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คู่มือการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 
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ค าน า 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้น เชื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และภารกิจ
ของศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

การจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานเล่มนี้ ได้รับค าแนะน าจากผู้อ านวยการส านักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 

 
 
  

    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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สารบัญ 

                
เรื่อง          หน้า 
 

ตอนที ่1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บทบาทหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  4 
แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา    5 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์   8 
งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ    8 
สาระความรู้ ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏิบัติ    11 
ขอบข่ายภารกิจ        11 
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    17 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา     18 
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด      18 

 

ตอนที ่2 การจัดโครงสร้างการบริหาร และการจัดบุคลากร 
การจัดโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ    19 
การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายฯ 20 
การจัดบุคลากรกลุ่มงาน/งานตามภารกิจ     21 
รายชื่อศึกษานิเทศก์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ  22 
งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายฯ  23 
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด      24 

 

ภาคผนวก 
มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์      26 
กฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549   27 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  28 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
บทบาทหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (2533) เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ไว้ดังนี้  
  1. นิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  2. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา                     
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
  3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ  
  4. ส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม                     
และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
  5. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษา  
  6. ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามี
คุณภาพไดม้าตรฐาน  
  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
  3. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การ
ประเมินผลการศึกษา  
  4. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                     
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี                  
ทางการศึกษา  
  7. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  
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แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้ความส าคัญกับการนิเทศ

การศึกษาถือเป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้ การจัดการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งภารกิจ
ของหน่วยงานทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ในการด าเนินการนิเทศดังกล่าว ต้อง
เป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งระบบ ครบวงจร หรือที่เรียกว่าเป็น การนิเทศเชิงระบบ อันหมายถึง
การท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ที่
ครอบคลุมถึงภารกิจของสถานศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารทั่วไป 

เมือ่มองถึงวิถีและมิติความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน การนิเทศเชิงระบบเป็นการนิเทศที่อาศัย
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศ (ศึกษานิเทศก์) กับหน่วยงาน องค์การ บุคลากร ตลอดจนปัจจัย
อ่ืนที่มากกว่าหนึ่งมิติ มีการปฏิบัติงานทั้งโดยทีมสัมพันธ์ และรายบุคคล ประการส าคัญต้องมีความ
รับผิดชอบในภารกิจ การปฏิบัติงาน มุ่งเน้นสัมฤทธิผลของหน่วยงานเป็นส าคัญซึ่งแสดงมิติ
ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน  ดังภาพที่ 1 และ 2 
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ภาพที่ 1 วิถีและมิติสัมพันธ์ในการนิเทศเชิงระบบ 
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ภาพที่ 2 กระบวนการนิเทศเชิงระบบ 
 

 



8 

 

 
ตอนที่ 1  

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
 
งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบมาตรฐานต าแหน่ง 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2                   
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ดังนี้ 

 1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา                             
จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนา                   
การวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนา
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

 1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ
วางแผน    การนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

 1.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
งานตามขอบขา่ย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีบทบาทหน้าที่ในการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง 
ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็น
ฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิซาการและวิเคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 
การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนใน
ระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นผลงานการวิจัยและพัฒนา การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่ 
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อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิค
ชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจน
เป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
สาระความรู ้ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. การนิเทศการศึกษา สาระความรู้ในด้านหลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการ
และกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา 
การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 
การควบคุมและ การประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถ
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา 
ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ
นิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

 2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา สาระความรู้ในด้านระบบและทฤษฎีการ
วางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษา
ระดับชาติและระดับต่างๆการวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดท านโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผล
ดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน สาระความรู้ในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษา การวัด
และการประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน ประเมิน 
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 

 4. การประกันคุณภาพการศึกษา สาระความรู้ในด้านการบริหารคุณภาพ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษากระบวนการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาสามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกาประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา 
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ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 

 5. การบริหารจัดการการศึกษา สาระความรู้ในด้านหลักและระบบขอบข่ายการจัด
การศึกษาหลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 6. การวิจัยทางการศึกษา สาระความรู้ในด้านระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การ
น าผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัด
การศึกษา 

 7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ สาระความรู้                      
ในด้านกลวิธีการน าเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีที่ เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ 
ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถ
เขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่
คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

