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คำนำ 
 

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ จัดทำขึ้น เพ่ือเป็น 
แนวทางในการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์ทุกกลุ่มงาน ซึ่งเป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับ การนิเทศ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน   เท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด  งานตามบทบาท
หน้าที่     ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งงานตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง  6 กลุ่มงานกับอีก   1  งานธุรการ  โครงสร้างการบริหารงานและการจัด
วางบุคลากร การมอบหมายงาน และแนวปฏิบัติราชการ การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง 
ทุกท่าน 

 
 

                                           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  1 

 
 
 
 

บทนำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1   เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามี        
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียน   
เป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการศึกษา   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
เล่มนี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์ทุกกลุ่มงาน 

 

วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล       

การจัดการศึกษา 
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
3. เพ่ือประซาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที่ และ

ภารกิจของศึกษานิเทศก์ 
 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
 

1.  งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติ

หน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
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 
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1.4  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ 

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 
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
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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
ของการนิเทศการศึกษา การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ 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   
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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                  
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 
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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 
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 
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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  
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 
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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 
3)  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจั ย 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  
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3)  จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
4)  ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

-  การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เซ่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการ                    
นิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ 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  
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 
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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 

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  
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3)  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางใน 
การปรับปรุง สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์

4)  จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
ตามเกณฑ์ อย่างเป็นระบบ 

5)   จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการ 
ประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภ าพภายใน
สถานศึกษา  

6)   จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7)  จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 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 

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  
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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 
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 
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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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ส่วนที่  2 
 
 

 
 
การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากร 
 

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

1.1. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   
 1.2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 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 
 1.7  งานธุรการ    นางน้ำทิพย์  คงเกษมและนางสาวคณิตา  วงษ์เนตร  
 

2.  การจัดบุคลากรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
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   
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สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้ เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยนำพาให้
บรรลุ คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวซี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น   8  กลุ่ม ได้แก่   1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   2)  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
7) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา   8)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards 
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ ได้เมื่อจบการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่
มาตรฐานกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือ เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมาย และกรอบทิศทางในการพัฒนา หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัยและใช้สำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ
ที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้ 

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา การเรียน      
การสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการ
กำหนดตัวชี้วัด เพ่ือใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การกำหนด
ตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ การศึกษาบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก  3 – 4  ปี แต่บางแห่งอาจ 
กำหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ ง (สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา , 2553) 

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้   เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสถานศึกษาหรือ 
ครูผู้สอน ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้   ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่ 
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น   8  กลุ่ม ได้แก่    1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   2)  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์   3)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  4)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  6) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    
7) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา   8)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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3.   การจัดบุคลากรตามกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้ 
3.1.  นางสมลักษณ์  รู้แผน  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา และกลุ่มโรงเรียนชัยมงคล  อำเภอ

พระนครศรีอยุธยา  
3.2.  นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนภาชีระพีพัฒน์ และกลุ่มโรงเรียนภาชี

สราญรมย์  อำเภอภาชี  
3.3   นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน โพธิ์สามต้นและกลุ่มโรงเรียน              

เมืองชัยพระเจ้าตาก  อำเภอบางปะหัน  
3.4.  นางปรีชยา  ยาวุธ    รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ ,  กลุ่มโรงเรียนนพรัตน์และ 

กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ  อำเภออุทัย   
3.5  นางสาวเบญญาภา  หลวงราช  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเสมาท่าเรือ  และกลุ่มโรงเรียนท่าเรือ

พัฒนา  อำเภอท่าเรือ   
3.6  นางพันทิพย์  ผาก่ำ  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์,  กลุ่มโรงเรียนมหาจุฬาและ 

กลุ่มโรงเรียนวังคชสาร  อำเภอวังน้อย   
3.7  นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา  อำเภอบ้านแพรก ,   

