
 
 

 
 

  



 
 

 
 

ค ำน ำ 
 

 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวกับ 
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และงานธุรการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และงานที่รับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากนโยบาย ภารกิจ
ตามจุดเน้นส านักงาน รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการนิเทศ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
แนวคิด งานตามบทบาทหน้าที ่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง  งานตามขอบข่ายภารกิจของ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานและการจัดวาง
บุคลากร การมอบหมายงาน และแนวปฏิบัติราชการการรายงานผลการปฏิบัติราชการ  

ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานนิ เทศการศึกษาของศึกษานิ เทศก์และผู้สนใจ สามารถน าไปปฏิบัติ ได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป 

  

 

(นายพิเชษฐ์  นนท์พละ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
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ส่วนที่  
บทน า 

แนวคิด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท 

หน้าที่ และภารกิจของศึกษานิเทศก ์
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ส่วนที่ 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 

   ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับ 
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

๑. งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
          ๒. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ 
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
         ๓. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 
         ๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน  
การนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 
         ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะใน  
การนิเทศการใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและ  
การประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้าน
การนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็น
กัลยาณมิตร 
  ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่  ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ  
การวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและ
ประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และ  
รายงานผลเพ่ือจัดท าแผนนโยบายและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะนาปรึกษา
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
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ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้  จิตวิทยาการศึกษา การวัดและ  
การประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
ของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
  ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐานและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือ  
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
  ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ
บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาโดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุป ระสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของการศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย
สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน
ก า รสอน  ให้ ค า แนะน า ป รึ กษ า เ กี่ ย ว กั บ ก า รน าผลกา ร วิ จั ย ไป ใ ช้ ใ น ก า ร พัฒนากา ร จั ด 
การเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
  ๗ . กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่  กลวิธี 
การน าเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน  
ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียน
เอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและ
บุคลากรทางการศึกษานาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 
  ๘ . การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่  หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 
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  ๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์  ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ศึกษานิ เทศก์  จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิ เทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี (Good 
Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
3. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
          กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็ ง ในการบริหาร
และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการ
และงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและ
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแล
ช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งาน
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและ
พัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงใน
การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็น
แบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ขอบข่ายภารกิจ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 6 กลุ่มงาน กับอีก 1 งาน ดังนี้  
๑. งานธุรการ   
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   

๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษ   
๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
๒.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   
๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา   
๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา   
๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา   
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๔. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
๔.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   

๕. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และชุมชน   

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา   

 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา   
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

 ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา   
 ๖.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   

๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   
๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ   
๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา   
๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ 

 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพฒันาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู ้
 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
 

 

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชมุชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพฒันาระบบบริหารและการจัด

การศึกษา 
 

 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 

 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

  

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานธุรการ 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

         

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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กรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจ 
๑. งานธุรการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ.  ๒๕๒๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม                                                                            
๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มงานพัฒนา 

หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและ 

กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  
การศึกษาพิเศษ ผูด้้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 

งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจยั  การพัฒนาหลักสตูร
และกระบวนการเรียนรู ้
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 ๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ มี
ความสามารถพิเศษ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งวิ เคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐ มวัย การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ ทั้งในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา 
ดังนี้ 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรได ้
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  ที่จั ดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
ความสามารถพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕51 มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัดทั้ง ๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา
ด าเนินการดังนี้ 
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       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร  

๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียน
ตามแนววิถพุีทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษา 
ที่จัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจาก 
การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
และน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 ๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  ขัน้ตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
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ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
                สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓.๑  งานส่งเสริมการวัด และประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓. ศึกษา วิเคราะห์  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔. จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษา  
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ๑. ครูและผู้เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
ทั้งการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
  

กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผล 
การศึกษา 

งานส่งเสรมิการวดัและประเมินผลการศึกษา 

งานติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

งานทดสอบทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิและพัฒนาเครื่องมือวดัและประเมินผล
การศึกษา 
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 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้เหมาะสมกับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุม
ด้านต่อไปนี้ 
  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ 
  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ 
การเขียนสื่อความ 
 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  มีคลั ง เครื่ องมือวั ดและประเมินผลระดับ เ ขต พ้ืนที่ การศึกษาที่ สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห์  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๒. ด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๓. จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ๔. เผยแพร่ผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกต้อง และมีคุณภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ให้ครอบคลุมทั้ ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ๓.  ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
สพฐ. ส านักทดสอบทางการศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
 ๔.  ประสานความร่วมมือกับส านักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.) และสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
 ๕. ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับ
นักเรียน 
 ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา 
 ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และ 
มีข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 
๔. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 

งานศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย  การพัฒนาสื่อ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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๔.๑ งานส่งเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษา  ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๒.  ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี 
  ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือ
น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน  
การสอนอย่างคุ้มค่า  
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
ทางการศึกษา 
 ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานศึกษา 
 ๓.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์  วิจัย น าไปใช้ และ
เผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและน าผลการวิเคราะห์
วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

   ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศ
ภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ  
ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศที่มีการ
รวมพลังจากทุกฝ่าย 
        ๔.๒  การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) โครงการ
ร่วมพัฒนา (Joint Project) เป็นต้น 
  ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่ประสบผลส าเร็จ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 
 การจัดการศึกษา งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา 
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 ๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จัดตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ  หรือรูปแบบเครือข่าย 
การนิเทศ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒. หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ๕.๓ งานนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด
การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
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  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
 ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
  ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
 ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิ เคราะห์  วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
๖. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๖.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  มาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

หน้ำ 1 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก หน้า 17 
 

 ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้ว
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่นรวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ใน 
การแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา 
  ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการ
และแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเ พ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทาง 
ในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
   ๔.  จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
   ๕.  จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเค ราะห์ผล 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   ๖.   จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๗.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่ านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
จากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๘.  นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
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   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
    สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
 ๒.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  ๓.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๔.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนด การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

  สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของ
แต่ละหน่วยงาน 
 ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึ กษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา   
 ๓.   ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา  



