
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 
5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ออกเป็น 9 กลุ่ม เพ่ือให้
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการพัฒนาระบบปฏิบัติงานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้  มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ  
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  
การวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานเลขานุการคณะกรรมการการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  งานที่ได้รับมอบหมายตาม
นโยบาย  และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง   

 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

         อิทธิ์ณณัฏฐ์  นันแก้ว 

               ศึกษานิเทศก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
แนวคิด 
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาชาต ิ
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
 ๕.  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

 
ขอบข่ำยภำรกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 
 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      ๒.๒  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ๓.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 
  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 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  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และชุมชน 
               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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 
   
    

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วจิัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้

 

 

 

 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 

 

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     ทางการศึกษา 

 
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
    ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 

 

 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 

 

 

 

ขอบข่ายภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

งานธุรการ 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการ

จัดการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  



 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

“เป็นศึกษานิเทศก์แนวใหม่ที่ปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ในการส่งเสริม การวิจัย การพัฒนา การ
ผลิต การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการให้บริการสื่อ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากลผู้บริหารโรงเรียน  ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อได้รับการนิเทศตามกระบวนการนิเทศ
แบบมีส่วนร่วม  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะความสามารถพ้ืนฐานเพียงพอ  และมีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาหลักสูตร ตามกลุ่มสาระและมาตรฐาน ทั้งระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้นเรียน  
สามารถบริหารจัดการหลักสูตรจัดการเรียนรู้  วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญภายใต้บริบทของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์” 

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำ เพือ่ให้เกิดกำรพัฒนำ
วิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
       คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ  ได้แก ่ การเป็น
ผู้ร่วมงาน  การเป็นผู้จัดงานหรือกิจกรรม  รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานเพื่อให้สมาชิก
ยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของศึกษานิเทศก์ท่ีมีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการน าองค์กรให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 
มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำ  โดยค ำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับกำรนิเทศ 
      ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  แสดงความรัก  ความเมตตา  และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วยการ
ตัดสินใจในการท างานต่างๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  แล้วเลือกเฉพาะกิจกรรมที่จะน าไปสู่
ผลทางบวกเสมอ  อีกท้ังระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบ โดยมิได้ตั้งใจเพ่ือน าไปสู่ความ
ไว้วางใจ    ความศรัทธาของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศ และเห็นประโยชน์ของการนิเทศ 
มาตรฐานที่ 3 มุ่งม่ันพัฒนำผู้รับกำรนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อกำรพัฒนำอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 
       คุณประโยชน์ส าคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา  จนเป็นผลให้
เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องก าหนดปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ  โดยศึกษาจุดเด่น  จุดด้อยของผู้รับการนิเทศ  ก าหนดจุดที่จะ
พัฒนา    เลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้นๆ  แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง    ประเมินปรับปรุง ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน  และลงมือปฏิบัติ
จนเป็นผลให้ศักยภาพของผู้รับการนิเทศและศึกษานิเทศก์เพ่ิมพูนพัฒนา ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  น าไปสู่การ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 



มาตรฐานที่ 4 พัฒนำแผนกำรนิเทศให้สำมำรถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
       ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวางแผนการนิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจ ากัดของผู้รับการ
นิเทศ  สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง  และเป้าหมายของการพัฒนาเมื่อน าไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนา
อย่างแท้จริง  แผนการนิเทศต้องมีกิจกรรมส าคัญท่ีน าไปสู่ผลของการพัฒนา  ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม
กับผลงานถือเป็นคุณภาพส าคัญที่น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง  มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง 
มาตรฐานที่ 5  พัฒนำและใช้นวัตกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำจนเกิดผลงำนที่มีคุณภำพสูงข้ึนเป็นล ำดับ 
       นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือส าคัญของศึกษานิเทศก์ในการน าไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น
ล าดับ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้
หลากหลาย    ตรงกับสภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจ ากัดของงานและผู้รับการนิเทศจนน าไปสู่ผลได้จริง  เพ่ือให้
ผู้รับการนิเทศใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน  และก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้ง 
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำโดยเน้นผลถำวรที่เกิดแก่ผู้รับกำรนิเทศ 
       ศึกษานิเทศก์มืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของผู้รับการ
นิเทศ จนผู้รับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการนิเทศ
และเพียรพยายามกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทาย  ให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา  ด้วยความรู้สึก
ประสบผลส าเร็จเป็นระยะๆ โดยพยายามให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการท ากิจกรรมและการ
พัฒนาของผู้รับการนิเทศเอง  ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร่วมพัฒนา  และการสนับสนุน
ข้อมูล  ให้ก าลังใจ  ให้ผู้รับการนิเทศค้นหา ปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  เพ่ือให้เกิด
ค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ  เกิดเป็นการพัฒนางานในภาวะปกติเป็นบุคลิกภาพถาวรของผู้รับการนิเทศ
ตลอดไป  รวมทั้งเกิดความชื่นชมและศรัทธาความสามารถของตน 
มาตรฐานที่ 7 รำยงำนผลกำรนิเทศกำรศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบ 
       ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถน าเสนอผลงานที่ได้ท าส าเร็จแล้วด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการ
วิเคราะห์อย่างรอบคอบ  ซึ่งครอบคลุมการก าหนดงานที่จะน าไปสู่ผลแห่งการพัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง  และ
ผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน  การจัดท ารายงานเป็น โอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานที่ท าแล้วว่ามี
ข้อจ ากัด  ผลดี ผลเสีย  ผลกระทบที่มิได้ระวังไว้อย่างไร  ถ้าผลงานเป็นผลดีจะชื่นชม  ภาคภูมิใจได้ในส่วน
ใด  น าเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้อย่างไร ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์ จะปรับปรุงเพ่ิมเติมได้อย่างไร และจะ
น าประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไปอย่างไร คุณประโยชน์ของรายงานที่ดีย่อมน าไปสู่
การประเมินตนเองการชื่นชมความสามารถของผู้ปฏิบัติ  การเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ  และศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการยอมรับและชื่นชมในความความสามารถของตน 
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 
       ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้ค าปรึกษา แนะน าหรือจัดกิจกรรม    เพ่ือให้
ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส าคัญตามเงื่อนไขที่ผู้นิเทศเสนอแนะดังนั้น  ผู้นิเทศต้องประพฤติ
ปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพ่ือให้ค าปรึกษา ค าแนะน า หรือกิจกรรมนั้นๆ มีน้ าหนัก  มีความส าคัญ
น่าเชื่อถือ ผู้นิเทศจ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ  การปฏิบัติตน  มีคุณธรรมจริยธรรม  จะช่วยให้
ผู้รับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา  และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ 



