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คำนำ 

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นกลุ่มงานท่ี
ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา   
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และร่วมสนบัสนุน
การปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้กับศึกษานิเทศก์   
ทุกคนได้ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กำหนดให้บุคลากรจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาระบบ    
การปฏิบัต ิงาน เพื ่อยกระดับคุณภาพและมาตรการปฏิบัต ิงานของกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล               
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นการดำเนินการนิเทศ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริการและการจัดการศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน 
โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการศึกษา 
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                                  บทนำ  
 

                   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  เป็นกลุ ่มงานดำเนินการเกี ่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง
ในการบริหารและการจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้
ผู้เรียนทั้งในระบบ   นอกระบบ และตาม อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของศึกษานิเทศก์ทุกกลุ่มงาน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  การ

จัดการศึกษา 
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

           3. เพื่อประซาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และ
ภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติ

หน้าท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
   1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 

เรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
     1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ 
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

   1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื ่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยี ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษา เพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจท่ัวไป 

   1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ 

   1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2 . งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี ่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา ระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการ
บริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู้เรียน
ทั้งในระบบ          นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
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โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ี ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ
นิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การจัดและ การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งาน
วิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เหน็ว่ามีการวจิัยและ
พัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มี
การถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและ    มีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมิ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครู
และบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายชองหลักสูตร มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชองเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์

การนิเทศการศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิ เทศการใช้กล
ยุทธ์ใน การนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการ การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ นิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร 

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มิอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และกำหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดย
สามารถให้ คำแนะนำ  คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดทำนโยบายแผนและการ
ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงาน
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  ให้คำแนะนำ  คำปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ   การวางระบบการ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ   พร้อมรับการประเมิน
ภายนอก 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู้เกี ่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร 
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา พิเศษโดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา สาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรยีนประเมินหลักสูตรและ
การนำหลักสูตรไปใช้  

4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์ วิจัย 
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การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและ 
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 

5. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลั กการบริหาร
จัดการ การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาโดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการ
นิเทศการศึกษา      การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

6. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้โดยสามารถ    
ให้คำแนะนำ  คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้บัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน         
ให้คำแนะนำ  คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอความรู้ 
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภท ต่าง ๆ แนะนำ
และ ให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วย วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพื่อ พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

9. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน       
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี  
 
ขอบข่ายภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
และปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี ้

1.1  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

      1) ศึกษานโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน รวมท้ังวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
มีความสามารถพิเศษ 

       2) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
ท้ังในและต่างประเทศ 

      3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา  

      4) พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย                  
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้ 
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              5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ขุมซน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
จัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

      6) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

      7) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และ  ผู้มีความสามารถพิเศษ เข่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

1.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
       1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราซ  2551 และมาตรฐานการเรียนรู้

ท้ัง  8   กลุ่มสาระ รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       2) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมท้ังส่งเสริมให้สถานศึกษาศึกษาหลกัการ 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิ!ปัญญา
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

       3) พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
       4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
       5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เซ่น โรงเรียน  2 ภาษาโรงเรยีน

วิถีพุทธ  โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ เป็นต้น 
       6) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เซ่น Home School การศึกษาที่จัดใน

สถาน ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
       7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน

ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
       9) ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐานของสถานศึกษา และ    

นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 
1.3 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
      1) ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
      2) ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
      3) สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 

ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
      4) เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

           1.4 นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
           2.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
                1) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษา    
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
                 2) ส่งเสริมและพัฒนาผู ้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที ่หลากหลายในการวัดและประเมินผลใน  
สถานศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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          3) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษา
ท้ัง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
        4) จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ 
และ การศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      1) รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

        2) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดทำแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

      3) จัดประชุมเซิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้าน
ต่อไปนี้  

-  เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  
-  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
-  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
-  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์

    -  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  
                 4) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
          2.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

     1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
     2) ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
     3) จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
     4) เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
2.4  งานทดสอบทางการศึกษา 
     1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล

การศึกษา  
     2) วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม

สาระของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     3) กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ใหส้อดคล้องตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการและ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
     4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
     5) ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กับนักเรียน  
     6) พฒันาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
     7) จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาชองผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบและปฏิบัติ
หน้าท่ี ดังนี ้

