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คำนำ 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณและคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับคำแนะนำของ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศไว้ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ (1) กลุ่มอำนวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล    
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา               
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9) หน่วยตรวจสอบภายใน  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 นั้น เพ่ือให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพการจัด การศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา สนองนโยบายของ
รัฐบาล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในระบบราชการและสนับสนุน
ระบบงานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 และมาตรา 34 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบ
คำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุม 
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงออกประกาศแกไ้ข 
เพ่ิมเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวไว้  ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 6 
แห่งประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 “  (10) กลุ่มกฎหมายและคดี ”  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด การศึกษาจึงกำหนดใหศ้ึกษานิเทศก์ทุกคนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น   เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
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คูม่ือขั้นตอนการปฏิบัติงานของนางสมลักษณ์  รู้แผน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับนี้ กำหนดกรอบการนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ขอบข่าย ภารกิจของงานที่ดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
เขต 1   ที่ 333 /2564   ลงวันที่  7  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564     ประกอบด้วยงานในหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา    งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  หรือที่ ได้รับมอบหมาย    งานตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  และหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งนี้ได้นำเสนอในประเด็น  แนวคิด 
วัตถุประสงค์ ขอบข่าย ภารกิจ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง 
ทุกท่าน 

 
                                             นางสมลักษณ์  รู้แผน  

                                             ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  1 

 
 
 

 
 

  บทนำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1   เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามี        
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียน          
เป็นฐาน  ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา   จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ
ศึกษานิเทศก ์

 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้เป็นแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  
2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  การบริหารงาน

วิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานการเงินและการบริหารงานทั่วไป   
3. เพ่ือส่งเสริม ให้ สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1                 

มีประสิทธิภาพในการบริหารงานนโยบายการจัดการศึกษา   
4. เพ่ือประสานและให้ความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายสำคัญคือ

นักเรียน  
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานนโยบายที่ได้รับจากรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  และหน่วยงานต่าง ๆให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้  

 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
 

1.  งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติ

หน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
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1.1  งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

1.2   การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ 
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

1.3   การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา เพ่ือใช้ใน การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

1.4  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพฒันางานวิชาการ 

1.5   ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2 . งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา ระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ใน
การบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน     
ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ การศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ   ในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การจัดและ การประเมินผล
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถใน
การวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำ
รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศ
การศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมิการพัฒนาตนและพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ
การศึกษา จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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1. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้ 
กลยุทธ์ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการ การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร 

2 . นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองไทยที่มิอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และ
กำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 
โดยสามารถให้ คำแนะนำ  คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดทำนโยบาย      
แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการ
วางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้คำแนะนำ  คำปรึกษาการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้
คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ   การวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา พิเศษโดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา สาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตร
และการนำหลักสูตรไปใช้  

4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐาน คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา
วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ 
กำกับ ติดตามและ ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ
การวางระบบการจัดทำ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
พร้อมรับการประเมินภายนอก 

5. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหาร
จัดการ การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ         
การจัดการศึกษาโดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์
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ของการนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้โดย
สามารถให้คำแนะนำ  คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้บัญหาและพัฒนาการเรียน
การสอน ให้คำแนะนำ  คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

8. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอ
ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า 
ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภท   
ต่าง ๆ แนะนำและ ให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอ
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

9. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

10. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน 
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์   มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี  
 

ขอบข่ายภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1.1  งานส่ งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิ เศษ ผู้ ด้อยโอกาสและ                          
ผู้มีความสามารถพิเศษ 

1)  ศึกษานโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

       2)   ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษทั้งในและต่างประเทศ 

3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย          
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา  

4)  พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย                  
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การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน   เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรได ้

5)  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ขุมซน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

6)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

7)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ เข่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

1.2  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราซ  2551 และมาตรฐาน                

การเรียนรู้ทั้ง  8   กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2) . ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร   รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้
และภูมปิัญญาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

3) . พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร 
สถานศึกษา  

4). ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ  
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย 