 8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาระความรู้ในด้านหลักการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงาน
อัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 9. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ สาระความรู้ในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณขอวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                              
(Good Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการ
นิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
ขอบข่ายภารกิจ 
1. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับงานธุรการและ                
งานสารบรรณที่มีการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นต้องมีการก ากับ ตรวจสอบ หรือแนะน า และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน   ตามที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก 
ย่อเรื่อง               

 
 



11 

 

การรวบรวม การตรวจสอบติดตาม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษาทรัพย์สินและเอกสารส าคัญ                     
ทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น ตอบ
ปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับ  รองลงมาและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
งานสารบรรณของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่ม 
4. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้อง

กับการบริหารกลุ่ม 
5. ประสานด าเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
6. จัดท าระบบสารสนเทศของกลุ่ม 
7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

2. 1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ ภารกิจในงาน ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดยพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ และการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและให้ความ
ช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภารกิจในงาน ศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท า
ระบบสารสนเทศรวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน 
เช่น โรงเรียน 2 ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โรงเรียนอัจฉริยะส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home 
School การศึกษาที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการ
เรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในชั้นเรียนและการ
นิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

2.3 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ภารกิจในงานศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุน
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหาร
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ นาผลการวิจัยไปก าหนด นโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 
 
3. กลุม่งานวัดและประเมนิผลการศึกษา 
 3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ภารกิจในงาน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง 
โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและ
ประเมินผลในสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 
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การศึกษาตามอัธยาศัย จัดท าคู่มือการวัดผลเทียบโอนผลการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.2 งานส่งเสริมเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา ภารกิจในงาน 
รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่
มีผู้จัดท าแล้วคดัเลือกให้เหมาะสมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ เครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
การเขียน สื่อความ และบริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา ภารกิจในงาน
ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา ด าเนินการ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
และเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

3.4 งานทดสอบทางการศึกษา ภารกิจในงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ
เครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระของสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้
สอดคล้องตามที่กระทรวง ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด ประสาน
ความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและ
ให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา และ
จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสารระการเรียนรู้  
 
4. กลุม่งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ภารกิจในงาน ศึกษา                     
ความต้องการ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่ อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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4.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
ภารกิจในงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางกาศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
5. กลุม่งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ภารกิจในงาน
รวบรวมจัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดท าแผนการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรง เรียนเป็นฐาน
และโครงการเป็นฐาน ดังนี้ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ 
ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มี
การรวมพลังจากทุกฝ่าย การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น จัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ 

5.2 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน ภารกิจในงานประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการ
นิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบ
ต่าง ๆ  ที่หลากหลายพัฒนาห้องเรียนหรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งและด าเนินการใน
รปูแบบของเครือข่ายชุมชน จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกน
น า ครูต้นแบบครูแห่งชาติ เป็นต้น และจัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ
หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 

5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา ภารกิจในงาน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตาม
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา ด าเนินการนิทศ ติตามตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
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5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา ภารกิจใน
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา การนิเทศติดตาม ประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม และ
เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
6. กลุม่งานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

6.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภารกิจในงาน 
ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกีย่วข้อง ศึกษาค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษาแล้วน ามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถานศึกษาสร้างความตะหนักความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนด
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน ร่วมก าหนด กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตามการจัด สร้าง 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ภารกิจในงาน จัดท าระบบการตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  นิเทศสถานศึกษาเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง ร่วมกับสถานศึกษา
วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถาศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบจัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา และนิเทศ ติดตาม ก ากับ  สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
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6.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ภารกิจในงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาพิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ
รายชื่อสถนศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประสานงาน
กับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ภารกิจ
ในงาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในและภายนอกสถานศึกษาของแ ต่
ละหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถนศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมและเผยแพร่
ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้ ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
7. กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 

7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ ภารกิจในงาน ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้าน
วิชาการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปของเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวม 
วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานงบประมาณ และ
ด้านบริหารงานทั่วไปในระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลใน
ระบบเครือข่ายและ Internetรายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจในงาน 
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิทศกาศึกษาประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือด าเนินการตามแผน 