กลุ่มโรงเรียนมหาราชนครใหญ่และกลุ่มโรงเรียนเสมามหาราช  อำเภอมหาราช   
3.8  นางสาวนิดาพร  ชารี  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนศรีทักษิณและกลุ่มโรงเรียนอุตรนคร  อำเภอ

นครหลวง  
3.9  นายพิชิต  ขำดี  รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเพนียด อำเภอพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มโรงเรียน

นครใน อำเภอบางปะหัน   

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) 
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ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

        9. โรงเรียนประตูชัย 
 

        10. โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 

 นางสมลักษณ์  รู้แผน กลุ่มชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา 1.โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม 

8 

       2. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 

       3. โรงเรียนวัดพระญาติการาม 

        4. โรงเรียนวัดพนัญเชิง 

        5. โรงเรียนวัดหันตรา 

        6. โรงเรียนวัดไผ่ 

        7. โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 

        8. โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 

2 นายพิชิต  ขำดี  กลุ่มเพนียด พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 

8 

       โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

       โรงเรียนวัดตูม 

        โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 

        โรงเรียนวัดช้างใหญ่ 

        โรงเรียนวัดกุฎีลาย 

        โรงเรียนสุดินสหราษฎ์ 

        
โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา 

        
โรงเรียนวัดพระงาม 
(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 

4 นายพิชิต ขำดี กลุ่มนครใน บางปะหัน โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม 

9 
       

โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุข
ประชาสรรค์) 

        โรงเรียนวัดแก้วตา 

        โรงเรียนวัดตาลเอน 
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        โรงเรียนวัดบางเพลิง 

 
        โรงเรียนวัดค่าย 

        โรงเรียนวัดนาค 

        โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 

        โรงเรียนวัดทางกลาง 

5 
นางสาวนชรพร 
ประมวลสุข 

กลุ่มโพธิ์สามต้น บางปะหัน โรงเรียนวัดประมุง 

9 

        โรงเรียนวัดอินกัลยา 

        โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 

        
โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่น
อุปถัมภ์) 

        โรงเรียนวัดไก่ 

        โรงเรียนวัดผึ่งแดด 

        โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 

        โรงเรียนวัดบ้านม้า 

        โรงเรียนวัดดอกไม้ 

6 
 นางสาวนชรพร 
ประมวลสุข 

กลุ่มเมืองชัย
พระเจ้าตาก 

บางปะหัน โรงเรียนวัดบางเดื่อ 

8 

        โรงเรียนวัดดาวคะนอง 

        โรงเรียนวัดจอมเกษ 

        โรงเรียนวัดโคก 

        โรงเรียนวัดนนทรีย์ 

        โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 

        โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 

        
โรงเรียนวัดพระงาม 
(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 
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7 
นางสาวเบญญาภา    
     หลวงราช 

กลุ่มเสมาท่าเรือ ท่าเรือ โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ 

11 

       โรงเรียนบ่อแร่ 

        โรงเรียนวัดหัวหิน 

        โรงเรียนวัดไก่จ้น 

        โรงเรียนวัดจำปา 

        โรงเรียนวัดจงกลนี 

        โรงเรียนวัดศาลาลอย 

        โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 

        โรงเรียนวัดแค 

        โรงเรียนวัดทุ่งมน 

        โรงเรียนวัดบ้านแถว 

8 
นางสาวเบญญาภา 
หลวงราช 

กลุ่มท่าเรือ
พัฒนา 

ท่าเรือ โรงเรียนวัดสะตือ 

9 

       โรงเรียนวัดบัวงาม 

        โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 

        โรงเรียนวัดนางคุ่ม 

        โรงเรียนวัดสฎางค์ 

        โรงเรียนวัดสามเรือน 

        โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 

        โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 

        โรงเรียนวัดบึง 

9 นางสาวนิดาพร ชารี กลุ่มศรีทักษิณ นครหลวง โรงเรียนวัดเรือแข่ง 

7 
       โรงเรียนวัดละมุด 

        โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 

        โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
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ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

        โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ 
         โรงเรียนวัดบ้านดาบ 

        โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ 

10 นางสาวนิดาพร ชารี กลุ่มอุตรนคร นครหลวง 
โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุก
ประเสริฐ) 

9 

       โรงเรียนมเหยงค์ 

        โรงเรียนวัดน้อย 

        โรงเรียนวัดทอง 

        โรงเรียนวัดสำมะกัน 

        โรงเรียนวัดปรีดาราม 

        โรงเรียนวัดลาย  

        
โรงเรียนนครหลวง (พิบูล
ประเสริฐวิย์) 

        โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง 

11 
นางสาวขนิษฐา  
      ศรีศักดา 

กลุ่มบ้านแพรก
พัฒนา 

บ้านแพรก โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง 

6 

       โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 

        โรงเรียนวัดโบสถ ์

        โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว ์

        โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 

        โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์บำรุง 

12 
นางสาวขนิษฐา  
      ศรีศักดา 

กลุ่มมหาราช
นครใหญ่ 

มหาราช โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 

6 
       โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย ์

        โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 

        โรงเรียนวัดเจ้าปลุก 

        โรงเรียนวัดบางสงบ 
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ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

        โรงเรียนวัดโพธิ ์  

13 
นางสาวขนิษฐา  
     ศรีศักดา 

กลุ่มเสมา
มหาราช 

มหาราช โรงเรียนวัดปากคลอง 

5 

       โรงเรียนวัดอุโลม 

        โรงเรียนวัดตะบอง 

        โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 

        
โรงเรียนวัดท่าต่อเลิศบุญยงค์
วิทยา 

14 
นางสาวนิรา  
    ขุนทองชมาตย์ 

กลุ่มภาชี 
ระพีพัฒน์ 

ภาช ี โรงเรียนวัดพระแก้ว 

7 

        โรงเรียนวัดภาช ี

        โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 

        โรงเรียนวัดหนองเป้า 

        โรงเรียนวัดนาอุ่น 

        โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 

        โรงเรียนวัดหนองบัว 

15 
นางสาวนิรา  
   ขุนทองชมาตย์ 

กลุ่มภาชี 
สราญรมย์ 

ภาช ี โรงเรียนวัดเจริญธรรม 

10 

        โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 

        โรงเรียนบ้านดอนข่อย 

        โรงเรียนชุมชนโคกม่วง 

        โรงเรียนวัดหนองนาง 

        โรงเรียนวัดผดุงธรรม 

        โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 

        โรงเรียนวัดโคกกรวด 

        โรงเรียนวัดอุทการาม 

        โรงเรียนวัดโคกสังข์ 
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ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

16  นางพันทิพย์ ผาก่ำ กลุ่มวังชลสินธุ ์ วังน้อย โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

9 

        โรงเรียนบ้านลำแดง 

        โรงเรียนวัดวัดยมนาตามธรรม 

        โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 

        โรงเรียนคอตันคลอง 27 

        โรงเรียนวัดธรรมจริยา 

        โรงเรียนวัดลำพระยา  

        โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 

        โรงเรียนกลางคลอง 27 

17 นางพันทิพย์ ผาก่ำ กลุ่มมหาจุฬา วังน้อย โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา 

7 

        โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 

        โรงเรียนวัดลาดทราย 

        โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 

        โรงเรียนวัดพะยอม 

        โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 

        โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ 

18  นางพันทิพย์ ผาก่ำ  กลุ่มวังคชสาร วังน้อย โรงเรียนวัดศรีประชา 

11 

        โรงเรียนจรญูกิมลี้กจิจาทรอนุสรณ ์

        โรงเรียนวัดศิวาราม 

        โรงเรียนวัดบ้านช้าง 

        โรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย  

        โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 

        โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 

        โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ 

        โรงเรียนมุลลิมบำรุง 

        โรงเรียนวัดสุคันธาราม 
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ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

