงเรียนสตรีปำกพนัง 
โรงเรียนโศภนคณำภรณ ์โรงเรียนอินทร์ธำนีวิทยำคม โรงเรียนวิเชียรประชำสรรค์ โรงเรียนธัญญำวดีศึกษำ         
  5. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย 
   5.1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณ และ Coding 
   5.2 โครงกำรโรงเรียนคุณภำพวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยีตำมมำตรฐำน สสวท. 
   5.3 สนับสนุน งำนส งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ 
   5.4 สนับสนุน กำรจัดกำรเรยีนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษำ 
   5.5 สนับสนุน โครงกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์พลังสิบ  
   5.6 สนับสนุน โครงกำร “เดก็คอนรู้จักและรักเมืองคอน” 

5.7 งำนอ่ืน ๆ ตำมนโยบำยทีไ่ด้รบัมอบหมำย 
  6. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 6.ินายสุบรรณ์ิิเกราะแก้ว  ต าแหน่งศิึกษานิ เทศก์ิว ทยฐานะศึกษาน เทศก์ช านาญการพ เศษ  
เลขที่ต าแหน่งิ22ิิมีหน้าที่รับผ ดชอบในการปฏ บัต งานิดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้ำที่ หวัหน้ำกลุ มงำนส งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
   1.1 พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ 
   1.2 ติดตำม ตรวจสอบ คุณภำพกำรศึกษำ 
   1.3 วิจัย พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   1.4 ประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
   1.5 นเิทศ ติดตำม ส งเสริม ประเมิน และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ  
      - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  3. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกำรประสำนงำนเป็นไปดว้ยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพของสถำนศกึษำ สหวิทยำ
เขตทุ งสง จ ำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนทุ งสง โรงเรียนก้ำงปลำวิทยำคม โรงเรียนวังหินวิทยำคม
โรงเรียนบำงขันวิทยำ สหวิทยำเขตกัลยำณี จ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 
โรงเรียนวิทยำศำสตร์จุฬำภรณรำชวิทยำลัย นครศรีธรรมรำช โรงเรียนโยธินบ ำรุง โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยำ            
โรงเรียนท ำนครญำณวโรภำสอุทิศ  
  4. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย  
   4.1 โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียน CONNEXT ED  
   4.2 สนับสนุน กำรเปลี่ยนบทบำทครูผู้สอน (Coaching and Facilitator) 
   4.3 สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต 
   4.4 งำนอ่ืน ๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย  
  5. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคบับัญชำมอบหมำย 
 
 
 



18 
 

 7.ินางสาวรัตน์นรีิวโรสุข  ต าแหน่งศิึกษานิ เทศก์ิว ทยฐานะศึกษาน เทศก์ช านาญการพ เศษ                     
เลขทีต่ าแหน่งิ14 มีหน้าที่รับผ ดชอบในการปฏ บัต งานิดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้ำที่ กลุ มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ  
      1.1 ส งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
      1.2 ส งเสริมสนับสนุนเครือข ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
หน วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
      1.3 นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

    1.4 นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  2. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ มสำระ       
กำรเรยีนรู้ภำษำต ำงประเทศ 
      - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต ำงประเทศ 
  3. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ มสำระ       
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
     - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  4. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) 
     - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) 

5. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรประสำนงำนเป็นไปดว้ยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ สหวิทยำ
เขตพระพรหม-เฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำภำคใต้             
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมรำช โรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์           
โรงเรียนเฉลิมรำชประชำอุทิศ โรงเรียนทำงพูนวิทยำคำร 
  6. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย 
   6.1 โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
   6.2 กำรจดักำรศึกษำอำเซียนศึกษำ 
   6.3 โครงกำร “เดก็คอนรู้จักและรักเมืองคอน”  
   6.4 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
  7. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 8. ินางสาวธฤตาิชนะส ทธ ์ ต าแหน่งศิึกษานิ เ ทศก์ิว ทยฐานะศึกษาน เทศก์ช านาญการ                        
เลขที่ต าแหน่งิ18ิมีหน้าทีร่ับผ ดชอบในการปฏ บัต งานิดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที ่กลุ มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 

