
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ค าน า 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้จัดท า
เอกสารคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าท่ี และภารกิจของศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 การจัดท าเอกสารคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ ได้รับค าแนะน าจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึง
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ต่อไป    
 

                                                       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
                                                       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

สารบัญ 

                                                                                              หน้า 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       ๑ 
 แนวคิด            ๑ 
 วัตถุประสงค์           ๑ 
ตอนที่ ๑ บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์      ๒ 
 งานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง      ๒  
           งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ๒ 
  สาระความรู้ ความสามารถและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ      ๓ 
  ขอบข่ายภารกิจ          ๔ 
  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      ๙ 
                     งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา       ๑๐ 
  งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด       ๑๐ 
ตอนที่ ๒ การจัดโครงสร้างการบริหาร และการจัดบุคลากร               ๑๑ 
 การจัดโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ๑๑ 
 การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  ๑๒ 
  การจัดบุคลากรกลุ่มงาน/งานตามภารกิจ      ๑๒ 
  รายช่ือศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มงานตามภารกิจ    ๑๓ 
  รายช่ือศึกษานิเทศก์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่น ๑๔ 
  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  ๑๕ 

 งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด       ๑๖ 
ภาคผนวก           ๑๗ 
 มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์        ๑๘ 

กฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙     ๒๒ 

หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ     
ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
พะเยา เขต ๑          ๒๓ 

ค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ท่ี ๒๘๔/256๑   
เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบให้ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส่ัง ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑        ๒๔ 
คณะผู้จัดท า          ๔๔ 

 



 
 

๑. 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 แนวคิด  
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต ๑ เป็นกลุ่ม
งานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห ์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ท้ังในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  
 
วัตถุประสงค์  
 

๑. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา  

๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าท่ี         และภารกิจของ

ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒. 
 

ตอนที่ ๑ 
บทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบของศึกษานิเทศก์ 

 
  
งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง   
 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานวิชาการและ
งานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้ มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและส่ือใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ใน
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ส่ือนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่
แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจท่ัวไป  

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและการพัฒนางาน
วิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นกลุ่ม
ท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัด
การศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน 
โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนท้ังระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  
ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนใน
ระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นผลงานการวิจัยและพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศ
การศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ  มีเทคนิค
ช้ันสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ 
ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
 



 
 

๓. 
 

สาระความรู้ ความสามารถและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 

๑. การนิเทศการศึกษา สาระความรู้ในด้านหลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การ
น านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดย
สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้  ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการ
นิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา สาระความรู้ในด้านระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ        การวิเคราะห์และก าหนดนโยบาย
การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดท านโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน า
ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และส่ิงแวดล้อม 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน สาระความรู้ในด้านความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล         การจัดการศึกษาพิเศษ โดย
สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา สาระความรู้ในด้านการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท า
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกาประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  

๕. การบริหารจัดการการศึกษา สาระความรู้ในด้านหลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยสามารถให้
ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   

๖. การวิจัยทางการศึกษา สาระความรู้ในด้านระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถ
ให้ค าแนะน า ปรกึษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ให้ค าแนะน าปรึกษา
เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการ
เรียนรู้และการจัดการศึกษา   

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ สาระความรู้ในด้านกลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์
ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสาร
ทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาระความรู้ในด้านหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา 



 
 

 
๔. 

ตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่
สถานศึกษา   

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ สาระความรู้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี 

ขอบข่ายภารกิจ  
 

๑. ภารกิจในงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีไม่

จ าเป็นต้องมีการก ากับ ตรวจสอบ หรือแนะน า และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง การรวบรวม การตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการ เก็บรักษาทรัพย์สิน
และเอกสารส าคัญทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม  เป็นต้น ตอบปัญหา 
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงานสารบรรณของสา

นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่ม  
๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารกลุ่ม   
๕. ประสานด าเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน

ท่ัวไปทราบ  
๖. จัดท าระบบสารสนเทศของกลุ่ม  
๗. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม  
๘.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
๒. ภารกิจในงานวิชาการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเกี่ยวกับงาน โครงการท่ีส่งเสริม และพัฒนางานวิชาการใน

ส่วนของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และท่ีเกี่ยวเนื่องหรือส่งผลต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้

สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมหัวหน้ากลุ่ม 
๓. ด าเนินการตามงาน โครงการท่ีได้รับมอบหมาย  



 
 

 
 

๕. 
๔. งานประสานความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
๕. งานส่งเสริมงานวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  
๖. งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ

สาธารณชน ผ่านส่ือต่าง ๆ ผ่านระบบเว็บไซด์ และเว็บไซด์การจัดการความรู้  
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
๓. ภารกิจในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

๓.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้วยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ ภารกิจในงาน ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมท้ัง
วิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  ผู้ด้วยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษท้ังในและต่างประเทศ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยการศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดยพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และการด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

๓.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภารกิจในงาน ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระ รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท า
ระบบสารสนเทศ รวมท้ังส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  พัฒนาครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น 
โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาท่ีจัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยในช้ันเรียนและการนิเทศภายใน ด าเนินการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  

๓.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ภารกิจในงาน ศึกษา
สภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นาผลการวิจัยไป
ก าหนด นโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 



 
 

 
๖. 

๔. งานภารกิจในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา    
๔.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา ภารกิจในงาน ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหา

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาท้ัง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดท าคู่มือการวัดผลเทียบโอนผลการศึกษาสาหรับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔.๒ งานส่งเสริมเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา ภารกิจในงาน  
รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้
เหมาะสมกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้
ครอบคลุมด้านต่อไปนี้ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตาม
ประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน ส่ือความ และบริการเครื่องมือ
วัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา  

๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา ภารกิจในงาน  ศึกษา 
วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา และเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการศึกษา  

๔.๔ งานทดสอบทางการศึกษา ภารกิจในงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การศึกษา วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระของสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติก าหนด ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและ
ให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา และจัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูล
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสารระการเรียนรู้  
 

๕. งานภารกิจในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๕.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ภารกิจในงาน ศึกษาความต้องการ ส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ดาเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมท้ังส่ือต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อน าผลมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๕.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี  
ทางการศึกษา ภารกิจในงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิจัยเพื่อ
พัฒนาส่ือต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาท่ีด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนผลการ
วิเคราะห์ วิจัย น าไปใช้ และเผยแพร่ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 



 
 

๗. 

๖. งานภารกิจในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
๖.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ภารกิจในงานรวบรวม จัดท า 

ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและโครงการเป็นฐาน ดังนี้ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหาร
เป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศครูต้นแบบ ครูแกนน า 
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมท้ังส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย การนิเทศโดย
ใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น จัดท าสรุปรายงานและ
เผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ  

๖.๒ งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา  
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน ภารกิจในงานประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขต
พื้นท่ีการศึกษา จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ด าเนินการและร่วมมือ
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย พัฒนาห้องเรียนหรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ จัดต้ังและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครู
แกนน า ครูต้นแบบครูแห่งชาติ เป็นต้น และจัดท าสรุปรายงานและเผยแพร่เทคนิค วิธีการ ส่ือ เครื่องมือหรือรูปแบบเครือข่าย
การนิเทศ 

๖.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการบริหาร  
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ภารกิจในงาน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตาม
การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ ในการบริหาร
และการจัดการศึกษา ด าเนินการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่  

๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
ภารกิจในงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  ด าเนินการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา การนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

๗. งานภารกิจในกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
๗.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภารกิจในงาน  

ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้า 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษาแล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตะหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ ในการ
แปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมท้ังจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน ร่วมก าหนดกลยุทธ์ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  



 
 

๘. 
๗.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ภารกิจในงาน จัดท าระบบการตรวจสอบ  

คุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  จัดต้ังคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือ
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบจัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และนิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ 

๗.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  ภารกิจในงาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม
รับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายช่ือสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๗.๔ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ภารกิจในงาน ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ ภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน และหรือ
ร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  รวบรวมและเผยแพร่
ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

๘. งานภารกิจในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา    
๘.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ ภารกิจในงาน ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ 

บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานท่ัวไปของเขตพื้นท่ีการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้าน
วิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานท่ัวไป ในระบบฐานข้อมูล ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๘.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจในงาน รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อด าเนินการตามแผน  

๘.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภารกิจในงาน  
รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการบริหารและการจัดการศึกษา จัดท าสรุป
และรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 



 
 

๙. 