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

หน้ำ 1 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก หน้า 19 
 

 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
น าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
         สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้  
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๓.  มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และ
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. รวบรวม วิ เคราะห์  และบันทึกข้อมูลทา งด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

 ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 
 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปเป็น
ปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

  ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

หน้ำ 1 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก หน้า 20 
 

        กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
เพ่ือด าเนินการตามแผน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศการศึกษา  ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
   ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
   ๒. ระเบียบส านักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ ว ยการตรวจราชการของผู้ ตรวจราชการ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้
บรรลุ คุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการ เรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) 
คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ 
๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 มาตรฐานการเรียนรู้  (Content standards/Academic standards/Learning standards)
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่ อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่
มาตรฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย  และกรอบทิศทางในการพัฒนา หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ ตามอัธยาศัยและใช้ส าหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐาน
ความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้   
 ตัวชี้วัด ( Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติ ได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดมี ลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา 
การเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 
โดยทั่วไปจะมีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐาน
การเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ 
ปี แต่บางแห่งอาจก าหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง 
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)   
 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนางานสถานศึกษาหรือ ครูผู้สอน ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น ๘ กลุ่ม และ 1 กิจกรรม ได้แก่ ๑) 
ภ าษา ไทย  ๒ )  คณิ ตศาสตร์  ๓ )  วิ ท ย าศาสตร์  ๔ )  สั ง คมศึ กษา  ศาสนาและ วัฒนธรรม  
๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ  ๘) ภาษาต่างประเทศ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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แผนงานโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 
(นำยพิเชษฐ์  นนท์พละ) 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(นำงวำสิรินทร์  รัตนมำลี) 

กลุ่มงานที่ 1 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้
1.  นางสุบิน  ณ อัมพร 
2. นางอรัญญา  สุทธาสิโนบล 
๓. นางชวนชื่น  ทัศนา 
๔. นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล 
๓.  

กลุ่มงานที่ 2 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

1. นายบัญชา  รัตนมาล ี
2. นายโสภณ  อั๋นบางไทร 
 

กลุ่มงานที่ 3 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

1. นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 
 

กลุ่มงานที่ 4 

กลุ่มงานนิเทศตดิตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา 

1. นางสุชญา  บ ารุงกิจ 

 

กลุ่มงานที่ 5 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

1. นางประภร  พูลศิลป์ 

 

กลุ่มงานที่ 6 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา 
1. นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ 

 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

หน้ำ 1 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก หน้า 23 
 

ส่วนที ่    

การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดวางบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ตดิตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. การจัดบุคลากรตามภารกิจทั้ง 6 กลุ่ม 

ที ่ กลุ่มงานตามภารกิจ ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ  

1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้   
 
 

1. นางสุบิน ณ อัมพร     
    (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้  
    STEM Education                     
2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ (ประถม) 
๓. ทักษะกระบวนการคิด ตามแนวทาง 
    การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๔. โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล 1. การจัดกระบวนการเรียนรู้  
    Active Learning 
2. การแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน 
3. การสอบ PISA 

3. นางชวนชื่น  ทัศนา 1. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้     
2. ทักษะกระบวนการคิด ตามแนวทาง 
    การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

  ๔. น.ส.กนกรัตน์ ศิริมาลกุล 1. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ปฐมวัย)         
2. การพัฒนาทักษะอาชีพ 

2 กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา      
 
 

1. นายบัญชา  รัตนมาลี        
     (หัวหน้ากลุ่มงาน) 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก            
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์  

2. นายโสภณ  อ๋ันบางไทร 1. โรงเรียนประชารัฐ           
2. กิจกรรมแนะแนว 
๓. ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ 
๔. โบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ 
    ด้วยเทคโนโลยี (Boeing TEL) 
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ที ่ กลุ่มงานตามภารกิจ ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษ 
ที่เกี่ยวข้อง 

3 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา     

1. นางประภร  พูลศิลป์  
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

1. IQA Award 
2. การประกันคุณภาพภายใน 
๓. การประกันคุณภาพภายนอก 

4 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม

(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

๑. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๒. การจัดการเรียนการสอน  
    New DLTV / DLIT 
๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ 
๔. การพัฒนาทักษะด้าน Digital  
    literacy 

5 กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา         

1. นางสุชญา  บ ารุงกิจ 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

1. ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพรฯ         
2. STEM Education 
๓.  โบอิ้ง ยกระดับการเรียนรู้ 
     ด้วยเทคโนโลย ี(Boeing TEL) 
๔. โรงเรียนสื่อการสอนโปรแกรมม่ิง 
    (Coding at School Powered  
    by KidBright) 

6 กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา         
 

1. น.ส.ชุติมา  เบ็ญจมินทร์
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

 
 

1. การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง(ศาสตรพระราชา)  

2. การเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
๓. การปฏิรูปการสอนพระพุทธศาสนา 
    โดยใช้สติและสมาธิเป็นฐาน 

2. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ 
1 ภาษาไทย นางอรัญญา สุธาสิโนบล 
2 คณิตศาสตร์ นายโสภณ  อั๋นบางไทร 
๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุบิน ณ อัมพร และ นางสุชญา บ ารุงกิจ 
๔ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 
๕ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ 
6 การงานอาชีพ นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล 
๗ ศิลปะ นางประภร พูลศิลป์ และ นางชวนชื่น  ทัศนา 
๘ สุขศึกษาและพลศึกษา นายบัญชา  รัตนมาลี 
๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางชวนชื่น  ทัศนา 
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3. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ 
1. อ าเภอองครักษ์ 

ศูนย์ฯ องครักษ์ก้าวหน้า ๗ โรงเรียน 
ศูนย์ฯ องครักษ์รวมพลัง ๓ โรงเรียน  
(วัดปากคลองพระอาจารย์, วัดอรุณรังษี, วัดสุนทรพิชิตาราม) 

นายโสภณ  อั๋นบางไทร 

2. อ าเภอองครักษ์ 
ศูนย์ฯ องครักษ์พัฒนา ๑๑ โรงเรียน 
ศูนย์ฯ องครักษ์รวมพลัง ๒ โรงเรียน (วัดพลอยกระจ่างศรี,วัดเข็มทอง) 

นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 

3. อ าเภอองครักษ์ 
ศูนย์ฯ องครักษ์สามัคคี ๑๐ โรงเรียน 
ศูนย์ฯ องครักษ์รวมพลัง ๒ โรงเรียน (วัดจันทร์เรือง, บ้านเตยใหญ่) 

นางสุชญา   บ ารุงกิจ 

4. อ าเภอเมืองนครนายก 
ศูนย์ฯ ศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ ๑๑ โรงเรียน 

นางอรัญญา  สุธาสิโนบล 

5. อ าเภอเมืองนครนายก 
ศูนย์ฯ หินตั้ง ศรีนาวา ๗ โรงเรียน 
ศูนย์ฯ สาริกา ๖ โรงเรียน  

นางสุบิน  ณ อัมพร 

6. อ าเภอเมืองนครนายก 
ศูนย์ฯ พรหมณี ๙ โรงเรียน 
ศูนย์ฯ เขาพระ-บ้านใหญ่ ๓ โรงเรียน  
(วัดกุดตะเคียน, วัดวังทิพย์พันธาราม, วัดสมบูรณ์สามัคคี) 

นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี 

7. อ าเภอเมืองนครนายก 
ศูนย์ฯ ท่าช้าง-วังกระโจม ๙ โรงเรียน 
ศูนย์ฯ เขาพระ-บ้านใหญ่ ๓ โรงเรียน  
(วัดวังไทร, วัดท่าข่อย, วัดวังตูม, วัดเกาะกระชาย) 

นายบัญชา  รัตนมาลี 

8. อ าเภอปากพลี 
ศูนย์ฯ ปากพลี ๑๒ โรงเรียน 

นางชวนชื่น   ทัศนา 

9. อ าเภอบ้านนา 
ศูนย์ฯ ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา  ๘ โรงเรียน 
ศูนย์ฯ บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกะอาง ๔ โรงเรียน  
(วัดทางกระบือ, ไทยรัฐวิทยา ๗๓, วัดหนองรี, ชุมชนบ้านวังไทร) 

นางประภร  พูลศิลป์ 

10. อ าเภอบ้านนา 
ศูนย์ฯ ป่าขะ-เขาเพ่ิม  ๘  โรงเรียน 
ศูนย์ฯ บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกะอาง ๔ โรงเรียน  
(บ้านหนองกันเกรา, วัดเกาะพิกุล, บ้านเขาดิน) 

น.ส.กนกรัตน์  ศิริมาลกุล 
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ที ่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ 
11. อ าเภอบ้านนา 

ศูนย์ฯ บ้านพริก-พิกุลออก  ๙  โรงเรียน 
ศูนย์ฯ บ้านนา-บ้านพร้าว-ศรีกะอาง ๓ โรงเรียน  
(อนุบาลบ้านนา, วัดทองย้อย, วัดทองจรรยา) 

น.ส.ชุติมา  เบ็ญจมินทร์ 

การมอบหมายงานในหน้าที่ปฏิบัติรายบุคคล 

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอ านาจตามมาตรา 37 และมาตรา 75 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  ได้จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน
ให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ๙๐/2562 ลงวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

1. นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ   
  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
           1.1 งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจสอบกลั่นกรองงานก่อนน าเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

1.2 งานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา  
การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและการวัดผลประเมินผล  

1.3 การบริหารงาน/โครงการต่าง ๆ ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
       1.4 งานศึกษาค้นคว้า วิ เคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบการบริหารจั ดการสถานศึกษา  
การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา 
          1.5. งานประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในฐานะผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       1.6 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
         1.7 ปฏิบัติงานในต าแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
          1.8 งานนิเทศ ติดตามและประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ใน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาองครักษ์ก้าวหน้า อ าเภอองครักษ์ 
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 1.9 งาน/โครงการตามนโยบาย 
   โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริฯ 

1.10 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 2. นางสุบิน ณ อัมพร   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้    

2.1 งานตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 2.3 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 2.4 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
 2.5 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

2.6 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสู่ศตวรรษท่ี 21 
  2.7 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และงานตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก             
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนสาริกา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน          
หินตั้ง-ศรีนาวา อ าเภอเมืองนครนายก จ านวน  13 โรงเรียน 
          2.8 งาน/โครงการตามนโยบาย 
                     - สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
   - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
   - โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2.9 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 3. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้   
  3.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           3.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  3.3 งานส่งเสริมและพัฒนานิสัยรักการอ่านและห้องสมุด 
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           3.4 งานนิเทศ ติดตาม  และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนศรีจุฬา-ดงละคร-ดอนยอ อ าเภอเมืองนครนายก 
จ านวน  11  โรงเรียน 
 3.5 งาน/โครงการตามนโยบาย 
   3.5.1 การอ่านออก เขียนได้ 
                     3.5.2 การสอบ PISA 
                     3.5.3 การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ Active  Learning 
          3.6 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  
 4. นางชวนชื่น  ทัศนา   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ และการ
จัดการศึกษาเรียนรวม เด็กพิเศษ และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน  
ดังต่อไปนี้   
          4.1 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กเรียนร่วม การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและ                                
ผู้มีความสามารถพิเศษ 
 4.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  4.3 งานส่งเสริม/พัฒนาสมรรถนะและจุดเน้นคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 4.4 งานส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 4.5 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ชุมนุม 
ชมรมต่าง ๆ 
 4.6 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และงานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนปากพลี  อ าเภอปากพลี  จ านวน  12 โรงเรียน 
 4.7 งาน/โครงการตามนโยบาย 
        -  งานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
          4.8 งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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     5. นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ 
         ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์เด็กปฐมวัย  และหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ  มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน 
ดังต่อไปนี้   
          5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
 5.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 5.3 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5.4 งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และงานตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนป่าขะ เขาเพ่ิม และโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา  
โรงเรียนวัดเกาะพิกุล  โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา)  อ าเภอบ้านนา  จ านวน  11  โรงเรียน 
 5.4 งาน/โครงการตามนโยบาย 
   5.4.1  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
                     5.4.2  พัฒนาทักษะอาชีพ  
          5.5 งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
6.  นายบัญชา  รัตนมาลี   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้           
สุขศึกษาและพลศึกษา  มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้    

