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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ
 



คู่มือการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
  

ค ำน ำ 

  คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน   ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ของต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ปฏิบัติงานตาม
ขอบข่าย ภารกิจ ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่  52/2563 ลงวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2563  ตามหน้าที่และความรับผิดชอบในงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาส่งเสริม 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินระดับชาติ (National Test : NT)  และการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และประสานงาน โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายกะทู้  

  การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการเรียน 
การสอนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นงานตามหน้าที่ 
ความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ 

 

                           (นางฐาสสิร์   นวชิญ์ญาณสุธี) 
                        ศึกษานิเทศก์ 

                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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สำรบัญ 

 

  หน้ำ 
ค าน า   

สารบัญ   

 มาตรฐานการปฏิบัติ 1 

 งานในหน้าที่รับผิดชอบ 1 

 เรื่อง  1.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 

 เรื่อง  2.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ  
              กระบวนการเรียนรู้ 

3 

 เรื่อง  3.  วิจัย พัฒนาส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
            เกี่ยวกับการวัดและประเมินระดับชาติ (National Test : NT) 

4 

 เรื่อง  4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน      
              และประสานงาน โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายกะทู ้

5 

ภาคผนวก ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 6 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

   

 

 

 

 

 

  ชื่อ  นางฐาสสิร์   นวิชญ์ญาณสุธี 

  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ระดับ ช านาญการ 

  กลุ่มงาน หลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

  กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
   

 

  งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

  1.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

  3.  วิจัย พัฒนาส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินระดับชาติ  (National Test : NT) 

  4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และประสานงาน 
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายกะทู้ 
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คู่มือการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 1.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

  1.  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
และสาระการเรียนรู้แกนกลางทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

   2.  ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดและประเมินผล แนว
ทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน   

   3.  ส่งเสริม สนับสนุนผู้บรหิารโรงเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

   4.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา อย่าง
สม่ าเสมอในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

   5.   นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้
เกิดการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ 

  6.  ตรวจสอบประเมินคุณภาพหลักสูตร สรุป 
และรายงาน 

   
 
1.  ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มี
การพัฒนา ปรับปรุง และจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ 
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2.  มีเอกสารส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียน เช่น ค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ / โครงการ / 
เอกสารการฝึกอบรม 

3. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างาน / ประกาศ 

4.  การนิเทศ / แผนการนิเทศ/บันทึก
การนิเทศ 

5. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา                                         
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  2.  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ 

  1.  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

  2.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาวิจัย 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

  4.  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 
1.  ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้  

2.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่
ผู้บริหารโรงเรียน ครู เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

3.  มีเอกสาร/โครงการ/บันทึกการ
นิเทศท่ีสนับสนุน 

4.  มีเอกสารการน าผลการวิจัยไป
พัฒนางานบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง 3.  วิจัย พัฒนาส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมิน 
            ระดับชาต ิ(National Test : NT) 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3. วิจัย พัฒนาส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินระดับชาติ 
(National Test : NT) 

  1.  ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัด
และประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 

  2.  ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 
เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ส านักทดสอบทางการศึกษา 

  3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ 

 4.  ด าเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตาม
แนวทาง ที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ หรือส านักทดสอบทาง
การศึกษาก าหนด 

  5.  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพ่ือให้
สถานศึกษาน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 6.  น าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติ
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภูเก็ต 

 
 
 
1. วางแผนการด าเนนิงานโดย ได้จัดท า
โครงการคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นระถมศึกษา
ปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562  

2. จัดท าค าสั่ง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินงานการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 
2562 

3. จัดประชุมชี้แจงครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
วิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดในการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562  

4. จัดประชุมชี้แจงหัวหน้าสนามสอบ/
กรรมการกลางด าเนินการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
(NT) ปีการศึกษา 2562 

5. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการ
ทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่  3  ปี ก า รศึ กษา 
2562 



~ 5 ~ 
 

คู่มือการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ข้อ 4.  นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอน และประสานงาน  
           โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายกะทู้ 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน และประสานงาน โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย
กะทู้ 

  1.  วางแผนด าเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

  2.  สร้างเครื่องมือ / แบบบันทึกการนิเทศ 

   3.  ด าเนินการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายกะทู้ ประกอบด้วย  

        โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) 

        โรงเรียนบ้านบางทอง 

        โรงเรียนวัดเก็ตโฮ ่

        โรงเรียนบ้านกะหลิม 

        โรงเรียนวัดสวุรรณคีรีวงก์ 

ตามจุดเน้นและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

   4. มีการรายงานผลนิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายกะทู้ 

 