        โรงเรียนบ้านสร้าง  

19  นางปรีชยา ยาวุธ กลุ่มมิตรภาพ อุทัย โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 

7 

       
โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 
180 

        โรงเรียนวัดพรานนก 

        โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 

        โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 

        โรงเรียนวัดดอนพุดซา 

        โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 

20 นางปรีชยา ยาวุธ กลุ่มนพรัตน์ อุทัย โรงเรียนบ้านคู้คด 

8 

        โรงเรียนวัดบ้านหีบ 

        โรงเรียนวัดนางชี 

        โรงเรียนวัดไทรงาม 

        โรงเรียนวัดอุทัย 

        โรงเรียนบ้านข่อยโทน 

        โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม 

        โรงเรียนวัดโคกช้าง 

21  นางปรีชยา ยาวุธ 
กลุ่มวชิร
ปราการ 

อุทัย โรงเรียนวัดจำปา 

11 

        โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 

        โรงเรียนวัดโคกมะยม 

        โรงเรียนเชาน์วัศ 

        โรงเรียนบ้านช้าง 

        โรงเรียนวัดคานหาม 

        โรงเรียนวัดสะแก 

        โรงเรียนวัดโตนด 
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ที ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ โรงเรียน จำนวน 

        โรงเรียนบ้านเป็ด 
         โรงเรียนวัดขุนทิพย์ 

        โรงเรียนวัดกะสังข์ 

 
งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด/ วางแผนร่วมทำ ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ    
มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒของสถานศึกษาในรูป
ของภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้านการ 
ประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) และการ
มีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
ครอบคลุม 4 ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป 

 

4 . การจั ดบุ คลากรตาม งาน พิ เศษ   งาน โครงการและตั วชี้ วัด   ได้ แก่   งานตามน โยบายขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่    การติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ฯลฯ 

 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด 
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่

ของศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษท่ีไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอ้ือประโยซน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึง
เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   

การมอบหมายงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   ได้จัดทำคำสั่งมอบหมาย

หน้าที่รับผิดขอบของ ข้าราชการและลูกจ้าง ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ที่ 333 /2564   ลงวันที่  7  เดือน   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
...................................................................... 

1. นางสมลักษณ์ รู้แผน   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
           1.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กำกับ
แนะนำ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความชำนาญการ 
สูงมากในด้านการบริหาร   

2. ด้านการปฏิบัติงาน 
    1) ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ เร่งรัด กลั่นกรองงานและติดตามการดำเนินงานของบุคลากร 

ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและบันทึกความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา   
      2)  กำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน   ปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทาง 
ราชการและแนวทางปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 
      3)   ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ       
ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  วิเคราะห์และวางแผนการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

     4)   รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา   

 5)  พัฒนาวิธีการดำเนินงานในกลุ่มที่รับผิดชอบ เพ่ือให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

 6)  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มงานหน่วยอ่ืน ๆ ในสำนักงาน เพ่ือให้งานใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

7)   ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนาและกลุ่มโรงเรียนชัยมงคล   
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
           8)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1        
ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

      9)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา การจัดการศึกษาพิเศษ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา  
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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

       10)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ 
ในกลุ่มการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
        11)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

1. นางปรีชยา  ยาวุธ   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

    1)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ 
เรียนรู้ 
                     2)  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ  ,กลุ่มโรงเรียนนพรัตน์ และกลุ่ม
โรงเรียนมิตรภาพ  อำเภออุทัย  
           3)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้สถานศึกษานำไป
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

      4)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
                 5)  ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน   
  6)  ดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับท้องถิ่นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                7)  รับผิดชอบสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

       8)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม แก่ครูและบคุลากรทางการศึกษา      

      9)  รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
      10)  รับผิดชอบงานโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 11)  รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC)   
 12)  รับผิดชอบงานโครงการประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์นักเรียน 

