
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

คู่มือการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

 

นางสาวนุชรี วงคแ์ก้ว 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ช านาญการ



คำนำ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ ของ  
นางสาวนุชรี วงค์แก้ว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบ      
ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงาน
ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 

 
 

 
 

 
 
                นางสาวนุชรี วงค์แก้ว 
                กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

      กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

                หน้า 
ตอนที ่๑ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บทบาทหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     ๑ 
แนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา       ๒ 
งานตามหน้าที ่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง      ๕ 
งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ๕ 
สาระความรู้ ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏิบัติ       ๖ 
ขอบข่ายภารกิจ            ๗ 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา      ๘ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        ๑๐ 
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด         ๑๐ 
 

ตอนที ่๒ มาตรฐานวิชาชีพ 
มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์         ๑๑ 
กฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙      ๑๗ 
ตอนที่ ๓ โมเดลการปฏิบัติงาน         ๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

บทบาทหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๓๓) เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ได้กำหนดขอบข่ายและภารกิจหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ไว้ดังนี้  
  ๑. นิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา                     
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
  ๓. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  
  ๔. ส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม                     
และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
  ๕. พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
  ๖. ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ                  
ได้มาตรฐาน  
  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  ๑. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  ๓. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผล
การศึกษา  
  ๔. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                     
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
  ๕. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  ๖. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี                  
ทาง การศึกษา  
  ๗. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  



 
๒ 

แนวทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ให้ความสำคัญกับ               

การนิเทศการศึกษาถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้ การจัดการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย             
แห่งภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ในการดำเนินการนิเทศดังกล่าว 
ต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งระบบ ครบวงจร หรือที่เรียกว่าเป็น การนิเทศเชิงระบบ อันหมายถึง              
การทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ที่ครอบคลุม
ถึงภารกิจของสถานศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป 

 เมื่อมองถึงวิถีและมิติความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน การนิเทศเชิงระบบเป็นการนิเทศ                
ที่อาศัยความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศ (ศึกษานิเทศก์) กับหน่วยงาน องค์การ บุคลากร ตลอดจนปัจจัย
อ่ืนที่มากกว่าหนึ่งมิติ มีการปฏิบัติงานทั้งโดยทีมสัมพันธ์ และรายบุคคล ประการสำคัญต้องมีความรับผิดชอบ
ในภารกิจ การปฏิบัติงาน มุ่งเน้นสัมฤทธิผลของหน่วยงานเป็นสำคัญซึ่งแสดงมิติความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน 

 ดังภาพที่ ๑ และ ๒ 
 
  



๓ 
ภาพที่ 1 วิถีและมิติสัมพันธ์ในการนิเทศเชิงระบบ 
 

 
 
 
 



๔ 
ภาพที่ 2 กระบวนการนิเทศเชิงระบบ 

 

 



๕ 
ตอนที่ ๑  

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
 
งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบมาตรฐานตำแหน่ง 

 ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒                   
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

 ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา                             
จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนา                   
การวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

 ๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

 ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน    
การนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

 ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานตามขอบขา่ย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ มีบทบาทหน้าที่ในการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้า             
ทางวิซาการและวิเคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศ
การศึกษา หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ 
งานติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นผลงานการวิจัย                    
และพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่ 



๖ 
อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูง                    
ในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่าง
แก่วิชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
สาระความรู ้ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ๑. การนิเทศการศึกษา สาระความรู้ในด้านหลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและ
กระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้าง
ทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและ 
การประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงาน               
ด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลาย                                
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

 ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา สาระความรู้ในด้านระบบและทฤษฎีการวางแผน 
บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ
การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน
นโยบายการศึกษา โดยสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดทำ
นโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและ
การวางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน สาระความรู้ในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักการพัฒนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล
การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมิน 
หลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 

 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา สาระความรู้ในด้านการบริหารคุณภาพ การประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษากระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 



๗ 
 ๕. การบริหารจัดการการศึกษา สาระความรู้ในด้านหลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา

หลักการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา โดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 ๖. การวิจัยทางการศึกษา สาระความรู้ในด้านระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำ
ผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

 ๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ สาระความรู้                     
ในด้านกลวิธีการนำเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน 
ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสาร              
ทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษานำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

 ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาระความรู้ในด้านหลักการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดย
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ สาระความรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณขอวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                              
(Good Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศ               
และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ๘ 
ขอบข่ายภารกิจ 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษาแล้วนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตะหนัก ความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการ
ของชุมชน/ ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้ง
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าสถานศึกษาด้วยกัน   ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา   ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตาม การจัด 
สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       2. ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่  จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือนหาจุดพัฒนาและ
นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ
และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ   จัดตั้งคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนด
นโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
        3. ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประสานงานกับ
สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  เมื่อถึงกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ประสาน ติดตามผลการ
ประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่  ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน 
และหรือร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
 



            ๙ 
สถานศึกษา  นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลมา
ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สาระความรู ้ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏบิัติ  
 สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยนำพาให้
บรรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ                      
๘) ภาษาต่างประเทศ  
 มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 
คุณภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจาเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคน 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีหน้าที่และ              
ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด มาตรฐาน               
การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้สำหรับผู้เรียนทุกคน 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนา                  
อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  
 ตัวช้ีวัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา การเรียนการสอน 
และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการกำหนด
ตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การกำหนดตัวชี้วัด
ดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓ – ๔ ปี แต่บางแห่งอาจกำหนด                   
ทุกระดับชั้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, ๒๕๕๓)  
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนา
งานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน            
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ 
๓) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ   
 