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

ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
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      3) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี  
                 4) นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพื่อนำผล
มาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
                 5) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกซนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
                 6) เผยแพร่ประซาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

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

         2) วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
         3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 
4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี ้

4.1  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
        1) รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด 

กระบวนการเรียนรู้ 
        2) ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
        3) จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
        4) ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
          -  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เซ่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน 

ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผู้ปกครอง ขุม
ซน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมท้ัง ส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการ รวมพลังจากทุกฝ่าย 

          -  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เซ่น โครงการนำร่อง (Pilot study) โครงการร่วมพัฒนา 
(Joint Project)  โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
        5) จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ 

4.2  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและขุม
ขน 

        1) ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ เก่ียวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
        2) จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ สถานศึกษา  

            3) ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ         
ท่ีหลากหลาย 
           4) พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
           5) จัดต้ังและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมซน  

        6) จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
        7) จัดเครือข่ายบุคคล เข่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งซาติ เป็นต้น  
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        8) จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบเครือข่ายการนิเทศ 
4.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษา 
                1) จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัการศึกษา          
ข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

           2) ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีขี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  
        3) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐานของสถานศึกษา 
        4) สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร ่
4.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

            1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพบัญหาเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
        2) ดำเนินการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

-  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
-  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
-  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

                  3) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหารและ    
การจัดการศึกษา  

  
5.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

5.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       1) ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
           2) ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน การศึกษาแล้วนำมา 
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
          3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
พัฒนา คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
           4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมและความต้องการของขุมซน /ท้องถิ่น พร้อมท้ังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา
ด้วยกัน 

    5) ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา 

    6) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิด อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
       7) นิเทศ ติดตาม การจัด สร้างพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    1) จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
    2) นิเทศสถานศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยการประเมินตนเอง  
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    3) ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางใการปรับปรุง 
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

    4) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
อย่างเป็นระบบ 

   5) จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  

    6) จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    7) จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    8) นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
5.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของ 

สถานศึกษา 
    2) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

       3) ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายซื่อสถานศึกษา
ต่อ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
       4) ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกำหนด   
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
       5) ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพื่อนำมาใช้ประโยซน์ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.4 งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ

หน่วยงาน 
    2) ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
    3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน่าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้

ใน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
5.5 นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและนำผลมา

ใช้    ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
6.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้   

6.1 งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
    1) ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงาน

ท่ัวไป ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    2) รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน 

งบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
       3) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet 
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    4) รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

6.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    1) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
    2) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
    3) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
    4) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อดำเนินการ

ตามแผน 
6.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    1) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหาร

และ การจัดการศึกษา 
    2) จ ัดทำสร ุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ

คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    3) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อดำเนินการ

ตามแผน 
 
7. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   มีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ี 
ดังนี ้

7.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม ให้สามารถ 
ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง  
กับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

7.3 ดำเนินการเก่ียวกับการประขุมภายในกลุ่ม 
7.4 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี ่ยวข้องกับ           

การบริหารงานของกลุ่ม 
7.5 ประสานการดำเนินงานประซาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และประซาซนท่ัวไปทราบ 
7.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบคุลากร 

 
     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากร ดังนี ้ 
1.  การจัดบุคลากรตามกลุ่มงาน  6 กลุ่มงาน และ 1 กลุ่มธุรการ ดังนี้ 

1.1 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   
 1.2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ นางปรีชยา ยาวุธ และ        
นางสาวนิดาพร  ชารี         

1.3 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา นางสาวเบญญาภา  หลวงราช 
  1.4 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา นางพันทิพย์  ผาก่ำ 
  1.5 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นายพิชิต  ขำดี และ        
นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา 
 1.6 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์ 



11 
 

 1.7 งานธุรการ นางน้ำทิพย์  คงเกษมและนางสาวคณิตา  วงษ์เนตร  
2.  การจัดบุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี ้

2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            นางสาวนชรพร  ประมวลสุข 
 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นางสาวเบญญาภา  หลวงราช 

2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   นางพันทิพย์  ผาก่ำ  
  2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    นายพิชิต  ขำดี  

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางปรีชยา  ยาวุธ 
  2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ         นางสาวนชรพร  ประมวลสุข 

2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา    นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา 
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ          นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์  
2.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา 
2.10 การศึกษาปฐมวัย          นางสาวนิดาพร  ชารี  
2.11 การศึกษาพิเศษ            นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา   
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนำพาใหบ้รรลุ 

คุณภาพตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวซี้วัดท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็น  8 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  4) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
7) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานการเร ียนร ู ้  (Content standards/Academic standards/Learning standards 
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียนทุก
คน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และ
ความรับผิดขอบ ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามท่ีมาตรฐานกำหนด มาตรฐานการ
เรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือ เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมาย และ
กรอบทิศทางในการพัฒนา หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้สำหรับผู้เรียนทุกคน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมี
คุณภาพเท่าเทียมกันได้ 

ตัวขี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดมี ลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา การ เรียนการสอน 
และเป็น เกณฑ์สำคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการกำหนด
ตัวชี้วัด เพื่อใช้ใน การตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การกำหนดตัวชี้วัด
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ดังกล่าวนั้น ในระบบ การศึกษาบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก 3 – 4 ปีแต่บางแห่งอาจ กำหนดทุก
ระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 
2553) 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื ่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือ 
ครูผู้สอน ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดท่ี 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  จัดแบ่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  7) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา  
8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

 
 
 
 
3. การจัดบุคลากรตามกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ดังนี ้

3.1. นางสมลักษณ์  รู้แผน  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา และกลุ่มโรงเรียนชัยมงคล  อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา  

3.2. นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนภาชีระพีพัฒน์ และกลุ่มโรงเรียนภาชีสราญ
รมย์  อำเภอภาชี  

3.3 นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนโพธิ์สามต้นและกลุ่มโรงเรียนเมืองชัยพระ
เจ้าตาก  อำเภอบางปะหัน  

3.4 นางปรีชยา  ยาวุธ    รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ ,  กลุ่มโรงเรียนนพรัตน์และ 
กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ  อำเภออุทัย   

3.5 นางสาวเบญญาภา  หลวงราช  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเสมาท่าเรือ  และกลุ่มโร งเรียนท่าเรือ
พัฒนา  อำเภอท่าเรือ   

3.6 นางพันทิพย์  ผาก่ำ  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์,  กลุ่มโรงเรียนมหาจุฬาและ 
กลุ่มโรงเรียนวังคชสาร  อำเภอวังน้อย   

3.7 นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา  อำเภอบ้านแพรก ,   
กลุ่มโรงเรียนมหาราชนครใหญ่และกลุ่มโรงเรียนเสมามหาราช  อำเภอมหาราช   

3.8 นางสาวนิดาพร  ชารี  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนศรีทักษิณและกลุ่มโรงเรียนอุตรนคร  อำเภอนคร
หลวง  

3.9 นายพิชิต  ขำดี  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเพนียด อำเภอพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มโรงเรียนนคร
ใน อำเภอบางปะหัน   

 



13 
 

ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

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

10 

        2. โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 

        3. โรงเรียนพรพนิิตพิทยาคาร 

        4. โรงเรียนวัดทำใหม ่

        5. โรงเรียนวัดชา้ง 

        6. โรงเรียนวัดปากกราน 

        7. โรงเรียนประชาสามัคคี  

        
8. โรงเรียนวัดกลาง (ปากกราน
สามัคคี)  

ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

        9. โรงเรียนประตชูัย  
        10. โรงเรียนวัดกษัตราธริาช 

 นางสมลักษณ์  รู้แผน กลุ่มชัยมงคล พระนครศรีอยธุยา 1.โรงเรยีนวัดประดู่ทรงธรรม 

8 

       2. โรงเรียนวัดใหญ่ชยัมงคล 

       3. โรงเรียนวัดพระญาติการาม 

        4. โรงเรียนวัดพนญัเชิง 

        5. โรงเรียนวัดหันตรา 

        6. โรงเรียนวัดไผ ่

        7. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 

        8. โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 

2 นายพิชิต  ขำดี  กลุ่มเพนียด พระนครศรีอยธุยา โรงเรียนลุมพลชีนูปถัมภ ์

8 

       โรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์

       โรงเรียนวัดตูม 

        โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 

        โรงเรียนวัดชา้งใหญ ่

        โรงเรียนวัดกุฎีลาย 

        โรงเรียนสุดินสหราษฎ ์
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        โรงเรียนอนุบาลพระนครศรอียุธยา 

        
โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์
ประชารัฐ)  

4 นายพิชิต ขำด ี กลุ่มนครใน บางปะหัน โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม 

9 

       
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชา
สรรค์) 