       13)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นางสาวนิดาพร  ชารี     ตำแหน่ งศึกษานิ เทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1   มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

      1)   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
      2)   ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนศรีทักษิณ และกลุ่มโรงเรียนอุตรนคร  

อำเภอนครหลวง 
                3)   ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ปฐมวัย ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้สถานศึกษานำไปพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  

      4)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
                 5)  ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการศึกษาปฐมวัย และการ
จัดประสบการณ์     

6) งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ  
ในกลุ่มการศึกษาปฐมวัย      
  7)   รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา        

      8)  รับผิดชอบงานโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Active  Learning)  
       9)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

1. นางสาวเบญญาภา  หลวงราช  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
            1)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

2)  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนท่าเรือพัฒนา และกลุ่มโรงเรียนเสมาท่าเรือ  
อำเภอท่าเรือ   
            3)  ศึกษา ค้นคว้า วิ เคราะห์  สังเคราะห์  วิจัย วิธีการ เครื่องมือเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลการศึกษาเพ่ือการปฏิบัติงานวัดผลการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

      4)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการวัดผลประเมินผลการศึกษา  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

5)  รับผิดชอบเรื่องการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT)  , การประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT  การทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)   
และ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  PISA 

6)  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบและเอกสารหลักฐานการวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา และระบบบริหารจัดการผลการเรียน   (School mis) แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
            7)  รับผิดชอบงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวน 
การคิด 
            8)  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
            9)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา      
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

            10)  รับผิดชอบงานโรงเรียนคุณภาพ วิทย์ คณิต ของ สสวท. 
       11)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข     ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  สำนักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
            1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
คนที่ 2 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้

2)   ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
      3)   ปฏิบั ติ ก ารนิ เทศโรงเรียน  ในกลุ่ ม โรงเรียน โพธิ์ ส ามต้นและกลุ่ ม โรงเรียน               
เมืองชัยพระเจ้าตาก อำเภอบางปะหัน  
          4)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

      5)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

6)  ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  7)  ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
  8)  รับผิดชอบโครงการวิจัยทางการศึกษา  
  9)  รับผิดชอบโครงการแนะแนวอาชีพ  
  10)  รับผิดชอบงานโครงการเครือข่ายนวัตกรรม 

11)  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
  12)  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

       13)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
       14)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

         กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

1. นายพิชิต  ขำดี   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
            1)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
            2)  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนเพนียด อำเภอพระนครศรีอยุธยา และกลุ่ม
โรงเรียนนครใน อำเภอบางปะหัน 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

            3)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ ยวกับการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา   เพ่ือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
และวิจัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้สถานศึกษานำไปพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

      4)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

5)  รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษาด้วย 
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  และการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
            6)  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

      7)  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ (Coding) 
 8)  รับผิดชอบการขับเคลื่อน Digital Platform   

  9)  รับผิดชอบโครงการโรงเรียนเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Conference 
  10)  รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Base Learning  และ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน Game Base Learning  
  11)   รับผิดชอบโครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

       12)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา      

13  รับผิดชอบงานโครงการสื่อการสอน 60 พรรษา  
14)  รับผิดชอบพัฒนาระบบเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

       15)  ปฏิบัติงานวิชาการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒.  นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงาน                
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
            1)  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
            2)  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนเสมามหาราช ,กลุ่มโรงเรียนมหาราชนคร
ใหญอ่ำเภอมหาราช  และกลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา  อำเภอบ้านแพรก 
            3)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจั ย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา   เพ่ือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
และวิจัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้สถานศึกษานำไปพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

      4)  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
            5)  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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 6)  รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ  สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 

       7)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา      

8)  รับผิดชอบงานโครงการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
  9)  รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ (คอนเน็กซ์อีดี) และโรงเรียนร่วมพัฒนา 
  10)  รับผิดชอบงานชุมชนแห่งการเรียนรู้  PLC 