7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจในงาน
รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ
จัดการศึกษา จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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สาระความรู ้ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏบิัติ  
 สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วย
น าพาให้บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน    จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) 
วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และ  8) ภาษาต่างประเทศ  
 มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards 
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจา
เป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพ
ตามที่มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่
บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  
 ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  
การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  
โดยทั่วไปจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ  ๆ ในการพัฒนาไปสู่
มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็น
ช่วงๆ ทุก 3 - 4 ปี แต่บางแห่งอาจก าหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบท
การศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553)  
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนด
ไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น 8 กลุ่ม 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ  7) การงานอาชีพ 8) ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์) 
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กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง กลุ่มโรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือท ากิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด/วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ มีความ
เสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
 งานเครือขา่ยพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางาน
ของสถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของ
เครือข่ายในด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน 
(Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม 4 ภาระงาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีเครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
จ านวน   9 เครือข่าย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 อ าเภอ ได้แก่ เครือข่ายอ าเภอวังทอง ประกอบด้วย วัง
ทอง 1 วังทอง 2 วังทอง 3 วังทอง 4 วังทอง 5 เครือข่ายอ าเภอบางกระทุ่ม ประกอบด้วย บางกระทุ่ม 
1 และบางกระทุ่ม 2 เครือข่ายเนินมะปราง ประกอบด้วย เนินมะปราง 1 เนินมะปราง 2  
 
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด 
 งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานใน
หน้าที่ ของศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง  รวมถึงงาน
โครงการและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
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ตอนที่ 2 

การจัดโครงสร้างการบริหาร และการจัดบุคลากร 
การจัดโครงสร้างสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

  
นางผกาภรณ์   พลายสังข์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

นายวสันต์  ปานทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ว่าที่ร้อยตรี   วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และกระบวนการ
เรียนรู ้

1) นางสรัญา แสงชัย 
2) นางนฤมล จันทร์ฉาย 
3) นายประเสริฐ ปาน
รอด 
4) นายวิรัตน์ สุทัศน์ 
 

กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

1) นางเสาวพัชรี 
บุญนาคแย้ม 
2) นางสาว

คณิตศาสตร์ บุญ
พันธ ์

3) นางสาวสุฑา
รัตน์ กองจิว 

 

กลุ่มงานส่งเสริม 
พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
1) นางสุพิมล ทรง

ประดิษฐ ์ 
2) นางสาวนุชรี  

วงค์แก้ว 
 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตาม และ

ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

1) นางสุพัตรา 
ปานรอด 

2) นางสุกัญญา 
อ าไพพงษ ์

 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
1) นางวิไลวรรณ 

สุขป้อม 
2) นายธีรวัฒน์ 

ถาวรโชต ิ
 

 

กลุ่มงาน
เลขานุการ  
คณะกรรม
ติดตาม 

ตรวจสอบ 
ประเมินผ
ล และ
นิเทศ

การศึกษา 
1) นาง
เกษมศรี 
รุณไชย  

2) นายอ า
พล ช้าง
พินิจ 

 

งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. นางอนุตตรีย์ แซ่อุ่น 
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การจัดบุคลากรตามกลุ่มงาน/งานตามภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การจัดบุคลากรกลุ่มงาน/งานตามภารกิจ 
 

กลุ่มงาน/งานตามภารกิจ   
 

จ านวน(คน) หมายเหตุ 
1. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

1  

2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และกระบวนการเรียนรู้ 

4  

3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 3  
4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม                       
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2  

5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                    
การจัดการศึกษา 

2  

6. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3  

7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

2  

8. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                
การจัดการศึกษา 

1  

รวม 18  
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รายช่ือศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มงานตามภารกิจ 
 
 

กลุ่มงาน/งานตามภารกิจ   
 

หัวหน้ากลุ่มงาน สมาชิกในกลุ่มงาน 
1. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

ว่าที่รต.วุฒิพงษ์  
บุญญพันธ์โสภณ 

 

2. กลุม่งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

นางสรัญญา  แสงชัย  นางนฤมล จันทร์ฉาย 
 นายประเสริฐ ปานรอด 
 นายวิรัตน์  สุทัศน ์

3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม นางสาวคณติศาสตร์ บญุพันธ์ 
นางสาวสุฑารัตน์ กองจิว 
 