5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เซ่น โรงเรียน   2   ภาษา 
โรงเรียนวิถพุีทธ  โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ เป็นต้น 

6)  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เซ่น Home School การศึกษาที ่
จัดในสถาน ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 

7)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป 
กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

8)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการ 
วิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 

9)  ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานของ 
สถานศึกษา และ นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

1.3  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
1)  ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
2)  ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
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3)  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 

4)  เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้  

1.4  นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
 

2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
2.1  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

1)  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล 
การศึกษาใน ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน 
สถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3)  ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลใน 
สถานศึกษาท้ัง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4) . จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบการศึกษา 
นอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
1)  รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
2)   ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสม 

กับเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษา 
3)  จัดประชุมเซิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม 

ด้านต่อไปนี้  
-  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   8   กลุ่มสาระ  
-  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
-  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
-  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    -  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 
สื่อความ  

4)  บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
2.3  งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

1)  ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
2)  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
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3)  จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
4)  เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

2.4   งานทดสอบทางการศึกษา 
1)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
2)  วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระของ 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3)  กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
4)  ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
5)  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับ 

นักเรียน  
6)  พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
7)  จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาชองผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

3.1  งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1)  ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
2)  ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อ 

สนับสนุน ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
3)   ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม  

และเทคโนโลยี  
4)  นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา  

เพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
5)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกซนในการส่งเสริม                      

การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6)  เผยแพร่ประซาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

3.2  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
1)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี             

ทางการศึกษา  
2)  วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ       

ความต้องการของสถานศึกษา 
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3)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่                
สื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

4.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

4.1  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1)  รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ 
2)  ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
3)  จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
4)  ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

-  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เซ่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ                    
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครื อข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ                
ครูแกนนำ ผู้ปกครอง ชุมซน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการ 
รวมพลังจากทุกฝ่าย 

-  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot study)  
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project)  โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นต้น 

5)   จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลสำเร็จ 

4.2  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องและชุมขน 

1)  ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  

2)  จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ  
สถานศึกษา  

3)   ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

4)  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
5)  จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมซน  
6)  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
7)  จัดเครือข่ายบุคคล เข่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น  



12 
 
 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

8)  จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่าย 
การนิเทศ 

4.3   งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
ของสถานศึกษา 

1)  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

2)  ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีขี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารและ                        
การจัดการศึกษา  

3)   ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

4)   สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่ 
4.4   งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

1)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพบัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและ                     
การจัดการศึกษา  

2)  ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
-  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
-  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
-  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

3)   สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ          
การบริหาร และการจัดการศึกษา  
  

5.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ 
ดังนี้ 

5.1  งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1)   ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน  

กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2)   ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา  

แล้วนำมา วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 

การพัฒนา คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้อง 
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กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมซน /ท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน 

5)  ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ระดับสถานศึกษา 

6)  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการ 
และแนวคิด อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 

7)   นิเทศ ติดตาม การจัด สร้างพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.2  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1)  จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2)   นิเทศสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา โดยการประเมินตนเอง  
3)  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางใน 

การปรับปรุง สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์
4)  จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 

ตามเกณฑ์ อย่างเป็นระบบ 
5)   จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการ 

ประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

6)   จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7)  จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จาก 

คณะกรรมการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8)   นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

5.3   งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
1)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมิน 

ตนเองของ สถานศึกษา 
2)   พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ 

สถานศึกษา  
3)  ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายซื่อ 

สถานศึกษาต่อ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
4)  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)    

เมื่อถึงกำหนดการ ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
5)   ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือนำมาใช้ประโยซน์ในการจัดการศึกษา 
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ขั้นพ้ืนฐาน 
5.4   งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

1)   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษา 
ของแต่ละหน่วยงาน 

2)  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3)   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4)  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา  

5.5   นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและนำผล
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

6.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้   

6.1   งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
1)  ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ 

บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2)  รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล  

ด้านบริหารงาน งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

3)   เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet 
4)   รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

และนิเทศ การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.2   งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

1)  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  

2)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
3)  เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษา  
4)   ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือ 