6.1 งานตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม
งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

6.2 งานส่งเสริม การวัดและประเมินผลการศึกษา  
6.3 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                            

 6.4 งานทดสอบทางการศึกษา O–NET, Pre O-NET                                                                            
          6.5 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การด าเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
          6.6 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
          6.7 งานนิเทศ ติดตาม  และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครนายก  ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนท่าช้าง วังกระโจม และโรงเรียนวัดวังไทร  
โรงเรียนวัดท่าข่อย โรงเรียนวัดวังตูม  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย  จ านวน  13  โรงเรียน 
 6.8 งาน/โครงการตามนโยบาย 
   6.8.1  โรงเรียนขนาดเล็ก 
                     6.8.2  ยกระดับผลสัมฤทธิ์  
          6.9 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
7.  นายโสภณ  อ๋ันบางไทร  ต าแหน่งศึกษานเิทศก์  วิทยฐานะช านาญการพเิศษ    
  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้    

7.1 งานส่งเสริม การวัดและประเมินผลการศึกษา  
7.2 งานส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา คลังข้อสอบ 
7.3 งานติดตามตรวจสอบและการวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                            

 7.4 งานทดสอบทางการศึกษา ด้านการอ่านออก เขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,NT ป.3, 
ข้อสอบกลาง 
          7.5 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การด าเนินงานด้านการวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
          7.6 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
          7.7 งานนิเทศ ติดตาม  และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนองครักษ์ก้าวหน้า และโรงเรียนวัดอรุณรังษี  
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม อ าเภอองครักษ์ จ านวน  10  โรงเรียน 
 7.8 งาน/โครงการตามนโยบาย 
  7.8.1 โรงเรียนประชารัฐ 
           7.8.2 กิจกรรมแนะแนว 
  7.8.3 ค่ายเยาวชน...รักษ์พงษ์ไพร 
  7.8.4 โครงการโบอิ้งยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Boeing TEL)  
          7.9 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย       
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กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา    

 ๘. นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้   
 8.1 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 8.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 8.3 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
          8.4 งานนิเทศ ติดตาม  และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา                     
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก                        
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา และโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี  โรงเรียน
วัดเข็มทอง อ าเภอองครักษ์  จ านวน  13 โรงเรียน 
 8.5 งาน/โครงการตามนโยบาย 
   8.5.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
            8.5.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ 
                     8.5.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)  
  8.5.4 การพัฒนาทักษะด้าน Digital literacy  
          8.6 งานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 8. นางสุชญา  บ ารุงกิจ  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้   
 9.1 งานตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 9.2 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
 9.3 ส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 9.๔ งานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ของสถานศึกษา 
 9.๕ จัดท าเกณฑ์ตัวชี้วัดความส าเร็จและเครื่องมือส าหรับการนิเทศ 
 9.๖ จัดท ารายงานการนิเทศประจ าปี ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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 9.๗ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
 9.๘ งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 9.๙ งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
          9.๑๐ งานนิเทศ ติดตาม  และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายกในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนองครักษ์สามัคคี และโรงเรียนบ้านเตยใหญ่  
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง  อ าเภอองครักษ์   จ านวน  12  โรงเรียน 
 9.๑๑ งาน/โครงการตามนโยบาย 
  9.๑๑.1 โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพฯ 
                     9.๑๑.2 สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 
   9.๑๑.3 โครงการโบอิ้งยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี (Boeing TEL)  
   9.๑๑.4 โครงการ Coding at school 
          9.๑๒ งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

     10.  นางประภร  พูลศิลป์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีหน้าที่และรับผิดชอบปฏิบัติงาน   ดังต่อไปนี้ 

      10.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      10.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      10.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
      10.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

            10.5 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
                10.6 งานนิเทศ ติดตาม  และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน ทองหลาง-บางอ้อ-อาษา และโรงเรียน                  
วัดทางกระบือ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร อ าเภอบ้านนา และโรงเรียน                 
วัดหนองรี  จ านวน  12  โรงเรียน 
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      10.7 งาน/โครงการตามนโยบาย 
                      10.7.1 การปฏิรูประบบการประกันคุณภาพและการประเมินแนวใหม่ 
   10.7.2 โครงการ IQA Award 
               10.8 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 11. นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา   และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่และรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้   
 11.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 11.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 11.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
          11.4 งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
          11.5 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
          11.6 งานนิเทศ ติดตาม  และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายกในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน บ้านพริก-พิกุลออก และโรงเรียนอนุบาลบ้านนา  
โรงเรียนวัดทองย้อย  โรงเรียนวัดทองจรรยา  อ าเภอบ้านนา  จ านวน  12  โรงเรียน 
 11.7 งาน/โครงการตามนโยบาย 
  11.7.1  การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) 
                     11.7.2  เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา 
   11.7.3  การปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้            
ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน 
            11.8 งานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานธุรการ 

 12.  นายณรงค์ชัย นาคสุข ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ    
       ปฏิบัติหน้าที่ ในกลุ่มงานธุรการ  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

12.1 งานศึกษา  วิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารบรรณของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

12.2 ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ   ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   เช่น  
ทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ การเวียนหนังสือราชการ  การจัดเก็บหนังสือราชการ  การน าเสนอหนังสือ
ราชการต่อผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและผู้บังคับบัญชาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก 

12.3 งานอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุม  ภายในกลุ่มนิเทศ  ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา  เช่น  การท าหนังสือเชิญประชุม  การจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม การบันทึกการประชุม  การประสานงานในการจัดสถานที่และการเข้าประชุมของบุคลากรที่
เกีย่วข้อง รวมทั้งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 12.4 รับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบ AMSS++ 
 12.5 ประสานงานกลุ่มอ่ืนในส านักงานฯ  หน่วยงานและสถานศึกษา  ในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