            ๑๐ 
๗) การงานอาชีพ ๘) ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์) 
             
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง กลุ่มโรงเรียนมีเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือทำกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมาย (ร่วมคิด/วางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
 งานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานของ
สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายในด้าน
การประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) และ
การมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ครอบคลุม ๔ ภาระงาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ มีเครือข่ายคุณภาพการศึกษา จำนวน   ๙ 
เครือข่าย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ๓ อำเภอ ได้แก ่เครือข่ายอำเภอวังทอง ประกอบด้วย วังทอง ๑ วังทอง ๒ วัง
ทอง ๓ วังทอง ๔ วังทอง ๕ เครือข่ายอำเภอบางกระทุ่ม ประกอบด้วย บางกระทุ่ม ๑ และบางกระทุ่ม ๒ 
เครือข่ายเนินมะปราง ประกอบด้วย เนินมะปราง ๑ เนินมะปราง ๒  
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด 
 งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ 
ของศึกษานิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวชี้วัด               
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  
รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

ตอนที่ ๒ 
มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้  
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง                             
โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้  
 (๑) การนิเทศการศึกษา  
 (๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา  
 (๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
 (๔) การประกันคุณภาพการศึกษา  
 (๕) การบริหารการจัดการศึกษา  
 (๖) การวิจัยทางการศึกษา  
 (๗) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ  
 (๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (๙) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์  
(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง  
ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติ                  
การสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว                               
ไม่น้อยกว่าสิบปี  
 (๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ๑๒ 
 

หมวด ๒ 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 

ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  
 (๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ  
 (๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ  
 (๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  
  (๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา  
  (๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ  
  (๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ  
  (๓.๔) การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ  
  (๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(๔) การนิเทศภายใน 
(ข) สมรรถนะ 
 (๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 (๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหาร 
จัดการศึกษา 
 (๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
 
ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (๑) ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
 (๒) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
 (๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ 
 (๔) การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา 
 (๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 (๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 
 
 
 



            ๑๓ 
(ข) สมรรถนะ 
 (๑) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อการจัดทำ นโยบาย
แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา 
 
 (๒) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับกรกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงาน                      
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
 (๓) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี
คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (๑) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
 (๒) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 (๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร 
 (๔) การจัดการเรียนรู้ 
 (๕) จิตวิทยาการศึกษา 
 (๖) การวัดและการประเมินผล 
 

(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ 
(ข) สมรรถนะ 
 (๑) สามารถให้คาแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา 
 (๒) สามารถสาธิต แนะนาครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 (๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนำหลักสูตรไปใช้ 
 

ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (๑) การบริหารคุณภาพ 
 (๒) การประกันคุณภาพการศึกษา 
 (๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 (๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 
 
 



            ๑๔ 
(ข) สมรรถนะ 
 (๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 
 (๒) สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 (๓) สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 

ข้อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา 
 (๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 (๓) การปฏิรูปการศึกษา 
 (๔) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง กับการจัดการศึกษา 
(ข) สมรรถนะ 
 (๑) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษา 
 (๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 (๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (๑) ระเบียบวิธีวิจัย 
 (๒) กระบวนการวิจัย 
 (๓) การนำผลการวิจัยไปใช้ 
(ข) สมรรถนะ 
 (๑) สามารถให้คำ แนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา                 
และพัฒนาการเรียนการสอน 
 (๒) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน                
การสอน 
 (๓) สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
 
 



            ๑๕ 
ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้                     
และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (๑) กลวิธีการนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
 (๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอ่ืน ๆ 
 (๓) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
(ข) สมรรถนะ 
 (๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ 
 (๒) สามารถแนะนำและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (๓) สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
 
ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (๑) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๒) อินเทอร์เน็ต 
 (๓) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 (๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
 (๕) สานักงานอัตโนมัติ 
 
(ข) สมรรถนะ 
 (๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม 
 (๒) สามารถให้คำปรึกษา แนะนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา                          
แก่สถานศึกษา 

ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 
 (๑) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ 
 (๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
 (๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(ข) สมรรถนะ 
 (๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
 (๒) มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
 



            ๑๖ 
หมวด ๓ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ 
ทางการศึกษา 
 (๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
 (๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 (๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
 (๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ 
 (๖) จัดกิจกรรมการนิเทศ การศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
 (๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
 (๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 (๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 (๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
 (๑๑) เป็นผู้นำและสร้างผู้นาทางวิชาการ 
 (๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
 

    ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ 
      เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
     (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 
      ประธานกรรมการคุรุสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           ๑๗ 

กฎกระทรวง 
การประกอบวิชาชีพควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕- ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก 
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม 
 
 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
       จาตุรนต์ ฉายแสง 

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
หมายเหตุ :  
 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพ               
ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน             
การนิเทศ การประสานงาน และให้คำแนะนำเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ
ประกอบกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
บัญญัติให้การกำหนดวิชาชีพควบคุมอ่ืนให้เป็นไป ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพ่ือให้วิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุมที่มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ๑๘ 

ตอนที่ ๓ โมเดลการปฏิบตัิงาน 
 