ดำเนินการตามแผน 
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6.3   งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
1)   รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  

การบริหารและ การจัดการศึกษา 
2)   จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ 

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
3)  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือ 

ดำเนินการตามแผน 
7. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้ 

7.1   ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถ 
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2  ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง  
กับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

7.3   ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
7.4   ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารงานของกลุ่ม 
7.5   ประสานการดำเนินงานประซาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากร

ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
7.6   จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ส่วนที่  2 
 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน นางสมลักษณ์  รู้แผน ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับนี้ กำหนดกรอบการนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจ 
ของงานที่ดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1          
ที่ 333 /2564   ลงวันที่  7  เดือน   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 

1. งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา     
3. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย   
4. งานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  และหน่วยงานต่าง ๆ   
5. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย   

(กลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนาและกลุ่มโรงเรียนชัยมงคล อำเภอพระนครศรีอยุธยา) 
 

ทั้งนี้ได้นำเสนอในประเด็น  แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบข่าย ภารกิจ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
1. ชื่องาน  

งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือให้งานมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและไม่เกิดความเสียหายแก่  
ทางราชการ  

(2) เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฏิบัติได้ตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ  
(3) เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและมี 

ประสิทธิภาพ  
ขอบเขตของงาน  

(1) พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและผ่านงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

(2) ติดตาม ควบคุม กำกับและเร่งรัดให้งานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปฏิบัติได้ตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ 

(3) บริหารจัดการให้บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 
คำจำกัดความ 

งานในหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง 
ศึกษานิเทศก์ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีภารกิจ พิจารณากลั่นกรอง 
ตรวจสอบและผ่านงานของกลุ่มงานต่าง ๆในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ติดตาม 
ควบคุม กำกับและเร่งรัดให้งานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบัติได้ตาม
กำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการให้บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(1) พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบและผ่านงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

(2) ติดตาม ควบคุม กำกับและเร่งรัดให้งานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปฏิบัติได้ตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ 

(3) บริหารจัดการให้บุคลากรในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(1) หนังสือราชการมีความถูกต้อง 
(2) การดำเนินการตามกำหนดเวลา 
(3) มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
(4) มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
(5) เป็นประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสำคัญ 
(6) ไม่สร้างความเสียหายแก่ทางราชการ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

2. ชื่องาน    
        งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

(2) เพ่ือให้สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานภายในสถานศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขอบเขตของงาน 

ในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษานั้น จะต้องมีเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบและมีกลวิธีในการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อม่ันในการติดตามผลการดำเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
คำจำกัดความ 

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  ได้กำหนดนโยบายให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในทุกโรงเรียน โดยมีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วม
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และมีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียนต่างๆ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                  
ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป 
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

(2) ประชุมส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและ 
คณะกรรมการในรูปแบบอ่ืน เป็นกลไกในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

(3) กิจกรรมประชุมและติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาครบภารกิจ 
หลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ                
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

(4) สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครบภารกิจ 
หลัก 4 ด้าน คือ คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการ
นำนโยบายสู่การปฏิบัติและการนำผลไปใช้ในพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

(5) แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(1) มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ครบภารกิจหลัก 4 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

(2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาและคณะกรรมการใน 
รูปแบบอื่นได้รับการส่งเสริมเป็นกลไกในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

(3) สถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาครบภารกิจ 
หลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ 

(4) มีการสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครบ
ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและการนำผลไปใช้ในพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 

(5) มีแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย 
ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(6) มีแนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามการ
ดำเนินงานภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 
Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 
3. ชื่องาน 

งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
(2) เพ่ือให้ผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ 
(3) เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
(4) เพ่ือเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตของงาน 
(1) บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(2) แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ 
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น 
(4) ติดตาม ประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คำจำกัดความ 

งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หมายถึง สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  สามารถปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกสำนักงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจและบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
(2) เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ 
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น ภายใน –

ภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(4) ติดตามประเมินผล สรุป และรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(1) มีแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
(2) ผู้มีอำนาจพิจารณาสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง 
(3) สามารถปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่น ภายใน –ภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย 
(4) มีรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน

ต่อหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 
4. ชื่องาน 

งานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ หน่วยงานต่างๆ 
วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนนำร่องด้านต่าง ๆ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(2) เพ่ือคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ของผู้เรียน 
ขอบเขตของงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็น
สถานศึกษานำร่องด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ หน่วยงานต่างๆ อาทิ 
เช่น โรงเรียนคุณภาพ  โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯลฯ  
คำจำกัดความ 

โรงเรียนนำร่อง หมายถึง โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องด้านต่าง ๆ  ตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ หน่วยงานต่างๆ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(1)  ประชุมวางแผนจัดทำโครงการและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
(2)  จัดทำบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติโครงการและพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินงานโครงการ 
(3)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(4)  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
(5)  สรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
(6)  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ Best practice 
(7)  ประชุมสะท้อนข้อมูลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนา 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
(1)  โรงเรียนมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา 
(2)  ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการปรับให้

เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
(3)  นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ 
(4)  ผู้บริหารโรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 
5. ชื่องาน  

งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย   
วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
(2) เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฏิบัติได้ตามกำหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ  
(3) เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ขอบเขตของงาน  
1.  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2.  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องและขุมขน 
3.   งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

ของสถานศึกษา 
4.   งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

คำจำกัดความ 
 กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย  หมายถึง  โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา  และกลุ่มโรงเรียน

ชัยมงคล  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  รายละเอียดดังนี้ 
 

ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

1 นางสมลักษณ์  รู้แผน กลุ่มไชยวัฒนา พระนครศรีอยุธยา 
1. โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  
หมู่ 2 (วันครู 2504) 

10 
        2. โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 

        3. โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 

        4. โรงเรียนวัดทำใหม่ 

        5. โรงเรียนวัดช้าง 

        6. โรงเรียนวัดปากกราน 

         7. โรงเรียนประชาสามัคคี  

        
8. โรงเรียนวัดกลาง (ปากกราน
สามัคคี) 

        9. โรงเรียนประตูชัย 
 

        10. โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

 นางสมลักษณ์  รู้แผน กลุ่มชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา 1.โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม 

8 

       2. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 

       3. โรงเรียนวัดพระญาติการาม 

        4. โรงเรียนวัดพนัญเชิง 

        5. โรงเรียนวัดหันตรา 

        6. โรงเรียนวัดไผ่ 

        7. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 

        8. โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

1)  รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

2)  ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
3)  จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
4)  ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

-  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เซ่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ                    
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ                
ครูแกนนำ ผู้ปกครอง ขุมซน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการนิเทศที่มีการ 
รวมพลังจากทุกฝ่าย 

-  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เซ่น โครงการนำร่อง (Pilot study)  
โครงการร่วมพัฒนา (Joint Project)  โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นต้น 

5)   จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลสำเร็จ 

2.  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องและขุมขน 

1)  ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  

2)  จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ  
สถานศึกษา  
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3)   ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

4)  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
5)  จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมซน  
6)  จัดเวทีวิซาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
7)  จัดเครือข่ายบุคคล เข่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งซาติ เป็นต้น  
8)  จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่าย 

การนิเทศ 
3.   งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

ของสถานศึกษา 
1)  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
2)  ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีขี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารและ                        

การจัดการศึกษา  
3)   ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
4)   สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่ 

4.   งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
1)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพบัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและ                     

การจัดการศึกษา  
2)  ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

-  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
-  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
-  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

3)   สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การ 
บริหาร และการจัดการศึกษา  
มาตรฐานคุณภาพงาน 

(1)  โรงเรียนมีเป้าหมายในการจัดการศึกษา 
(2)  ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการปรับให้

เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
(3)  นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ และเจตคติ 
(4)  ผู้บริหารโรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
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Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานนิเทศ ติดตามฯ  

กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับ

จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ของสถานศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห์ 

ตัวชี้วัดในการบริหาร 

 

ปรับปรุง 

นิเทศ ติดตามฯ 
สถานศึกษา 

 