12.6 ประสานงานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มฯ  
ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 12.7 ดูแลเว็บไซต์  www.nitednayok.com ของกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผล           
การจัดการศึกษา 

12.8 งานอ่ืน ๆ  ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 13.  นางสาวพรนภา พรหมศร ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
      ปฏิบัติหน้ าที่ ในกลุ่มนิ เทศ  ติ ดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้ าที่ และ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 13.1  งานจัดพิมพ์หนังสือราชการ เอกสารทางราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ในกลุ่มงานดังต่อไปนี้ 
  13.1.1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
  13.1.2 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  13.1.3 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       13.1.4 กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  13.1.5 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  13.1.6 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิ เทศ
การศึกษา 
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 13.2 รับ-ส่งหนังสือราชการทางระบบ AMSS++ 
 13.3 ช่วยปฏิบัติงาน งานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เช่น
ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ การเวียนหนังสือราชการ การจัดเก็บหนังสือราชการ การน าเสนอหนังสือ
ต่อหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้บังคับบัญชาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในกรณีที่เจ้าพนักงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 13.4 ร่วมปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เช่น จดบันทึกรายงานการประชุม ฯลฯ 
 13.5 ร่วมประสานงานกลุ่มอ่ืนในส านักงานฯ หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 13.6 ประสานงานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ทราบ 
 13.7 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 13.8 งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่  หรืออยู่              
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามล าดับ ดังนี้ 
  ล าดับที่  1  นางประภร  พูลศิลป์ 
  ล าดับที่  2  นางสุบิน ณ อัมพร 
                ล าดับที่  3   นายบัญชา  รัตนมาลี  
  ล าดับที่  4  นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม 
  ล าดับที่  5  นางสุชญา  บ ารุงกิจ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ หากผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้จะต้องมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ร่วมงานใน
กลุ่มรับผิดชอบแทนไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการได้  และถ้าหากมีงานโครงการใดของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ให้ทุกคนถือเป็นงานในหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติร่วมกัน 
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ส่วนที่  

แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

แนวปฏิบัติราชการ 
 เมื่อมาถึงส านักงานให้ลงเวลาที่ห้องธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ชั้น 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก อาคาร 2 ไม่เกินเวลา  
08.30 น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา 16.30 น. 
1. การแต่งกาย 

การแต่งกายให้เป็นไปตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ก าหนด ดังนี้ 
วันจันทร์ ชุดสีกาก ี
วันอังคาร ชุดสุภาพ 
วันพุธ  ชุดกีฬา ออกก าลังกาย/ชุดสุภาพ 
วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพ 
วันศุกร์  ชุดผ้าไทย 

2. การขออนุมัติไปราชการ 
การขออนุมัติไปราชการและการลา 

 การขออนุญาตไปราชการ ให้บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเมื่อได้รับค าสั่งให้ไป
ราชการ ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตไปราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาอีกครั้งหนึ่ง การขออนุญาตทั้ง ๒ กรณี ให้ขออนุญาตผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณี
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  และเสนอขออนุมัติผ่าน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายก ตามล าดับ  

ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกส านักงาน  
การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกส านักงานไม่เกิน ๓ ชั่วโมง ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตของ

กลุ่มนิเทศผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ ให้ขออนุญาต
หัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามล าดับ  
3. การลาพักผ่อน 

การลาพักผ่อน ให้ผู้ประสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนล่วงหน้า โดยผ่านความเห็นชอบ
จากผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ และต้องมีผู้รับงานแทนลงนามไว้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุด
พักผ่อนได้ กรณี ยกเลิกวันลาพักผ่อนให้บันทึกตามแบบบันทึกเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
เสนอขออนุญาตต่อผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตามล าดับ 
4. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ศึกษานิเทศก์ท่านใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทางราชการเพ่ือเดินทางไปราชการ
ต่างๆ ให้บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มอ านวยการก าหนด ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ เสนอขออนุญาตจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามล าดับ 
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5. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานที่ได้รับมอบหมาย 
  เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สั่งให้บุคลากรในส านักงานไป
ร่วมงานเกี่ยวกับพิธีการ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันส าคัญอ่ืนๆ หรือการให้ไปร่วมงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  กลุ่มนิเทศฯ จึงก าหนดแนวทางเพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้   
  ๑. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นการเฉพาะผู้อ านวยการ
กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้ไปร่วมงานหรือมอบให้ผู้อ่ืนแทน   
  ๒. ให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ไปร่วมงานตามกลุ่มรายชื่อที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครนายก ก าหนดในแต่ละคราว 
6. การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ก าหนดการประชุม ดังนี้   
  ๑. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)   
ก าหนดประชุม ๓ เดือน/๑ ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ หัวหน้ากลุ่มงาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  และศึกษานิเทศก์ที่
เกี่ยวข้องกับการน าเสนองานในวาระของการประชุมครั้งนั้นๆ  โดยมอบหมายให้กลุ่มงานเลขานุการฯ 
บันทึกการประชุมเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เพ่ือรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายกต่อไป 
  ๒. การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์   
   การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ ก าหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทุกวันจันทร์ของ 
สัปดาห์แรกของเดือน)   
  อนึ่ง การประชุมประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ กรณีที่ไม่สามารถประชุมได้ตามวัน เวลาที่
ก าหนด ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะแจ้งเลื่อนเป็นคราวๆ ไป 
ส่วนบันทึกการประชุม มอบหมายงานธุรการเป็นผู้จัด โดยให้กลุ่มงานเลขานุการฯ เป็นผู้ตรวจสอบ           
ความถูกต้องสมบูรณ์  และเสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ เพ่ือน าเสนอผ่านรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตามล าดับ 
การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้อง
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้   