4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม                       
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นางสาววิไลวรรณ  สุข
ป้อม 

นายธีรวัฒน์  ถาวรโชต ิ

5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสุพัตรา  ปานรอด นางสุกัญญา  อ าไพพงษ ์

6. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ นางสาวนุชรี  วงค์แก้ว 

7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

นางเกษมศรี  รุณไชย นายอ าพล ช้างพินิจ 

8. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางอนุตตรีย์  แซ่อุ่น 
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รายช่ือศึกษานิเทศก์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอ่ืน 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ ทีมงาน 
1 ภาษาไทย นางสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ 
2 คณิตศาสตร์ นางสุพัตรา  ปานรอด นางสาวนุชรี  วงค์แก้ว 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายประเสริฐ  ปานรอด นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นายอ าพล  ช้างพินิจ 
5 ภาษาต่างประเทศ นางสุกัญญา  อ าไพพงษ ์ นางสาวสุฑารัตน์  กองจิว 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม 
7 ศิลปะ นางเกษมศรี  รุณไชย 
8 การงานอาชีพ นางสาวพัชรี  บุญนาคแย้ม 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

-กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
- กิจกรรมแนะแนว  
- กิจกรรมชุมนุม กลุ่มสนใจ  

 

 

นางสาวคณติศาสตร์  บุญพันธ ์
 

10 กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย นางนฤมล  จันทร์ฉาย นางสรัญญา  แสงชัย 
11 กิจกรรมการศึกษาพิเศษ นายวิรัตน์  สุทัศน ์
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งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 

ที ่ เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
(โรงเรียน) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 วังทอง 1 12 ว่าที่รต.วุฒิพงษ์  
บุญญพันธ์โสภณ 

2 วังทอง 2 18 นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ 
นางสาวคณิตศาสตร์  บุญพันธ์ 

3 วังทอง 3 8 นางเกษมศรี  รุณไชย 

4 วังทอง 4 12 นางสุพัตรา  ปานรอด 
นายวิรัตน์  สุทัศน์ 

5 วังทอง 5 11 นางสาวพชัรี  บญุนาคแย้ม 

นางสาววิไลวรรณ  สขุป้อม 

6 บางกระทุ่ม 1 17 นางสาวสฑุารัตน์  กองจิว 

นางสาวนชุรี  วงค์แก้ว 

7 บางกระทุ่ม 2 12 นางสุกัญญา  อ าไพพงษ ์
นายธีรวฒัน์  ถาวรโชติ 

8 เนินมะปราง 1 18 นายประเสริฐ  ปานรอด 
นายอ าพล ช้างพินิจ 

9 เนินมะปราง 2 14 นางสรัญญา  แสงชัย 
นางนฤมล  จันทร์ฉาย 

รวมทั้งสิ้น 122  
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งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด  ที่รับผิดชอบ ของ นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม 
 

ภารกิจ
ที ่

ภาระงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม 

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระรายวิชาหลัก 

นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม 

3 โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม 
4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะ

ครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม 

5 การจัดการศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนรู้ 
DLTV 

นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม 
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ภาคผนวก 
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มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

หมวด 1 
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้  
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง                             
โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้  
 (1) การนิเทศการศึกษา  
 (2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา  
 (3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
 (4) การประกันคุณภาพการศึกษา  
 (5) การบริหารการจัดการศึกษา  
 (6) การวิจัยทางการศึกษา  
 (7) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ  
 (8) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (9) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์  
(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง  
ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้  
  (1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์
ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
  (2) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่  
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หมวด 2 

สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 
ข้อ 3 การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  
 (1) หลักการและรูปแบบการนิเทศ  
 (2) วิธีการและกระบวนการนิเทศ  
 (3) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  
  (3.1) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา  
  (3.2) การสร้างทักษะในการนิเทศ  
  (3.3) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ  
  (3.4) การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ  
  (3.5) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(4) การนิเทศภายใน 
(ข) สมรรถนะ 
 (1) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
 (2) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ
บริหาร จัดการศึกษา 
 (3) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 (4) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
 
ข้อ 4 นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (1) ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
 (2) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
 (3) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ 
 (4) การวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา 
 (5) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (6) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 
(ข) สมรรถนะ 
 (1) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อการจัดท า 
นโยบายแผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา 
 (2) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับกรก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงาน                      
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 