1.1 ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ช วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศกำรศึกษำ  
   1.2 พัฒนำระบบข้อมลูสำรสนเทศ 
   1.3 วำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมนิผลและกำรนิเทศกำรศึกษำ 
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   1.4 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และรำยงำนผล 
   1.5 งำนประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
    1) จัดท ำบันทึกข้อควำมเชิญประชุม 
    2) จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 
    3) จดบันทึกกำรประชุม 
    4) จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

2. สนับสนุน กลุ มงำนส งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  3. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต ำงประเทศ 
      - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต ำงประเทศ 
  4. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 
      - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  5. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรประสำนงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ สหวิทยำ
เขตร อนพิบูลย์-จุฬำภรณ์ จ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนร อนพิบูลย์เกียรติวสุนธรำภิวัฒก์ โรงเรียน
เสำธงวิทยำ โรงเรียนคีรีรำษฎร์พัฒนำ โรงเรียนตระพังพิทยำคม โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยำ โรงเรียน
มัธยมศึกษำจฬุำภรณ์ 
  6. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย 
   6.1 โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   6.2 โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
   6.3 สนับสนุน โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ 
   6.4 งำนอ่ืน ๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย  
  7. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 9.ินางสาวขวัญจ ราิรัตนพงษ์  ต าแหน่งศิึกษานิ เทศก์ิเลขที่ต าแหน่งิ20ิมีหน้าที่รับผ ดชอบใน
การปฏ บัต งานิดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้ำที่ กลุ มงำนวัดและประเมนิผลกำรศึกษำ 
   1.1 งำนวิจัย พัฒนำ ส งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมนิผลระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 
   1.2 งำนวิจัย พัฒนำส งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.3 งำนวิจัย พัฒนำส งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลระดับชำติ 
   1.4 นิเทศ ส งเสริม และประสำนงำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำระดับชั้นเรียน
และระดับสถำนศึกษำ 
  2. สนับสนุน กลุ มงำนส งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  3. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต ำงประเทศ 
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       -  งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต ำงประเทศ 
  4. สนับสนุน กลุ มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
  5. สนับสนุน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (แนะแนว) 
  6. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและกำรประสำนงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ สหวิทยำ
เขตท ำศำลำ-นบพิต ำ-พรหมคีรี จ ำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนท ำศำลำประสิทธิ์ศึกษำ โรงเรียน
สระแก้วรัตนวิทย์ โรงเรียนโมคลำนประชำสรรค์ โรงเรียนนบพิต ำวิทยำ โรงเรียนคงคำประชำรักษ์ โรงเรียน
พรหมครีีพิทยำคม โรงเรียนบ้ำนเกำะวิทยำ  
  7. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย  
   7.1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมงีำนท ำ 
   7.2 กำรจัดกำรศึกษำระบบธนำคำรหน วยกิต(Credit Bank) 

7.3 กำรสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำน CEFR 
7.4 กำรประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (PISA) 

   7.5 สนับสนุน กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
   7.6 สนับสนุน ศูนย์พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู ควำมเป็นเลิศ (HCEC) 
   7.7 งำนอื่น ๆ ตำมนโยบำยที่ได้รับมอบหมำย 
  8. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 10.ินางสาวสุภาพริิอ นบุญนะ  ต าแหน่งศิึกษานิ เทศก์ิว ทยฐานะศึกษาน เทศก์ช านาญการพ เศษิ
เลขทีต่ าแหน่งิ26ิมีหน้าทีร่ับผ ดชอบในการปฏ บัต งานิดังนี้ 
  1. ปฏิบัติหน้ำที่ กลุ มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
   1.1 ประสำน ส งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   1.2 ประสำน ส งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
   1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร 
   1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกระบวนกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน 

1.5 นเิทศ ติดตำม ส งเสริม กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
  2. สนับสนุน กลุ มงำนส งเสริมพัฒนำระบบกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ  
  3. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
      - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวน    
กำรเรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  4. สนับสนุน กลุ มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  5. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรประสำนงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพของสถำนศึกษำ สหวิทยำ
เขตสตรีทุ งสง จ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีทุ งสง โรงเรียนทุ งสงวิทยำ โรงเรียนช้ำงกลำง
ประชำนุกูล โรงเรียนทุ งสงสหประชำสรรค์ โรงเรียนนำบอน 
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  6. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย 
   6.1 โครงกำรโรงเรียนวิทยำศำสตร์พลังสิบ  
   6.2 สนับสนุน โครงกำรโรงเรียนคุณภำพวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และเทคโนโลยี 
ตำมมำตรฐำน สสวท. 
   6.3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ  
   6.4 กำรจัดกำรเรียนรวม กำรศึกษำพิเศษ 
   6.5 สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM Education)  
   6.6 สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ 
   6.7 สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสมรรถนะและทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 
21 (3R 8C)      
   6.8 สนับสนุน กำรเปลี่ยนบทบำทครูผู้สอน (Coaching and Facilitator) 
   6.9 สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคำมรูปแบบใหม  
   6.10 สนับสนุน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเชิงรุก Active Learning 
   6.11 สนับสนุน กำรจดักำรศึกษำระบบธนำคำรหน วยกิต (Credit Bank) 