๑. การรายงานผลการไปราชการตามค าสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
(ประชุม อบรม สัมมนา คณะท างาน ฯลฯ) เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งของ
หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน รายงานผลการไปราชการโดยจัดท า
บันทึกข้อความ เสนอผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                     
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามล าดับ (กรณีไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้จัดท ารายงานเพียง ๑ ฉบับ) 
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  ๒. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  ๒.๑ การนิเทศแบบ Coaching ร่วมกับทีมบริหารหรือรายบุคคล ให้ด าเนินการรายงาน
ตามแบบ และระยะเวลาที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาก าหนด   
  ๒.๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และงาน/
โครงการ ให้ด าเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาที่ผู้รับผิดชอบก าหนด   
  ๓. รายงานการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน ศึกษานิเทศก์ต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติราชการ
ตามบทบาท หน้าที่ ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง ตามประเด็นท่ีก าหนด ดังนี้  
  ครั้งที่ ๑ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างตุลาคมถึงมีนาคม โดยส่ง
เอกสารรายงานผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ 
มีนาคม เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป   
  ครั้งที่ ๒ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเมษายนถึงกันยายน โดยส่ง 
เอกสารรายงานผ่านผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ 
กันยายน เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
  กรอบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการทุก 6 เดือน 

1. ข้อมูลผู้รายงาน 
2. หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (ตามค าสั่ง สพป.นครนายก) 
3. ผลการปฏิบัติราชการ 
 3.1 งานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
  (1) งานนิเทศ  
  (2) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 
  (3) งานวิจัย  
  (4) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 3.2 งานตามภารกิจกลุ่มงาน 
 3.3 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.4 งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย (งานพิเศษ งานโครงการ ฯลฯ) 

   4. แนวทางการพัฒนางานในรอบ 6 เดือนต่อไป 
 
 
 
  



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  
ส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

หน้ำ 1 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก หน้า 39 
 

ส่วนที่  

รูปแบบการนิเทศ และกระบวนการนิเทศ 
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

 
รูปแบบการนิเทศ 

๑. รูปแบบการนิเทศโดยใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐาน (School and Classroom  
based Supervision) 

๒. รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ประกอบ  
ด้วยการเปิดใจ การให้ใจ การร่วมใจ ตั้งใจสร้างสรรค์คุณภาพและเงื่อนไขท่ีไม่เน้นปริมาณงานแต่เน้น
คุณภาพ 

๓. รูปแบบการนิเทศแบบร่วมพัฒนา (Cooperative Development Supervision)  
เป็นปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน มุ่งแก้ปัญหา
และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการนิเทศร่วมคิด ร่วมท า พึ่งพา ช่วยเหลือ 
ยอมรับซึ่งกันและกันให้เกียรติและจริงใจต่อกัน เพ่ือร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ อันจะส่งผลโดยตรง
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๔. การนิเทศแบบสอนงาน (Coaching) เป็นการใหค้ าปรึกษาแนะน า พบปะกันระหว่าง             
ผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยการแนะน าหรือเรียนรู้จากผู้ช านาญ (Coach) ในลักษณะที่ได้รับค าแนะน าหรือเรียนรู้ไปพร้อมๆ 
กับการปฏิบัติงาน 
 
เป้าหมาย 

๑. คุณภาพครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบ Active Learning :                                
ครตู้นแบบ  ๑  คน  ๑  นวัตกรรม 

๒. คุณภาพสถานศึกษา : โรงเรียนคุณภาพ  ๑  โรงเรียน  ๑  กิจกรรมเด่น 
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กรอบแนวคิดกระบวนการนิเทศการศึกษา  
     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ใช้กระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น” ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมการนิเทศ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีกรอบแนวคิดดังภาพประกอบ 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น” 
 

 

  

จุดเน้น/นโยบาย ปีการศึกษา 2562 

1. นโยบายด้านการศึกษาของในหลวง 
    รัชกาลที่ ๑๐ 
2. นโยบายรัฐบาล 
3. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
4. นโยบาย สพฐ. 
5. นโยบาย สพป.นครนายก 
    ๕.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
    ๕.2 ทักษะคิดแคล่วคล่อง 
    ๕.3 ว่องไวเขียนอ่าน 
    ๕.4 สื่อสารเทคโนโลยี 
    ๕.5 จัดการดีสิ่งแวดล้อม 
 

 

การนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น”  

ขั้นที่  1  ปรับเปลี่ยนแนวคิด 
ขั้นที่  2  พิชิตความไม่รู้ 
ขั้นที่  3  น าสู่ห้องเรียน 
ขั้นที่  4  เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ 
ขั้นที่  5  สร้างกลไก PLC 

สถานศึกษา 
1. น านโยบายสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 
2. จัดกิจกรรมตามจุดเน้น 
3. จัดระบบนิเทศภายใน 
4. สรุปประเมินและรายงานผล  
 

ผลที่ได้รับ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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     กระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น”  

  กระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น” พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมการนิเทศของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยน าเสนอขั้นตอนการท างาน ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  

     สร้างความคุ้นเคยและการยอมรับ 
            เสนอตัวอย่างที่ดีเป็นรูปธรรม 
 

               อบรม ให้ความรู้ 
             นิเทศ สาธิต นิเทศทางไกล  
 

               ให้ค าแนะน าเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
             สังเกตการสอน 

  
 

            ประเมินตนเอง 
            เสนอสิ่งเร้าเชิงบวก/สร้างขวัญก าลังใจ  

     สะท้อนผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
             ปรับปรุงและพัฒนา 

  

ขั้นตอนการนิเทศ ตามกระบวนการนิเทศแบบ “บันได 5 ขั้น” 
ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนแนวคิด 

 การปรับเปลี่ยนแนวคิดของครูเพื่อให้ยอมรับการพัฒนา เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน 
หรือปรับปรุงพฤติกรรมการสอน จะท าได้จ าเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดให้ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
หรือยอมรับการพัฒนาความรู้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. การสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในระยะแรก  ผู้นิเทศ 
จะต้องท าความรู้จัก  สร้างความคุ้นเคยกับผู้รับการีนิเทศ  โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