 

 

        งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

สาระการเรียนรู ้หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมท่ีผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยน าพาให้บรรลุคุณภาพตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 คุณภาพท่ี
ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นส่ิงจาเป็นส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาท้ัง
ระดับชาติ เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับ
ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเช่ือท่ีว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
เท่าเทียมกันได้  

ตัวช้ีวัด (Indicators) หมายถึง ส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการ
วัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยท่ัวไปจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ใน
การพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ 
ปี แต่บางแห่งอาจก าหนดทุกระดับช้ัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, ๒๕๕๓)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษา
หรือครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ๑ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ประกอบด้วย ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพล
ศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘) ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์) 

 

 

 

 



 
 

๑๐. 

 

งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
  

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อท ากิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด/วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง   

งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาในรูปของภาคี
เครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายในด้านการประสานงาน  (Coordination) ความ
ร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคล่ือนคุณภาพ
การศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

       งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด  
 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ี ของศึกษานิเทศก์ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานพิเศษท่ีไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปี
ต่อไปในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑. 
 

       ตอนที่ ๒ 
การจัดโครงสร้างการบริหาร และการจัดบุคลากร 

 

                 การจัดโครงสร้างสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

(นายประถม  เชื้อหมอ) 
 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

                           (นายสุขุม  พรหมเสน) 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                               (นายสงัด  ปินตานา) 
 

กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตร
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและ
กระบวนการ
เรียนรู้ 
(นายเอ่ียม 
มังคลาด) 
 
 

กลุ่มงานวัด
และ
ประเมินผล
การศึกษา   
(นางสาว
รุสนันท์ 
แก้วตา) 
(นางธมนวร
รณ ค าเรือง) 
 

 

กลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
(นายบุญเรียบ 
มองมูล) 
 
 

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา
(นางสาว
ประภาพัฒน์ 
เพ็ชรรัตน์
บ ารุง) 
(นางสาวธารา
รัตน์ กล้าหาญ) 
 

กลุ่มงาน
ส่งเสริม พัฒนา
ระบบการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
(นางสาวสุพิน 
ไชยจ าเริญ) 
 
 

กลุ่มงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
และนิเทศ
การศึกษา   
(นายสมเกียรติ 
อ้อยหวาน) 
 

งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

(นางจริยา ณ ล าปาง) 
 

 



 
 

๑๒. 

การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

การจัดบุคลากรกลุ่มงาน/งานตามภารกิจ 

กลุ่มงาน/งานตามภารกิจ จ านวน (คน) หมายเหตุ 
1.ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

1  

2.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้

1  

3.กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา    2  
4.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
1 

 

5.กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

 
2 

 

6.กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

 
1 

 

7.กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   

 
1 

 

8.งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ๑๓. 

 

รายชื่อศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มงานตามภารกิจ 

กลุ่มงานตามภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงาน สมาชิกในกลุ่มงาน 
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้

นายเอี่ยม มังคลาด  

๒. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา    นางสาวรุสนันท์ แก้วตา นางธมนวรรณ ค าเรือง 
๓. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

นายบุญเรียบ มองมูล  

๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

นางสาวประภาพัฒน ์
เพ็ชรรัตน์บ ารุง 

นางสาวธารารัตน์  
กล้าหาญ 

๕. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

นางสาวสุพิน ไชยจ าเริญ  

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   

นายสมเกียรติ อ้อยหวาน  

๗. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล           
การจัดการศึกษา 

นางจริยา ณ ล าปาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

๑๔. 

 

รายชื่อศึกษานิเทศก์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่น 

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพฒันาผู้เรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ ทีมงาน 
๑ ภาษาไทย นางธมนวรรณ ค าเรือง นางสาวรุสนันท์ แก้วตา 
๒ คณิตศาสตร์ นางสาวรุสนันท์ แก้วตา  
๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวธารารัตน์ 

กล้าหาญ 
 

๔ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายสมเกียรติ อ้อยหวาน  
๕ ภาษาต่างประเทศ  นางสาวสุพิน ไชยจ าเริญ  
๖ สุขศึกษาและพลศึกษา นายสงัด ปินตานา  
๗ ศิลปะ นายเอี่ยม มังคลาด  
๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายบุญเรียบ มองมูล  
๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  -กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
  และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  -กิจกรรมแนะแนว   
-กิจกรรมชุมนุม กลุ่มสนใจ  