 

 

1.  มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายกะทู้ 

2.  มีแผนนิเทศ / แบบบันทึกการ
นิเทศ / เอกสารการนิเทศ ติดตาม
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายกะทู้ 

3.  มีรายงานผลการนิเทศ ติดตาม
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายกะทู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



~ 6 ~ 
 

คู่มือการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
ที่ 52/๒๕๖๒ 

เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 
__________________________ 

 
 ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่ ๑30/๒๕๖2 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  ได้มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) นั้น 
 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นไปด้วย
ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๔๕ (๕) และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  จึงให้ยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่ 
130/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และใช้ค าสั่งนี้แทน โดยให้ 
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อทางราชการ ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
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รายละเอียดแนบท้าย 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่ 52/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 

 

 ๑. นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑.๑ พิจารณามอบหมายงานให้ ศึ กษานิ เทศก์  ปฏิบั ติหน้ าที่ ต ามความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสม 
  ๑.๒ กลั่นกรองงาน ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก้ไขปัญหาที่ขัดข้อง ก ากับ ติดตามเร่งรัด
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ภายในกลุ่ม 
  ๑.๓ ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ควบคุมก ากับ ดูแล ติดตาม ผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 
   - งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
   - งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
   - งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
   - งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   - งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   -  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการนิเทศ 
   - งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เครือข่ายมัธยมศึกษา สพป.ภูเก็ต/๑๒ 
โรงเรียน 
   - งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑.๔ หัวหน้ากลุ่มงานงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประกันภายนอก) 
  ๑.๕ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๑.๖ โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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  ๑.๗ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒. นางอุมาวรรณ  ตะวัน   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ   
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๒.๑ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒.๒ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  ๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบ 
  ๒.๔ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ๔ ดี (โรงเรียนที่ดี) 
  ๒.๕ งานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
  ๒.๖ งานการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
  ๒.๗ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เครือข่ายประถมศึกษา ๔ เครือข่าย (ภักดีภูธร) /         
ศรีสุนทร / เทพกระษัตรี / ป่าคลอก ดูแลงานหลักสูตรทั้งระบบ และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  ๒.๘ ปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓. นางอ าไพวิทย์  จุ่งพิวัฒน์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ  ช านาญการ   มี
หน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๓.๑ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
  ๓.๒ การทดสอบความสามารถในการอ่าน การเขียน (RT) ของนักเรียนชั้น ป.๑ 
  ๓.๓ รับผิดชอบร่วมงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ๓.๔ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   - โครงการพัฒนาการอ่าน การเขียน ห้องเรียน ป.๗ สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
  ๓.๕ งานโรงเรียนประชารัฐ / งานโรงเรียนร่วมพัฒนา 
  ๓.๖ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ
ประสานงานเครือข่ายศรีสุนทร ๖ โรงเรียน (ร.ร.บ้านท่าเรือ, ร.ร.วัดศรีสุนทรฯ, ร.ร.บ้านเชิงทะเลฯ, ร.ร.
บ้านบางเทา, ร.ร.บ้านลิพอน, ร.ร.บ้านม่าหนิก) 
  ๓.๗ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 ๔. นายสมมาฒย์  อังศุภมงคล   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ช านาญการ  มี
หน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๔.๑ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๔.๒ งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบการวัดและการประเมินผล
การศึกษา งานทดสอบการสอบ Pre O-NET ชั้น ป.๖ ชั้น ม.๓ และชั้น ม.๖ งานทดสอบการสอบ งาน
การสอบ O-NET  
  ๔.๓ งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการนิเทศ และนิเทศ
การ        จัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Dlthailand, DLTV, DLIT 
  ๔.๔ งานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 
  ๔.๕ งานนิเทศการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ๖ โรงเรียน (ร.ร.เกาะมะพร้าว, ร.ร.
เกาะโหลน, ร.ร.บ้านแหลมทราย, ร.ร.เกาะนาคา, ร.ร.บ้านสาคู, ร.ร.บ้านในทอน) 
  ๔.๖ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
และประสานงานเครือข่ายประถมศึกษา ๔ เครือข่าย (วิชติ / พรหมเทพ / เกาะแก้ว – รัษฎา / กะทู้) 
  ๔.๗ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕. นางฐาสสิร์  นวิชญ์ญาณสุธี  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการ  มี
หน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๕.๑ หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ  
  ๕.๒ รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรและการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๕.๔ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  ๕.๕ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - ค่านิยม ๑๒ ประการ 
   - โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 
   - โรงเรียนสุจริต งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
   - การจัดการเรียนการสอนสหกรณ์โรงเรียน 
   - การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   - จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตร

พ้ืนฐาน” 
  ๕.๖ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา การสอบ NT 
  ๕.๗ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ
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ประสานงานเครือข่ายกะทู้ / ๕ โรงเรียน (ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้), ร.ร.วัดสุวรรณคีรีวงก์, ร.ร.บ้าน
บางทอง, ร.ร.วัดเก็ตโฮ่, ร.ร.บ้านกะหลิม) 
  ๕.๗ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๖. นายปัณณธร ละม้าย ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการ มีหน้าที่และ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๖.๑ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   - งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   - งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
  ๖.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - หลักสูตรวิทยาการค านวณ, STEM, Coding 
  ๖.๓ งานโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  ๖.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ
ประสานงานเครือข่ายมัธยมศึกษา สพป.ภูเก็ต / ๔ โรงเรียน (ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ, ร.ร.วัดสว่างอารมณ์,  
ร.ร.วัดเทพนิมิตร, ร.ร.วิชิตสงคราม) 
  ๖.๕ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๗. นางเบญจวรรณ  เต็มเปี่ยม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๗.๑ รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ 
   - พัฒนาการจัดการเรียนการสอนการศึกษาปฐมวัย 
  ๗.๒ งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษาและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย, การจัดประสบการณ์แบบไฮสโครป 
  ๗.๓ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ
ประสานงานเครือข่ายภักดีภูธร / ๘ โรงเรียน (ร.ร.หงษ์หยกบ ารุง, ร.ร.วัดมงคลวราราม, ร.ร.บ้านคอเอน, 
ร.ร.บ้านหมากปรก, ร.ร.บ้านไม้ขาว, ร.ร.ท่าฉัตรไชย, ร.ร.บ้านในทอน, ร.ร.บ้านสาคู)  
  ๗.๔ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 ๘. นางสาวรุ่งนภา  วัจนะพันธ์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ช านาญการ  มี
หน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๘.๑ รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
  ๘.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระศิลปะ (ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์) 
  ๘.๓ รับผิดชอบงานโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๘.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และประสานงาน
เครือข่ายเกาะแก้ว – รัษฎา / ๖ โรงเรียน (ร.ร.บ้านทุ่งคาฯ ,ร.ร.เกาะสิเหร่, ร.ร.บ้านกู้กู, ร.ร.เกาะมะพร้าว,      
ร.ร.บ้านบางคู, ร.ร.บ้านสะป าฯ) 
  ๘.๕ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๙. นางภูรี  ทองย่น   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ช านาญการ  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๙.๑ รับผิดชอบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   - งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   - งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
   - งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   - งานทดสอบทางการศึกษา (LAS, Pre O-NET, O-NET) 
  ๙.๒ งานส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
  ๙.๓ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่ งรัดประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอน และ
ประสานงานเครือข่ายมัธยมศึกษา สพป.ภูเก็ต / ๔ โรงเรียน (ร.ร.หงษ์หยกบ ารุง, ร.ร.ถลางพระนาง
สร้าง, ร.ร.บ้านบางเทา, ร.ร.วัดศรีสุนทรฯ) 
  ๙.๔ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 ๑๐. นางภัทรานิษฐ์  ขาวดี  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ช านาญการ  มีหน้าที่
และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑๐.๑ รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   - งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   - งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   - งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
   - งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  ๑๐.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระภาษาต่างประเทศ พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พัฒนาและ
ประสานงานการศึกษา (Boot Camp) 

  ๑๐.๓ นิเทศก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และประสานงาน
เครือข่ายมัธยมศึกษา สพป.ภูเก็ต / ๔ โรงเรียน (ร.ร.บ้านสะป าฯ, ร.ร.บ้านทุ่งคาฯ, ร.ร. วัดสุวรรณคีรีวงก์,  ร.ร.
เกาะสิเหร่) 
  ๑๐.๔ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๑. นางสาวภิญญาพัชญ์  อ่ิมวิเศษ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  
มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑๑.๑ รับผิดชอบกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล

และนิเทศการศึกษา 
   - งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
   - งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
   - งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๑๑.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑๑.๓ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ
ประสานงานเครือข่ายป่าคลอก / ๖ โรงเรียน (ร.ร.บ้านป่าคลอก, ร.ร.บ้านพารา, ร.ร.บ้านบางโรง, ร.ร.บ้าน
อ่าวปอ, ร.ร.บ้านเกาะนาคา, ร.ร.สิทธิ์สุนทรบ ารุง) 
  ๑๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 ๑๒. นางล้อมศกุนต์  เอี่ยมทองกุล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑๒.๑ รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    - งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    - งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
    - งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๑๒.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดการเรียนรู้ 
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   - รายงานผลการอ่านการเขียนทางระบบ E-Mes 
   - การเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
  ๑๒.๓ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ
ประสานงานเครือข่ายพรหมเทพ / ๖ โรงเรียน (ร.ร.บ้านฉลอง, ร.ร.วัดสว่างอารมณ์, ร.ร.บ้านกะตะฯ,  
ร.ร.เกาะโหลน, ร.ร.วัดสุวรรณคีรีเขต, ร.ร.วัดลัฎฐิวนาราม) 
  ๑๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๓. นางสาวทิพวรรณ  วิจิตรวงศ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ช านาญการ มี
หน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑๓.๑ รับผิดชอบกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
    - งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
     - งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลติดตาม ประเมินผลและนิเทศ 
      การศึกษา 
     - งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
  ๑๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    - กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) 
  ๑๓.๓ พัฒนาและประสานงานโครงการ English for all (EP คนจน) / ภาษาอ่ืน ๆ 
(ภาษาที่ ๓) 
  ๑๓.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ
ประสานงานเครือข่ายวิชิต / ๕ โรงเรียน (ร.ร.วิชิตสงคราม, ร.ร.วัดเทพนิมิตร, ร.ร.อนุบาลภูเก็ต, ร.ร.
แหลมพันวา,                ร.ร.บ้านอ่าวน้ าบ่อ) 
  ๑๓.๕ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 ๑๔. นายอนุชา   อินทรัตน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑๔.๑ รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     - งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/กิจกรรมพัฒนา 
      ผู้เรียน 
    - งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
  ๑๔.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    - กลุ่มสาระการงานพ้ืนฐานอาชีพ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๔.๓ โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน / โครงการตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
  ๑๔.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม เร่งรัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ
ประสานงานเครือข่ายเทพกระษัตรี / ๗ โรงเรียน (ร.ร.ถลางพระนางสร้าง, ร.ร.บ้านพรุจ าปา, ร.ร.บ้าน
ป่าครองชีพ,  ร.ร.บ้านโคกวัดใหม่, ร.ร.บ้านแหลมทราย, ร.ร.วัดเทพกระษัตรี, ร.ร.วัดเมืองใหม่) 
  ๑๔.๕ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๑๕. นางอรนุช  ภู่ทอง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน มีหน้าที่และรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
  15.๑ รับหนังสือราชการ โดยใช้โปรแกรม AMSS++ 
  15.๒ จัดเก็บหนังสือราชการประจ าปีของกลุ่ม 
  15.๓ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม 
  15.๔ ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงาน
ธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
  15.๕ งานหนังสือราชการเวียนแจ้งให้บุคคลภายในกลุ่มนิเทศฯ ทราบ 
  15.๖ ด าเนินการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  15.๗ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  15.๘ งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ในกลุ่มนิเทศฯ 
  15.๙ ช่วยเหลือศึกษานิเทศก์จัดท าหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน ในกรณีที่
ศึกษานิเทศก์เจ้าของเรื่องมีภารกิจเร่งด่วนหรือมีราชการ 
    15.๑๐  รวบรวมแผนงาน โครงการ ค าสั่งของกลุ่ม 
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    15.๑๑  ด าเนินการจัดท าเอกสารประชุม ก.ต.ป.น. ทั้งระบบ 
    15.๑๒  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางนันทวรรณ  พ่ึงแรง ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่อยู่ 
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    15.๑๓   ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 ๑๖. นางนันทวรรณ  พึ่งแรง   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  มีหน้าที่และ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  16.๑ ส่งหนังสือราชการ โดยใช้โปรแกรม AMSS++ 
  16.๒ จัดเก็บหนังสือราชการประจ าปีของกลุ่ม 
  16.๓ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม 
  16.๔ ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงาน
ธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
  16.๕ ด าเนินการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  16.๖ ช่วยเหลือศึกษานิเทศก์จัดท าหนังสือราชการแจ้งโรงเรียน ในกรณีที่
ศึกษานิเทศก์เจ้าของเรื่องมีภารกิจเร่งด่วนหรือมีราชการ 
  16.๗ รวบรวมแผนงานโครงการ ค าสั่งของกลุ่ม 
  16.๘ งานสารสนเทศของกลุ่ม 
  16.๙ สรุปรายงานการลา ไปราชการ และการประชุมในกลุ่มนิเทศฯ 
    16.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรนุช  ภู่ทอง  ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
    16.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 http://www.phuketarea.go.th