พัฒนา 

 

สรุปรายงาน 
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ส่วนที่  3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปแบบการบริหารและการนิเทศการจัดการศึกษา 
 

รูปแบบบริหารและการนิเทศการจัดการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  บริหารและนิเทศการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ AYOTHAYA   MODEL 
2.  นิเทศโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน (School and Classroom based Supervision) 
3.  ยึดหลักกัลยาณมิตรนิเทศ คือ ปัญญาธรรม เมตตาธรรมและความเป็นจริงในชีวิต (สุมน        

อมรวิวัฒน์ , 2557) 
4. สร้างองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการพัฒนาวิชาชีพครูใน ลักษณะ 

Professional learning community (PLC) 
5. ยึดหลักการมีส่วนร่วม Team work , Information , Node & Network    
6. ประกันคุณภาพทั้งระบบ ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และ 

ระบบการนิเทศ 
 

เป้าหมายการนิเทศ  
1 . คุณภาพผู้เรียนเกิด  3  ทักษะ  :  ทักษะทางวิชาการ  ทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพ  
2.  ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใช้ Active Learning  :  ครูเก่ง  1  คน   1   นวัตกรรม  
3.  คุณภาพสถานศึกษา  :  โรงเรียนคุณภาพ  1  โรงเรียน  1  กิจกรรมเด่น   
4.  การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา :  ครูมืออาชีพ 
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   ภาคผนวก 
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                   คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  1 
               ท่ี  333/2564 

   เรื่อง  มอบหมายงานใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 

 

 
ตามที่ ไดมอบหมายงานใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค.(2)         

ล ูกจางป ระจ ํา ป ฏ ิบ ัต ิห น าท ี่ร าชการตามค ําสั่ ง ส ําน ัก งาน เขตพ ื้นท ี่ก ารศ ึกษ าป ระถมศ ึกษ า
พระนครศรีอยุธยา  เขต 1 ที่  162/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  แลวนั้น  เนื่องจากไดมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรจากการ โอนหรือยายมาดํารงตําแหนงใหม และเพ่ือความเหมาะสม นั้น 

เพ ื่อ ให การป ฏ ิบ ัต ิห น าท ี่ร าชการของขาราชการคร ูแ ละบ ุคล ากรท างการศ ึกษ า            
ลูกจางประจํา    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจงานที่กําหนด      อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ             
ไดถือปฏิบ ัต ิตามรายละเอียดแนบทายคําสั่งนี้      ส ําหรับบุคลากรที่โอนหรือยายมาดํารงตําแหนง             
ใหถือวันโอนหรือวันยายมาดํารงตําแหนงในการปฏิบัติ หนาท่ีเปนสําคัญ 

ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 

สั่ง  ณ  วันท่ี   7  ธันวาคม  2564 

 

 

(นางกัลยา มาลัย)  
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
...................................................................... 

๑. นางสมลักษณ์ รูแ้ผน  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
           ๑.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กำกับ
แนะนำ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญการ
สูงมากในด้านการบริหาร   

๒. ด้านการปฏิบัติงาน 
    ๑) ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดำเนินงานของบุคลากร 

ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและบันทึกความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา   
      ๒)  กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน   ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและแนวทางปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 

      ๓)   ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  วิเคราะห์และวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

     ๔)   รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา   

 ๕)  พัฒนาวิธีการดำเนินงานในกลุ่มที่รับผิดชอบ เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

 ๖)  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มงานหน่วยอื่น ๆ ในสำนักงาน เพื่อให้งานใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

๗)   ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนาและกลุ่มโรงเรียนชัยมงคล   
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
           ๘)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้
สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  ๙)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล งานนโยบาย จุดเน้นของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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       ๑๐)  งานส่งเสริม พฒันา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ 
ในกลุ่มการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
        ๑๑)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
   หมวด 1 

           มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 

ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้ 
(ก) มีคุณวุฒิ ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมี

ความรู้ ดังต่อไปนี้ 
(1) การนิเทศการศึกษา    
(2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา   
(3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
(4) การประกันคุณภาพการศึกษา  
(5) การบริหารการจัดการศึกษา  
(6) การวิจัยทางการศึกษา 
(7) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ  
(8) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(9) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์  