        โรงเรียนวัดแก้วตา 

        
โรงเรียนวัดตาลเอน 
 
  

ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

        โรงเรียนวัดบางเพลิง 

 

        โรงเรียนวัดค่าย 

        โรงเรียนวัดนาค 

        โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 

        
โรงเรียนวัดทางกลาง 
  

5 
นางสาวนชรพร 
ประมวลสุข 

กลุ่มโพธิ์สามต้น บางปะหัน โรงเรียนวัดประมุง 

9 

        โรงเรียนวัดอินกัลยา 

        โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 

        โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 

        โรงเรียนวัดไก่ 

        โรงเรียนวัดผึง่แดด 

        โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 

        โรงเรียนวัดบ้านม้า 

        
โรงเรียนวัดดอกไม้ 
  

6 
 นางสาวนชรพร 
ประมวลสุข 

กลุ่มเมืองชัย
พระเจ้าตาก 

บางปะหัน โรงเรียนวัดบางเดื่อ 

8         โรงเรียนวัดดาวคะนอง 

        โรงเรียนวัดจอมเกษ 
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        โรงเรียนวัดโคก 

        โรงเรียนวัดนนทรีย ์

        โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 

        โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 

        
โรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์
ประชารัฐ) 
  

ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

7 
นางสาวเบญญาภา    
     หลวงราช 

กลุ่มเสมา
ท่าเรือ 

ท่าเรือ โรงเรียนประชาผดงุวิทย ์

11 

       โรงเรียนบอ่แร ่

        โรงเรียนวัดหวัหิน 

        โรงเรียนวัดไก่จ้น 

        โรงเรียนวัดจำปา 

        โรงเรียนวัดจงกลน ี

        โรงเรียนวัดศาลาลอย 

        โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 

        โรงเรียนวัดแค 

        โรงเรียนวัดทุ่งมน 

        โรงเรียนวัดบ้านแถว  

8 
นางสาวเบญญาภา 
หลวงราช 

กลุ่มท่าเรือ
พัฒนา 

ท่าเรือ โรงเรียนวัดสะตอื 

9 

       โรงเรียนวัดบวังาม 

        โรงเรียนวัดวังแดงเหนอื 

        โรงเรียนวัดนางคุ่ม 

        โรงเรียนวัดสฎางค ์

        โรงเรียนวัดสามเรอืน 

        โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 

        โรงเรียนชุมชนวัดบ้านรอ่ม 

        โรงเรียนวัดบึง  
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9 นางสาวนิดาพร ชาร ี กลุ่มศรีทักษิณ นครหลวง โรงเรียนวัดเรือแข่ง 

7 
       โรงเรียนวัดละมุด 

        โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 

        
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
  

ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

        โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพญ็ 
         โรงเรียนวัดบ้านดาบ 

        โรงเรียนวัดมาบพระจันทร ์

10 นางสาวนิดาพร ชาร ี กลุ่มอุตรนคร นครหลวง 
โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสกุ
ประเสรฐิ) 

9 

       โรงเรียนมเหยงค ์

        โรงเรียนวัดนอ้ย 

        โรงเรียนวัดทอง 

        โรงเรียนวัดสำมะกัน 

        โรงเรียนวัดปรีดาราม 

        โรงเรียนวัดลาย  

        โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสรฐิวิย)์ 

        โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง 

11 
นางสาวขนษิฐา  
      ศรีศักดา 

กลุ่มบ้านแพรก
พัฒนา 

บ้านแพรก โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง 

6 

       โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 

        โรงเรียนวัดโบสถ์ 

        โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว ์

        โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 

        โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์บำรุง 

12 
นางสาวขนษิฐา  
      ศรีศักดา 

กลุ่มมหาราช
นครใหญ ่

มหาราช โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 

6        โรงเรียนวัดสวุรรณเจดีย ์

        โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 
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        โรงเรียนวัดเจ้าปลุก 