นายสงัด ปินนาตา 
 

 
 
 

๑๐ กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย นางสาวประภาพัฒน ์
เพ็ชรรัตน์บ ารุง 

 

๑๑ กิจกรรมการศึกษาพิเศษ นางสาวธารารัตน์  
กล้าหาญ 

 

๑๒ ศูนย์วิจัยการศึกษา นางสาวรุสนันท์ แก้วตาม  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

๑๕. 

  

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

ทีม
ท่ี 

กลุ่มสถานศึกษา 
เครือข่ายพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
(โรงเรียน) 

จ านวน
ศึกษานิเทศก์ 

(คน) 

หัวหน้าทีม ทีมงาน 

๑ อ าเภอเมือง ๑ 16 ๒ นายบุญเรียบ มองมูล นางสาว
ธารารัตน์ 
กล้าหาญ 

๒ อ าเภอเมือง ๒ 13        ๒ นายสงัด ปินตานา 
นางธมนวรรณ ค าเรือง 

 

๓ อ าเภอดอกค าใต้ ๑ ๑๑ ๑ นายสมเกียรติ อ้อยหวาน  
๔ อ าเภอดอกค าใต้ ๒ ๑๓ ๑ นางสาวรุสนันท์ แก้วตา  
๕ อ าเภอแม่ใจ ๑๙ ๒ นายเอี่ยม มังคลาด 

 
นางสาว
ประภาพัฒน ์
เพ็ชรรัตน์ 
บ ารุง 

๖ อ าเภอภูกามยาว ๑๒ ๑ นางสาวสุพิน ไชยจ าเริญ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๖. 

 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด  

กลุ่ม
ภารกิจท่ี 

ภาระงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 

๑ งานกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
(ขยายโอกาสทางการศึกษา)  

นายสงัด ปินตานาและ 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

 

๒ โครงการขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 

นายสมเกียรติ อ้อยหวาน  

๓ งานโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 

นายเอี่ยม มังคลาด  

๔ งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ นายบุญเรียบ มองมูล  
๕ งานตัวชี้วัด กลยุทธ์ จุดเน้นของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นายสุขุม พรหมเสน 
รอง ผอ.สพป.พะเยา  
 เขต ๑ 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรในกลุ่มทุกคน 
ทุกคน 

๖ การบริหารจัดการตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

นายณัฐพล สุวรรณลพ 
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑  
 

นางชไมพร ปวงค า 
และบุคลากรในกลุ่ม 
ทุกคน 

๗ งานกิจกรรมพฒันานักเรียนตาม
คุณลักษณะค่านิยม  12  ประการ 

นายสมเกียรติ อ้อยหวาน  

๘ นโยบายส่ิงแวดล้อมโรงเรียนปลอด
ขยะ(No  Foam) 

นางจิรพรรณ จ ารัส   

๙ การขับเคล่ือนนโยบายโรงเรียน
คุณธรรม  โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวิถี
พุทธ  โรงเรียนสอนธรรมศึกษาและยา
เสพติด 

นายสมเกียรติ อ้อยหวาน  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๘. 
มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

 
ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี ้ 
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรองโดย มีความรู้ ดังต่อไปนี ้ 

(๑) การนิเทศการศึกษา  
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา  
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา  
(๕) การบริหารการจัดการศึกษา  
(๖) การวิจัยทางการศึกษา  
(๗) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานทางวิชาการ  
(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์  

(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง  
ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี ้ 

(๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้าน ปฏิบัติการสอนและมี
ประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสิบปี  

(๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่  
 

หมวด ๒ 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 

 
ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้ 
(ก) สาระความรู้  

(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ  
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ  
(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  
(๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา  
(๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ  
(๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ  
(๓.๔) การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ  
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

(๔) การนิเทศภายใน  
(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการศึกษา  
(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  



 
 

 
๑๙. 