6.12 งำนอ่ืน ๆ ตำมนโยบำยที่ไดร้ับมอบหมำย 
  7. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 11.ินางกนกกานต์ิิลบลาย  ต าแหน่งศิึกษานิ เทศก์ิเลขที่ต าแหน่งิ19ิมีหน้าที่รับผ ดชอบในการ
ปฏ บัต งานิดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้ำที่ กลุ มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
   1.1 งำนวิจัย พัฒนำ ส งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมนิผลระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 
   1.2 งำนวิจัย พัฒนำส งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1.3 งำนวิจัย พัฒนำส งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและ
ประเมินผลระดับชำติ 
   1.4 นิเทศ ติดตำม ส งเสริม และประสำนงำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำระดับ
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 

2. สนับสนุน กลุ มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
กำรศึกษำ 
  3. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ มสำระกำร
เรียนรู้ศิลปะ 
      - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  4. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้กลุ มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
      - งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และส งเสริมพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำร
เรียนรู้กลุ มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
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  5. สนับสนุน กลุ มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  6. สนับสนุน กิจกรรมพฒันำผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) 
   7. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล บริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ กำร
จัดกำรศึกษำขั ้น พื ้นฐำน และกำรประสำนงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพของ
สถำนศึกษำ สหวิทยำเขตสิชล-ขนอม จ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสิชลคุณำธำรวิทยำ  โรงเรียนสิ
ชลประชำสรรค์  โรงเรียนขนอมพิทยำ โรงเรียนเทพรำชพิทยำสรรค์ โรงเรียนฉลองรัฐรำษฎร์อุทิศ โรงเรียน 
ท้องเนียนคณำภิบำล 
  8. ก ำกับ ติดตำม งำนนโยบำย  
   8.1 กำรจัดกำรเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิต 
   8.2 สนับสนุน งำนทะเบียน วัดผล และสำรสนเทศนักเรียน (GPA)/(SGS) 
   8.3 สนับสนุน กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
   8.4 สนับสนุน โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   8.5 สนับสนุน โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนสุจริต    
   8.6 งำนอืน่ ๆ ตำมนโยบำยที่ไดร้ับมอบหมำย 
  9. ปฏิบัติงำนร วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่
ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

 12.ินางสาวสุกัญญาิิยอดเวียน ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่รับผ ดชอบใน
การปฏ บัต งานิดังนี้ 
  1. รับ-ส งหนังสือรำชกำร  
  2. จัดท ำเอกสำร หนังสือรำชกำร และตรวจสอบควำมถูกต้อง 
  3. ประสำนงำนภำยในและภำยนอกที่เก่ียวข้องกับภำระงำนของกลุ มนิเทศ ติดตำมฯ  
  4. น ำแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับขั้นและติดตำมแฟ้มกลับคืน 
  5. ขอเบิกวัสดุครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดท ำทะเบียนควบคุม และกำรดูแลบ ำรุงรักษำวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้  
  6. จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศบนเว็บไซต์ของกลุ มนิเทศ ติดตำมฯ ให้สำมำรถด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจได้อย ำงมีประสิทธิภำพ 

7. ดูแลควำมเรียบร้อยควำมพร้อมด้ำนสถำนที่วัสดุอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ ม 
  8. งำนประชุมกลุ มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   8.1 จัดท ำหนังสือเชิญประชุม 
   8.2 จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 
   8.3 จดบันทึกกำรประชุม 
   8.4 จัดท ำรำยงำนกำรประชุม 
  9. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก ผู้มำติดต อรำชกำร  
  10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ผู้บังคับบญัชำมอบหมำย 
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