1.1 การนิเทศแบบไม่เป็นทางการ  โดยผู้นิเทศจะไม่ด าเนินการนิเทศเนื้อหาที่ก าหนดไว้           
การพบกับครูเป็นไปอย่างไม่เป็นทางการ  ทั้งนี้ ผู้นิเทศอาจจะหาโอกาสพบครูในเรื่องอ่ืนๆ  เช่น                           
การติดตามงานโครงการต่างๆ หรือเรื่องอ่ืนที่ไม่ใช่ประเด็นที่เป็นเป้าหมายของการนิเทศให้ความรู้  
ดังนั้น  การนิเทศแบบไม่เป็นทางการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนครูรู้จักและคุ้นเคย 

1.2 การให้ความช่วยเหลืองานการสอน เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการระหว่างการนิเทศแบบ              
ไม่เป็นทางการ โดยผู้นิเทศให้ความช่วยเหลือครูในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

ปรับเปลี่ยนแนวคิด 

พิชิตควำมไม่รู้ 

 

มุ่งสู่ห้องเรียน 

เยี่ยมเยียนให้ก ำลังใจ 

 

สร้ำงกลไก PLC 
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2. การน าเสนอนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
หลังจากท่ีผู้นิเทศได้ด าเนินการนิเทศแบบไม่เป็นทางการไประยะหนึ่ง  เมื่อพิจารณาว่ามีความคุ้นเคย
กับผู้รับการนิเทศแล้ว  ผู้นิเทศจึงเริ่มน าเสนอความคิดใหม่  นวัตกรรมใหม่ท่ีมีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอน   

ขั้นที่ 2 พิชิตความไม่รู้ 
 การให้ความรู้และสร้างเชื่อมั่น ตลอดจนความช านาญในการใช้นวัตกรรม  การเผยแพร่
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการสอน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ใช้นวัตกรรมนั้น  มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม  ตลอดจนสามารถใช้นวัตกรรมนั้นได้ จะต้องมีวิธีการให้ความรู้และฝึก
ทักษะอย่างเหมาะสม  ซึ่งการให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระนั้น เป็นบทบาทหน้าที่ประการหนึ่งของผู้
นิเทศ  ซึ่งมีแนวทางด าเนินการได้ 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

1. การเยี่ยมโรงเรียน และการแนะน าครูเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
 2.  การอบรมครูประจ าการ ซึ่งสามรถกระท าได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม การ
สัมมนา การประชุมกลุ่ม  การอบรมโดยวิธีต่าง ๆ เช่น  การบรรยาย  การสาธิต และอ่ืน ๆ ซึ่งแต่ละ
วิธีต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน 

3. การใช้เอกสารทางวิชาการ  ได้แก่  การผลิตเอกสารเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา                 
ทีต่้องการนิเทศ ตลอดจนคู่มือครู  เอกสารเพิ่มความรู้  เอกสารข่าว  เอกสารที่ใช้ในการสอน      
แผนการสอน ฯลฯ 

4. การท าวิจัยปฏิบัติการ การศึกษาและทดลองต่าง ๆ ที่ท าให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  ซึ่งท าได้โดยการจัดท าโครงการ  เช่น โครงการโรงเรียนไม่แบ่งชั้น   การทดลองสอน
รูปแบบต่าง ๆ การจัดห้องเรียนทดลอง  การจัดห้องเรียนตัวอย่าง  เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 น าสู่ห้องเรียน 
 การนิเทศปรับปรุงการสอนในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรม  เป็นกระบวนการในการ
ช่วยเหลือ  ปรับปรุงการใช้นวัตกรรมแก่ครูผู้สอนหลังจากท่ีครูได้น านวัตกรรมไปใช้  ซึ่งอาจมีสภาพไม่
เหมือนกับที่ครูได้ทดลองใช้นวัตกรรมในห้องประชุมหรืออบรม  จึงจ าเป็นที่ศึกษานิเทศก์จะต้องดูแล             
ให้ค าปรึกษาในเรื่องการ จัดท าแผนการสอน การสนับสนุนอุปกรณ์การสอนและวัสดุที่จ าเป็น และ
การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  ซึ่งมีกระบวนการสังเกตการสอนในชั้นเรียน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นิเทศกับครู  เน้นหลักการที่ว่า  ทั้ง 2 ฝ่าย
เป็นเพื่อร่วมวิชาชีพมากกว่าเป็นผู้บังคับบัญชา  กับผู้ใต้บังคับบัญชา  นั่นคือ ผู้นิเทศกับครูต้องยอมรับ
นับถือซึ่งกันและกัน และมีความรู้สึกว่าการร่วมมือกันนิเทศเป็นการพัฒนาวิชาชีพครู 
 ขั้นตอนที่ 2 การปรึกษาหารือและการเตรียมแผนการสอน มีการตกลงเกี่ยวกับการสังเกต
การสอนและพิจารแผนการสอนร่วมกัน  ซึ่งจะเป็นการย้ าเจตนาของการช่วยเหลือและร่วมมือกันเพ่ือ
พัฒนาการสอนให้เด่นชัดขึ้น  ข้อตกลงและแผนการสังเกตการสอนต้องเป็นที่ยอมรับของครูผู้สอน
อย่างจริงใจ 
 ขั้นตอนที่ 3 การสังเกตการสอน  ผู้นิเทศควรนั่งสังเกตการสอนเงียบ ๆ ร่วมกับนักเรียน           
ผู้สังเกตการสอน ต้องบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เครื่องมือหรือแบบฟอร์มบันทึกท่ี            
ผู้นิเทศกับครูร่วมกันจัดท า และอาจจะใช้เทปบันทึกเสียงหรือบันทึกวีดิทัศน์ด้วยก็ได้   
  ข้อควรระวังในการสังเกตการสอน 

1. ต้องสังเกตการสอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ 
2. ต้องสังเกตการสอนจนจบการสอนแต่ละครั้ง 
3. ต้องบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน และบรรยากาศในห้องเรียนอย่าง