 
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  

ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้ 
(ก) สาระความรู้  

(๑) ระบบและทฤษฏีการวางแผน  
(๒) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา  
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ  
(๔) การวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา  
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา  

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อการจัดทา นโยบาย แผน และการ

ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา  
(๒) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนดาเนินงานและการประเมินคุณภาพการ

จัดการศึกษา  
(๓) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา สังคม และส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้ 
(ก) สาระความรู้  

(๑) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  
(๒) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร  
(๔) การจัดการเรียนรู ้ 
(๕) จิตวิทยาการศึกษา  
(๖) การวัดและการประเมินผล  
(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ  

(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้คาแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา  
(๒) สามารถสาธิต แนะนาครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน  
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะน าหลักสูตรไปใช้  

ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้ 
(ก) สาระความรู้  

(๑) การบริหารคุณภาพ  
(๒) การประกันคุณภาพการศึกษา  
(๓) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
(๔) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 
 



 
 

๒๐. 
 

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห ์วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
(๒) สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
(๓) สามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมนิภายนอก  
ข้อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  

(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา  
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
(๓) การปฏิรูปการศึกษา  
(๔) กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา  

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา  
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้  

(๑) ระเบียบวิธีวิจัย  
(๒) กระบวนการวิจัย  
(๓) การน าผลการวิจัยไปใช้  

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถให้ค า แนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
(๒) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
(๓) สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎ ีและผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้ 
(ก) สาระความรู้  

(๑) กลวิธีการน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้  
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอื่น ๆ  

(๓) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์  
(ข) สมรรถนะ  

(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ  
(๒) สามารถแนะน าและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา  
(๓) สามารถน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
 
 
 



 
 

๒๑. 
 

(ก) สาระความรู้  
(๑) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๒) อินเทอร์เน็ต  
(๓) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์  
(๕) สานักงานอัตโนมัติ  

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  
(๒) สามารถให้ค าปรึกษา แนะนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี ้ 
(ก) สาระความรู้  

(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์  
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
(๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

(ข) สมรรถนะ  
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี  

 
หมวด ๓ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
 
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้  

(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา  
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ  
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรท่ีเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
(๙) ร่วมพฒันางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
(๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ  
(๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์  

                                                     ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๔  
                                                                    เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์  
                                                          (ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)  
                                                                  ประธานกรรมการคุรุสภา  



 
 

๒๒. 
 

กฎกระทรวง 
การประกอบวิชาชีพควบคุม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
----------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม  
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙  

                                                                  จาตุรนต์ ฉายแสง  
                                                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพที่  
ท าหน้าท่ีสนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ การ
ประสานงาน และให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ประกอบกับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การก าหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไป ตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุมท่ีมีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  จึงจาเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
๒๓. 

 
 

หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail  
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรกรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล โทรศัพท์ อีเมล์ หมายเหตุ 
1 นายสงัด  ปินตา 085-0365336 Sangpin2553@hotmail.com  
2 นายเอี่ยม  มังคลาด 089-5554884 Amungklad@gmail.com  
3 นายบุญเรียบ  มองมูล 089-7584979 boonriap@py01.com  
4 นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน 089-9506617 somkiat04072506@mail.com  
5 นางสาวสุพิน  ไชยจ าเริญ 093-2745490 Supin.ph@gmail.com  
6 นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บ ารุง 080-8597535 s51830262@gmail.com  
7 นางสาวรุสนันท์  แก้วตา 080-1268093 Russanan.K@gmail.com  
8 นางธมนวรรณ  ค าเรือง 061-2687687 Krukae3397@gmail.com  
9 นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ 087-7847654 krupoy58 @gmail.com  

10 นางจริยา  ณ ล าปาง  085-4028652 jariya.8652@ gmail.com  
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๔๔. 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา  
นายประถม  เช้ือหมอ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  
นายสุขุม  พรหมเสน   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑  
คณะท างาน 
 นายสงัด  ปินตานา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นายเอี่ยม  มังคลาด    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน หัวหน้ากลุ่ม งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
                                           และนิเทศการศึกษา   
 นางสาวรุสนันท์  แก้วตา   หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา     
 นายบุญ  เรียบมองมูล      หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   
 นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บ ารุง   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
                                                          การจัดการศึกษา   
    นางสาวสุพิน ไชยจ าเริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 นางธมนวรรณ ค าเรือง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 นางสาวธารารัตน์ กล้าหาญ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
 นางจริยา  ณ ล าปาง      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                         พะเยา เขต ๑ 
   
  