        โรงเรียนวัดบางสงบ 

    โรงเรียนวัดโพธิ ์

ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

13 
นางสาวขนษิฐา  
     ศรีศักดา 

กลุ่มเสมา
มหาราช 

มหาราช โรงเรียนวัดปากคลอง 

5 

       โรงเรียนวัดอุโลม 

        โรงเรียนวัดตะบอง 

        โรงเรียนชุมชนวัดสเุมธ 

        
โรงเรียนวัดท่าต่อเลิศบญุยงค์วิทยา 
  

14 
นางสาวนิรา  
    ขุนทองชมาตย ์

กลุ่มภาช ี
ระพพีัฒน ์

ภาช ี โรงเรียนวัดพระแก้ว 

7 

        โรงเรียนวัดภาช ี

        โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 

        โรงเรียนวัดหนองเปา้ 

        โรงเรียนวัดนาอุ่น 

        โรงเรียนวัดหวัคุ้ง 

        
โรงเรียนวัดหนองบัว 
  

15 
นางสาวนิรา  
   ขุนทองชมาตย์ 

กลุ่มภาช ี
สราญรมย ์

ภาช ี โรงเรียนวัดเจรญิธรรม 

10 

        โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 

        โรงเรียนบา้นดอนข่อย 

        โรงเรียนชุมชนโคกม่วง 

        โรงเรียนวัดหนองนาง 

        โรงเรียนวัดผดงุธรรม 

        โรงเรียนวัดมาบโพธิ ์

        โรงเรียนวัดโคกกรวด 

        โรงเรียนวัดอุทการาม 

        โรงเรียนวัดโคกสังข ์
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ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

16  นางพันทิพย์ ผาก่ำ กลุ่มวังชลสินธุ ์ วังน้อย โรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์

9 

        โรงเรียนบา้นลำแดง 

        โรงเรียนวัดวัดยมนาตามธรรม 

        โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พทิยา 

        โรงเรียนคอตันคลอง 27 

        โรงเรียนวัดธรรมจริยา 

        โรงเรียนวัดลำพระยา  

        โรงเรียนวัดวงษส์วรรค์ 

        โรงเรียนกลางคลอง 27 

17 นางพันทิพย์ ผาก่ำ กลุ่มมหาจุฬา วังน้อย โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา 

7 

        โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ ์

        โรงเรียนวัดลาดทราย 

        โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห ์

        โรงเรียนวัดพะยอม 

        โรงเรียนสิทธิพยากรณ ์

        โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ ์

18  นางพันทิพย์ ผาก่ำ  กลุ่มวังคชสาร วังน้อย โรงเรียนวัดศรีประชา 

11 

        โรงเรียนจรญูกิมลี้กิจจาทรอนสุรณ ์

        โรงเรียนวัดศิวาราม 

        โรงเรียนวัดบ้านช้าง 

        โรงเรียนบา้นกระทุ่มลาย  

        โรงเรียนวังนอ้ยวิทยาภูม ิ

        โรงเรียนบา้นบ่อตาโล ่

        โรงเรียนวัดหว้ยจระเข้ 

        โรงเรียนมุลลิมบำรุง 

ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 
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        โรงเรียนวัดสุคันธาราม  

    โรงเรียนบา้นสร้าง  

19  นางปรีชยา ยาวุธ กลุ่มมิตรภาพ อุทัย โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 

7 

       โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 

        โรงเรียนวัดพรานนก 

        โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 

        โรงเรียนวัดโคกโพธิ ์

        โรงเรียนวัดดอนพุดซา 

        โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 

20 นางปรีชยา ยาวธุ กลุ่มนพรัตน ์ อุทัย โรงเรียนบา้นคู้คด 

8 

        โรงเรียนวัดบ้านหีบ 

        โรงเรียนวัดนางช ี

        โรงเรียนวัดไทรงาม 

        โรงเรียนวัดอุทัย 

        โรงเรียนบา้นข่อยโทน 

        โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม 

        โรงเรียนวัดโคกช้าง 

21  นางปรีชยา ยาวุธ 
กลุ่มวชิร
ปราการ 

อุทัย โรงเรียนวัดจำปา 

11 

        โรงเรียนวัดโตนดเตีย้ 

        โรงเรียนวัดโคกมะยม 

        โรงเรียนเชาน์วัศ 

        โรงเรียนบา้นช้าง 

        โรงเรียนวัดคานหาม 

        โรงเรียนวัดสะแก 

        โรงเรียนวัดโตนด  
ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

        โรงเรียนบา้นเป็ด  
        โรงเรียนวัดขุนทิพย ์
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        โรงเรียนวัดกะสังข ์
 

 
งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อทำ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด/ วางแผนร่วมทำ ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ มีความเสมอ
ภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานชองสถานศึกษาใน      
รูปชองภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะชองเครือข่ายใน ด้านการประสานงาน 
(Coordination) ความร ่วมมือ (Cooperation) การทำงานร ่วมกัน (Collaboration) และการมีส ่วนร่วม 
(Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานชองสถานศึกษา ครอบคลุม 4 ภาระงาน 
ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