11)  รับผิดชอบงานโครงการเพศวิถีและทักษะชีวิต  
12)  รับผิดชอบโครงการเปิดโลกวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

       13)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
      1. นางพันทิพย์  ผาก่ำ   ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด 
การศึกษา   
            2)  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน ในกลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์  ,กลุ่มโรงเรีนมหาจุฬา และ                      
กลุ่มโรงเรียนวังคชสาร  อำเภอวังน้อย 
       3)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการนิ เทศการศึกษาเพ่ือการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                    4) จัดทำแผนนิเทศ พัฒนาเครื่องมือการนิเทศการศึกษาและปฏิทินการนิเทศการศึกษาของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานผลการนิเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานทุกระดับและสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
                    5)  ส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศการสอนและส่งเสริมเครือข่ายการ
นิเทศการศึกษาและกิจกรรมการนิเทศแนวใหม่ 
                   6)  รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  ประกอบด้วย รวบรวม 
ประมวล วิเคราะห์ ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา
และจัดทำสรุปและรายงานผล การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

7)  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
8)  งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
  9)   งานนโยบาย ยกระดับคุณภาพภาษาอังกฤษ                
  10)  รับผิดชอบงานโครงการประชาคมอาเซียน 
                     11)  รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  12)  รับผิดชอบโครงการแนะแนวและระบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  13)  รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
       14)  รับผิดชอบโครงการคุณธรรม สพฐ.  
  15)  รับผิดชอบโครงการครูพระสอนศีลธรรม 

16)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
                 ๑)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
คนที่ ๑  ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

     ๒) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓)  ปฏิบัติการนิเทศโรงเรียน  ในกลุ่มโรงเรียนภาชีสราญรมย์  และกลุ่มโรงเรียน 
ภาชีระพีพัฒน์  อำเภอภาชี 
            ๔)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน   

๕)  วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
๖)  จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
๗)  รวบรวมวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม   ตรวจสอบ ประเมินผลและ 

การนิเทศการศึกษา   จัดทำแผนและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
และจัดทำรายงานผล  เผยแพร่รายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผลและการนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)   สถานศึกษา  และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

๘)  รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล , โครงการโรงเรียนคุณภาพ  
            ๙)  รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                
         ๑๐)  งานส่งเสริม พัฒนาให้บริการและให้คำปรึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ
ในสาระการเรียนรู้ศิลปะ  แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๑)  รับผิดชอบงานโครงการมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ 
๑๒)  รับผิดชอบงานโครงการห้องเรียนสีเขียว  สิ่งแวดล้อม  

       ๑๓)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานธุรการ 
๑.  นางน้ำทิพย์  คงเกษม   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
            ๑)  ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
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            ๒)  งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับงานการเงิน 
พัสดุ งานวิชาการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            ๓)  งานรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ ทาง Internet (ระบบ e -  office , 
e – filing,Obec) ของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            ๔)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานการประชุม  จดรายงานการประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

๕)  งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของระบบการบริหารและการจัดการการศึกษา 
            ๖)  งานเอกสารเกี่ยวกับการรายงาน  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานโครงการของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            ๗)  งานธุรการและงานสารบรรณ  งานบันทึกข้อมูล งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น  
งานการเงิน บัญชีและพัสดุเบื้องต้น 
  ๘)  โครงการกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๙)   งานบริการและบริหารงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  ๑๐) ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนๆ ภายในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงาน
ธุรการที่เก่ียวข้อง 
  ๑๑)  ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๑๒)  ตรวจสอบ กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
            ๑๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. นางคณิ ตา   วงษ์ เนตร  พนักงานอัตราจ้ าง   สำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
            ๑)  ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        
            ๒)  งานรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ ทาง Internet (ระบบ e -  office , 
e – filing,Obec) ของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๓)  งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของระบบการบริหารและการจัดการการศึกษา 
            ๔)  งานเอกสารเกี่ยวกับการรายงาน  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานโครงการของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            ๕)  งานธุรการและงานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น งาน
การเงิน บัญชีและพัสดุเบื้องต้น 
  ๖)  โครงการกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๗)   งานบริการและบริหารงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  ๘) ประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๙)  จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ    
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๑๐)  ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            ๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