ละเอียด 
  

สรา้ง
ความสมัพนัธ ์

ทีด่รีะหว่างครู

กบัผูนิ้เทศ

ปรกึษาหารอื
และเตรยีม

แผนการสอน

การสงัเกต

การสอน

การวเิคราะห ์
พฤตกิรรม
การสอน
รว่มกนั

การปรบัปรุง
การสอน
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนร่วมกัน  ผู้นิเทศจะเสนอข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนและบรรยากาศในห้องเรียนที่บันทึกไว้ว่าเวลาใด  ครูท าอะไร  แล้ว
นักเรียนแสดงพฤติกรรมอย่างไร  บรรยากาศในห้องเรียนเป็นอย่างไร  ครูกับผู้รับการนิเทศร่วมกัน
วิเคราะห์ว่า  พฤติกรรมการสอนใดเด่นหรือด้อยอย่างไร  พฤติกรรมการสอนใดเป็นปัญหาก็ร่วมกัน
หาทางปรับปรุง  แก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้น  โดยเน้นความส าคัญท่ีการได้รับทราบข้อมูลที่ครอบคลุม
และถูกต้อง จะช่วยให้ ครูสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนได้ด้วยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงการสอน  จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอนและ
บรรยากาศในห้องเรียนร่วมกัน  จะช่วยให้เกดการยอมรับรู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง  ซึงถือเป็น
จุดเริ่มต้น เป็นพื้นฐานที่มั่นคง  ครูผู้สอนจะน าเอาผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทั้งด้านดีและไม่ดีมาเป็น
ข้อมูลประกอบการเตรียมแผนการสอน ส่วนพฤติกรรมการสอนที่ดีก็คงไว้  และปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา  ด้วยวิธีการนี้ ครูผู้สอนจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการสอนของตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง  จุดเด่นคือการเข้าใจและยอมรับสภาพความเป็นจริงของตนเอง เป็นจุดเริ่มต้นและเป็น
รากฐานของการพัฒนาตนเอง 

ขั้นที่ 4 เยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ 
 การสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือคงสภาพคุณภาพการสอน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ครูผู้สอน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนแล้งยังคงสภาพคุณภาพการสอนของครูไม่ให้กลับไปมีพฤติกรรม           
การสอนแบบเดิม โดย ผู้นิเทศมีการเยี่ยมชั้นเรียน  ชื่นชมผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน
ของครู ได้แก่  ผลงานนักเรียน  พฤติกรรมนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ผลงานครู 
เป็นต้น  

ขั้นที่ 5 สร้างกลไก PLC 
 จัดให้มีการสะท้อนผลการปฏิบัติรูปแบบ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีให้ได้เผยแพร่ผลงาน  
เพ่ือต่อยอดการพัฒนา และสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
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หมวด ๑ 
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

  
ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้   
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดย 
    มีความรู้ ดังต่อไปนี้   

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

(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสภารับรอง    
ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้   

(๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้าน
ปฏิบัติการ สอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี  

(๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่   
  

หมวด ๒ 
สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 

ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้   

(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ  
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ   
(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา    

(๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา    
(๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ    
(๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ   
(๓.๔) การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ    
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

(๔) การนิเทศภายใน   
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(ข) สมรรถนะ   
(๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา   
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและ  

การบริหารจัดการศึกษา  
(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง   
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร    

ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้    
(ก) สาระความรู้   

(๑) ระบบและทฤษฏีการวางแผน  
(๒) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา   
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ   
(๔) การวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา   
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา    

(ข) สมรรถนะ   
(๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือการจัดท า

นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา   
(๒) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงาน

และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
(๓) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิด

ผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    
ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้    
(ก) สาระความรู้   

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

(ข) สมรรถนะ  
(๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา   
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(๒) สามารถสาธิต แนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน   
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะน าหลักสูตรไปใช้    

ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้    
(ก) สาระความรู้   

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

(ข) สมรรถนะ   
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา   
(๒) สามารถนิเทศ กากับ ตดิตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
(๓) สามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก   
ข้อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้    
(ก) สาระความรู้   

(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา   
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
(๓) การปฏิรูปการศึกษา   
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา    

(ข) สมรรถนะ   
(๑) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ

การศึกษา   
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้   
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน    

ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้    
(ก) สาระความรู้   

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

(ข) สมรรถนะ   
(๑) สามารถให้ค า แนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ

พัฒนาการเรียนการสอน   
(๒) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัด  

การเรียนการสอน   
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(๓) สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา    
ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้
และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้    
(ก) สาระความรู้   

(๑) กลวิธีการน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้   
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอ่ืนๆ   
(๓) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์   

 (ข) สมรรถนะ    
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ    
(๒) สามารถแนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา    
(๓) สามารถน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อ 

การเรียนรู้   
ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้   

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

(ข) สมรรถนะ   
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม   
(๒) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา

แก่ สถานศึกษา   
ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ 
ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้   

(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์   
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์   
(๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

(ข) สมรรถนะ   
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์   
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี   
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หมวด ๓  
มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

  
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้   

(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา   

(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ   
(๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม

ศักยภาพ   
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง   
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ   
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ   
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ   
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
(๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
(๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ     
(๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์   

  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔   
 
 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์  
(ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)  

ประธานกรรมการคุรุสภา  
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กฎกระทรวง  
การประกอบวิชาชีพควบคุม  

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้   

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 
 

จาตุรนต์ ฉายแสง 
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็น

วิชาชีพที่ท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การประสานงาน และให้ค าแนะน าเ พ่ือ 
การพัฒนาการจัดการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ประกอบกับมาตรา ๔๓ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้การ
ก าหนดวิชาชีพควบคุมอ่ืนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพ่ือให้วิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุมที่มีมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้  
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 

1. นายพิเชษฐ์  นนท์พละ     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
2. นางวาสิรินทร์  รัตนมาลี  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นางประภร  พูลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ 
2. นางสุบิน ณ อัมพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ 
3. นายบัญชา  รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ 
4. นายกิตติศักดิ์  แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ 
5. นายโสภณ  อั๋นบางไทร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ 
6. นางอรัญญา  สุธาสิโนบล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ  
7. นางชวนชื่น  ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ 
8. นางสาวชุติมา  เบ็ญจมินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ 
9. นางสุชญา  บ ารุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ฉบับสมบูรณ์/รูปเล่ม 
1. นางสุชญา  บ ารุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก  
2. นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก  
 
 
ออกแบบปก 
1. นางสุชญา  บ ารุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก  
2. นางสาวกนกรัตน์  ศิริมาลกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก  
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