(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง  
ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้าน 
ปฏิบัติการ สอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่
น้อยกว่าสิบปี  

(2) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 

หมวด 2 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 

ข้อ 3 การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้ 

(1) หลักการและรูปแบบการนิเทศ  
(2) วิธีการและกระบวนการนิเทศ  
(3) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา 

(3.1) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา  
(3.2) การสร้างทักษะในการนิเทศ  
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(3.3) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ  
(3.4) การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ  
(3.5) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4)  การนิเทศภายใน  
(ข) สมรรถนะ 

(1) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
สถานศึกษา  

(2) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ 
บริหารจัดการศึกษา 

(3) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง  

(4) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  
ข้อ 4 นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้ 
(1) ระบบและทฤษฏีการวางแผน 
(2) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา  
(3) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ  
(4) การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา  
(5) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(6) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา  

(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือการจัดทำ 

นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา 
(2) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดาเนินงาน 

และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
(3) สามารถให้คำแนะนำ  ปรึกษาเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้ 

เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข้อ 5   การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้ 
(1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  
(2) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
(3) หลักการพัฒนาหลักสูตร  
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(4) การจัดการเรียนรู้  
(5) จิตวิทยาการศึกษา  
(6) การจัดและการประเมินผล  
(7) การจัดการศึกษาพิเศษ 

(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถให้คำแนะน่า ปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร 

สถานศึกษา  
(2) สามารถสาธิต แนะน่าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน  
(3) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนำหลักสูตรไปใช้  

ข้อ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้ 

(1) การบริหารคุณภาพ 
(2) การประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
(4) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  

(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน 

คุณภาพภายใน ของสถานศึกษา 
(2) สามารถนิ เทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (3) สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทำรายงานผล
การประเมิน 

ตนเอง ของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
ข้อ 7 การบริหารการจัดการการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้ 
(1) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา 
(2) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(3) การปฏิรูปการศึกษา 
(4) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง กับการจัดการศึกษา  

(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ 

การศึกษา 
(2) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
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(3) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
ข้อ  8   การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้  
(1) ระเบียบวิธีวิจัย  
(2) กระบวนการวิจัย  
(3) การนำผลการวิจัยไปใช้  

(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถให้คำ แนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้บญัหา 

และ พัฒนาการเรียนการสอน 
(2) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ 

เรียนการสอน 
(3) สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

ข้อ  9   กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้และ 
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) สาระความรู้ 
(1) กลวิธีการนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  
(2) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอ่ืนๆ  
(3) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ 
(2) สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร          

ทางการศึกษา 
(3) สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อ      

การเรียนรู้  
ข้อ  10  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้ 
(1) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(2) อินเทอร์เน็ต 
(3) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
(4) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์  
(5) สำนักงานอัตโนมัติ  

(ข) สมรรถนะ 
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(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่าง 
เหมาะสม  

(2) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
แก่สถานศึกษา 
ข้อ   11   คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้ 
(1) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์  
(2) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
(3) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ข) สมรรถนะ 
(1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์  
(2) มหีลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 

หมวด 3 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

ข้อ  12   ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ

ทางการศึกษา 
(2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(3) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
(4) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
(5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ  
(6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(7) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
(8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
(10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
(11) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ  
(12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

ประกาศ ณ วันที่    3  เมษายน   2544 
เสริมศักดิ ์  วิศาลาภรณ์   (ประธานกรรมการคุรุสภา) 
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กฎกระทรวง 
การประกอบวิชาชีพควบคุม 

พ.ศ. 2549 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   6   และมาตรา 43   วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพชอง บุคคล ซึ่งมาตรา     29  ประกอบกับมาตรา   39  และมาตรา 40   ชองรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม 
 

ให้ไว้ ณ วันที่   27   มกราคม พ.ศ.  2549 
 

  จาตุรนต์ ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
นางกัลยา  มาลัย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางสาวรัชดา  ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
 

ผู้จัดทำ  
นางสมลักษณ์ รู้แผน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 