………………………………………………………………… 
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ส่วนที่  3 
 
 
 

 
แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 

แนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ 
เมื่อมาถึงสำนักงานให้ลงเวลาที่กลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ไม่เกินเวลา 08.30  น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา 16.30  น. 
1. การแต่งกาย 

การแต่งกายให้เป็นไปตามที่สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กำหนด ดังนี้  

วันจันทร์       ชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากี 
วันอังคาร      ชุดผ้าไทย 
วันพุธ        ชุดเสื้อสีเขียวของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
วันพฤหัสบดี   ชุดผ้าไทย 
วันศุกร์         ชุดดอกโสนประจำจังหวัด 
 

2. การขออนุมัติไปราชการ 
2.1  การขออนุญาตไปราชการ ให้บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเมื่อได้รับคาสั่งให้ไปราชการ 

ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตไปราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง    
การขอให้ขออนุญาตผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ    ให้ผ่าน
หัวหน้ากลุ่มงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯตามลำดับ เสนอขออนุมัติ 
ผ่านรองผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  และผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   ตามลำดับ 

2.2  ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกสำนักงาน    การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานไม่เกิน 
3   ชั่วโมง ให้แจ้งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ ให้ขออนุญาต
หัวหน้ากลุ่มงานที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ 

 

3. การลา  
 3.1 การลาพักผ่อน หรือการลากิจ   ให้ผู้ประสงค์จะลาพักผ่อนหรือลากิจ  เสนอใบลาพักผ่อนหรือ 
ลากิจล่วงหน้า โดยผ่านความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และต้องมีผู้รับงานแทนลงนามไว้ ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดพักผ่อนได้ กรณี ยกเลิกวันลาพักผ่อนให้บันทึก ตามแบบบันทึกเสนอผ่าน
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ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เสนอขออนุญาตต่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  ตามลำดับ 
 3.2  การลาป่วย   ให้ผู้ลาเขียนใบลาป่วยทันทีที่มาปฏิบัติหน้าที่   หากลาเกิน  7   วัน  ให้แนบ
ใบรับรองแพทย์ตามระเบียบการลา เสนอต่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1  ตามลำดับ 
 3.3  การลาอื่น ๆ   ให้เป็นไปตามระเบียบการลา  
 

4. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
ศึกษานิเทศก์ท่านใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทางราชการเพ่ือเดินทางไปราชการต่างๆ ให้

บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มอำนวยการกำหนด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเสนอขอ
อนุญาตจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 

5 . การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย 
เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สั่งให้บุคลากรในสำนักงาน

ไปร่วมงานเกี่ยวกับพิธี การสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันสำคัญอ่ืนๆ หรือการให้ไปร่วมงานตามที่
ได้รับมอบหมาย    กลุ่มนิเทศ  ติดตาม ฯ จึง กำหนดแนวทางเพ่ือให้ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มถือ
ปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

1. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นการเฉพาะ ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ  ติดตาม ฯ   เป็นผู้เป็นร่วมงานหรือมอบให้ผู้อ่ืนแทน 

2.  กรณีศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มเป็นผู้ไปร่วมงานตามกลุ่มรายชื่อ ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   กำหนดในแต่ละคราว 
 

6.  การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา  เขต 1   กำหนดการประชุม ดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา     ผู้เช้าประชุม

ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยว ข้องในการนำเสนองานในวาระของการ 
ประชุมครั้งนั้นๆ   การบันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานเลขาบุการฯ   บันทึกการประชุมเสนอผ่านผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศฯ เพ่ือรายงานผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
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 2. การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์ 
การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์ กำหนดประชุมเดือนละ    1  ครั้ง (ทุกวันจันทร์ของ 