28 

 

 (3) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้
เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
ข้อ 5 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
 (2) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 (3) หลักการพัฒนาหลักสูตร 

(4) การจัดการเรียนรู้ 
 (5) จิตวิทยาการศึกษา 
 (6) การวัดและการประเมินผล 
 

(7) การจัดการศึกษาพิเศษ 
(ข) สมรรถนะ 
 (1) สามารถให้คาแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 (2) สามารถสาธิต แนะนาครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 (3) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะน าหลักสูตรไปใช้ 
 

ข้อ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (1) การบริหารคุณภาพ 
 (2) การประกันคุณภาพการศึกษา 
 (3) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 (4) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
(ข) สมรรถนะ 
 (1) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 (2) สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 (3) สามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 

ข้อ 7 การบริหารการจัดการการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (1) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา 
 (2) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 (3) การปฏิรูปการศึกษา 
 (4) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา 
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(ข) สมรรถนะ 
 (1) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษา 

(2) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 (3) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ข้อ 8 การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (1) ระเบียบวิธีวิจัย 
 (2) กระบวนการวิจัย 
 (3) การน าผลการวิจัยไปใช้ 
(ข) สมรรถนะ 
 (1) สามารถให้ค า แนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา                 
และพัฒนาการเรียนการสอน 
 (2) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
 (3) สามารถด าเนินการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
 
ข้อ 9 กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้                     
และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (1) กลวิธีการน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
 (2) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอ่ืน ๆ 
 (3) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
(ข) สมรรถนะ 
 (1) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ 
 (2) สามารถแนะน าและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 (3) สามารถน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 
 
ข้อ 10 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (1) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (2) อินเทอร์เน็ต 
 (3) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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(4) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
 (5) สานักงานอัตโนมัติ 
 (ข) สมรรถนะ 
 (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
 (2) สามารถให้ค าปรึกษา แนะนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา                          
แก่สถานศึกษา 

ข้อ 11 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (1) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
 (2) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
 (3) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ข) สมรรถนะ 
 (1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
 (2) มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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หมวด 3 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา 
 (2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
 (3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 (4) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
 (5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ 
 (6) จัดกิจกรรมการนิเทศ การศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
 (7) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
 (8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 (9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 (10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
 (11) เป็นผู้น าและสร้างผู้นาทางวิชาการ 
 (12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2544 
      เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
     (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 
      ประธานกรรมการคุรุสภา 
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กฎกระทรวง 

การประกอบวิชาชีพควบคุม 
พ.ศ. 2549 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6  และมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 39 และมาตรา 5- ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออก 
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม 
 ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2549 
       จาตุรนต์ ฉายแสง 

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
หมายเหตุ :  
 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพ               
ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการ
สอน             การนิเทศ การประสานงาน และให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
หน่วยงานการศึกษาต่างๆประกอบกับมาตรา 43 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546บัญญัติให้การก าหนดวิชาชีพควบคุมอ่ืนให้เป็นไป ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ดังนั้น เพ่ือให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุมที่มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนั้น 
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ภาคผนวก ช. 

 
บทบาทหน้าทีท่ีป่ฏบิัติ 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงาน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ภารกิจในงาน ศึกษา                     
ความต้องการ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.2 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา
ภารกิจในงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางกาศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5.3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดสื่อการศึกษาทางไกล  DLTV  และ  DLIT 
 5.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระรายวิชาหลัก 
 5.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนการสอนออนไลน์ตามโปรแกรมเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 
 5.6 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 5.7  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 
 5.8 รับผิดชอบงานส่งเสริมอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 
 5.9 รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 5.10 รับผิดชอบกลุ่มงานสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 5.11 รับผิดชอบพื้นท่ี โรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 5 
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 5.12 งาน / โครงการ / กิจกรรม 

5.12.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้ฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระรายวิชาหลัก 

  5.12.2  โครงการอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.12.3  โครงการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

5.12.4  โครงการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

  5.12.5  การจัดการศึกษาโดยใช้สื่อการเรียนรู้ DLTV 
 5.13 ปฏิบัติงานวิชาการ/งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