 

4. การจัดบุคลากรตามงานพเิศษ  งานโครงการและตัวชี้วัด  ได้แก่  งานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที ่ การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ฯลฯ 

 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด 
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีของ

ศึกษานิเทศก์ที่เกี ่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตั วชี้วัดท่ี
เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานชองศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยซน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
   

การมอบหมายงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าท่ี

รับผิดขอบของ ข้าราชการและลูกจ้าง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1        ท่ี 333 /2564   ลงวันท่ี  7  เดือน   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

นางปรีชยา  ยาวุธ    
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี ้
          ๑) ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
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          ๒) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดำเนินงานของบุคลากรใน
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 

          ๓) วางแผนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและแนวทางปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 

         ๔) ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง  ๆ     ท่ี
เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้วิเคราะห์และวาง
แผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 

         ๕) ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนสังกัดอำเภออุทัย 
         ๖) ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         ๗) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
จัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

       ๘)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ 

        ๙)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา     

      
 
 
 
 

        ๑๐) ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

        ๑๑) รับผิดชอบงานโครงการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต 
        ๑๒) รับผิดชอบงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
        ๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
   หมวด 1 

           มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 

ข้อ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปน้ี 
(ก) มีคุณวุฒิ ไม่ตํ่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมี

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

(ข) ผ่านการฝกึอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง  
ข้อ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้าน 
ปฏิบัติการ สอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่
น้อยกว่าสิบปี  

(2) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 

หมวด 2 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 

ข้อ 3 การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้ 

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

(3.1) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา  
(3.2) การสร้างทักษะในการนิเทศ  
(3.3) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ  
(3.4) การนำนวัตกรรมมาประยุกตใ์ช้ในการนิเทศ  
(3.5) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4)  การนิเทศภายใน  
(ข) สมรรถนะ 

(1) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
สถานศึกษา  

(2) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ 
บริหารจัดการศึกษา 

(3) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงาน ท่ี 
เกี่ยวข้อง  

(4) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  
ข้อ 4 นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
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(ก) สาระความรู้ 
(1) ระบบและทฤษฏีการวางแผน 
(2) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษา  
(3) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ  
(4) การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา  
(5) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(6) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา  

(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อการจัดทำ 

นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา 
(2) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดาเนินงาน 

และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
(3) สามารถให้คำแนะนำ  ปรึกษาเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุ่งให้ 

เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข้อ 5   การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

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

(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถให้คำแนะน่า ปรึกษาเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร

สถานศึกษา  
(2) สามารถสาธิต แนะน่าครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน  
(3) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนำหลักสูตรไปใช้  

ข้อ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้ 

(1) การบริหารคุณภาพ 
(2) การประกันคุณภาพการศึกษา 
(3) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
(4) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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(ข) สมรรถนะ 
  (1) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน ของสถานศึกษา 
(2) สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(3) สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมิน 

ตนเอง ของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
ข้อ 7 การบริหารการจัดการการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

(ก) สาระความรู้ 
(1) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา 
(2) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
(3) การปฏิรูปการศึกษา 
(4) กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา  

(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ 

การศึกษา 
(2) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
(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 ดังต่อไปนี ้

(ก) สาระความรู้ 
(1) กลวิธีการนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  
(2) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอื่นๆ  
(3) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 
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(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 
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  
(2) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 

แก่สถานศึกษา 
ข้อ   11   คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  

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

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

หมวด 3 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

ข้อ  12   ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 
(1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง

การศึกษา 
(2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
(4) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
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(5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ  
(6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
(7) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
(8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  
(10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
(11) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ  
(12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

ประกาศ ณ วันท่ี    3  เมษายน   2544 
เสริมศักดิ ์  วิศาลาภรณ์   (ประธานกรรมการคุรุสภา) 

 
กฎกระทรวง 

การประกอบวิชาชีพควบคมุ 
พ.ศ. 2549 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   6   และมาตรา 43   วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพชอง บุคคล ซึ ่งมาตรา     29  ประกอบกับมาตรา   39  และมาตรา 40   ชองรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี   27   มกราคม พ.ศ.  2549 
 

  จาตุรนต์ ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 

 

 



29 
 

 

 

 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
 

 