สัปดาห์แรกของเดือน) 
อนึ่ง การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์ กรณีที่ไม่สามารถประชุมได้ตามวัน เวลาที่กำหนด 

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะแจ้งเลื่อนเป็นคราวๆ ไป ส่วนบันทึกการ
ประชุม มอบงานธุรการจัดทำ  (กลุ่มงานเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์)  และเสนอผ่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เพ่ือนำเสนอและรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ตามลำดับ 

  

การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องรายงานผล

การปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
1.   การรายงานผลการไปราชการตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (ประชุม 

อบรม สัมมนา คณะทำงาน ฯลฯ)   เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดหรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ให้ศึกษานิเทศก์หรือตัวแทน  (กรณีไปเป็นคณะ)   รายงานผลการไปราชการ
โดยจัดทำบันทึกข้อความ เสนอผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
รายงานต่อผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามสำดับ 

2.  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1)  การนิเทศแบบ Coaching ร่วมกับทมีบริหารหรือรายบุคคล ให้ดำเนินการรายงาน    

ตามแบบ และระยะเวลาที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากำหนด 
2)  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และงาน/ 

โครงการ ให้ดำเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู้รับผิดขอบกำหนด 
3)   รายงานการปฏิบัติราชการ 6 เดือน ศึกษานิเทศกแ์ละบุคลากรต้องจัดทำรายงานการ 

ปฏิบัติราชการตามบทบาท หน้าที่ ปีงบประมาณละ     2   ครั้ง  ตามประเด็นที่กำหนด ดังนี้ 
ครั้งที่ 1   รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างตุลาคมถึงมีนาคม โดยส่ง  

เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20   
มีนาคม เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

ครั้งที่ 2   รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเมษายนถึงกันยายน โดยส่ง  
เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 
กันยายน เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่  4 

 

 
 
 
 

รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีดังนี้ 
1 .  การนิ เท ศ โดยใช้ โรงเรี ยนและห้ องเรี ยน เป็ น ฐาน  (School and Classroom based 

Supervision) 
2.  ยึดหลักกัลยาณมิตรนิเทศ คือ ปัญญาธรรม เมตตาธรรมและความเป็นจริงในชีวิต (สุมน        

อมร วิวัฒน์ , 2557) 
3. การสร้างองค์ความรู้แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และการพัฒนาวิชาชีพครูใน 

ลักษณะ Professional learning community (PLC) 
4. ยึดหลักการมีส่วนร่วม Team work , Information , Node & Network    
5. การประกันคุณภาพทั้งระบบ 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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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  
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(3) หลักการพัฒนาหลักสูตร  
(4) การจัดการเรียนรู้  
(5) จิตวิทยาการศึกษา  
(6) การจัดและการประเมินผล  
(7) การจัดการศึกษาพิเศษ 

(ข) สมรรถนะ 
(1) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร 

สถานศึกษา  
(2) สามารถสาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน  
(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 
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(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 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  
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(ข) สมรรถนะ 
(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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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
นางกัลยา  มาลัย   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางสาวรัชดา  ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
 

ผู้ให้ข้อมูล  
นางสมลักษณ์ รู้แผน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวนชรพร  ประมวลสุข   ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์   ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางปรีชยา  ยาวุธ    ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางสาวเบญญาภา  หลวงราช    ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางพันทิพย์  ผาก่ำ  ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางสาวขนิษฐา  ศรีศักดา    ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
นางสาวนิดาพร  ชารี     ศึกษานิเทศก ์ สพป.พระนครศรีอยุยา เขต 1  
นายพิชิต  ขำดี      ศึกษานิเทศก ์ สพป.พระนครศรีอยุยา เขต 1  
 

คณะผู้จัดทำ  
นางสมลักษณ์ รู้แผน  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