มาตรฐานที่ 9 ร่วมพัฒนำงำนกับผู้อ่ืนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
       ศึกษานเิทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดี
กว่าเดิม  แนะน าการปฏิบัติที่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์แต่จะชี้น าแนวทางการ
แก้ปัญหาที่น าไปสู่ผลดี เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานขององค์กร เพื่อน
ร่วมวิชาชีพและชุมชนด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและคาดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น  โดย
ตระหนักถึงความส าคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ  ทัง้นี้เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในการ
ท างาน  ที่จะน าไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ  เป็นที่ยอมรับของผู้รับการนิเทศและผู้ร่วมงาน  จนผู้รับการนิเทศ
เกิดศรัทธาต่อการนิเทศการปรับปรุงงานและการร่วมงานกับผู้อ่ืน 
มาตรฐานที่ 10  แสวงหำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรในกำรพัฒนำ 
       ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้นิเทศอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ทันสมัยและทัน
โลก    ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อ่ืน
ด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและน าข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รับการนิเทศ การ
ตื่นตัว การรับรู้  และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้  นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว  ยังน ามาซึ่งการ
ยอมรับและความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะน าไปสูการพัฒนาที่ลึกซ้ึง ต่อเนื่อง
ต่อไป 
มาตรฐานที่ 11  เป็นผู้น ำและสร้ำงผู้น ำทำงวิชำกำร 
       ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ  ด้วยการพูดน าปฏิบัติน า  และจัด
ระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ  โดยการให้รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศที่ปฏิบัติงานส าเร็จ
แล้ว จนน าไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนางานได้เองของผู้รับการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์
จึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการด้วยความ
กระตือรือร้น เพียรพยายามท่ีจะบริการอย่างเต็มที่  ตามขีดสูงสุดของความสามารถ  เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศเกิด
ความมั่นใจในการปฏิบัติสามารถเลือกการกระท าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเอง 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลส าเร็จให้แก่ผู้รับการนิเทศแต่
ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผู้น าทางวิชาการ  น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
มาตรฐานที่ 12  สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำงำนได้ทุกสถำนกำรณ์ 
       การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่
หยุดยั้ง  ศึกษานิเทศก์จ าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ  มองเห็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน  ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกล้าที่จะตัดสินใจด าเนินการเพ่ือผลต่อวิชาชีพ  การ
นิเทศการศึกษาในอนาคต    อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้ว่า การพัฒนา
วิชาชีพ  การนิเทศการศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศ
การศึกษาพัฒนาได้อย่างยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้าตลอดไป 
 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติตน 
     จรรยำบรรณต่อตนเอง 
 1.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ  และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
     จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ 
  2.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก  ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ   และ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
     จรรยำบรรณต่อผู้รับบริกำร 
  3.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์ 
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
  4.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  และนิสัยทีถูกต้องดีงาม
แก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 5.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย  วาจา และ
จิตใจ 
 6.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา  
จิตใจ  อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 
 7.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค   โดยไม่เรียกรับ
หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
     จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ 
 8.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
     จรรยำบรรณต่อสังคม 
 9.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
ภำรกิจงำนที่ได้รับมอบหมำย 

1. หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม  และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
3. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
5. ส่งเสริมพัฒนาร่วมกับโรงเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) 
6. ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนตามโครงการ  พัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม 

KKU Smart Learning กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
7. จัดท ารายงานการพัฒนาตามกลยุทธ์  จุดเน้น  และนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
8. งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 



9. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภาระงานที่รับผิดชอบ 
10. งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสตูรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู ้

 
 

 

 

 

 

 

 ๑. งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้
มีความสามารถพิเศษ 
  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ  ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย 
          ๓.๑  พัฒนาครู  ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรได้ 
         ๓.๒  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ด้อย
โอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 
และมีความสามารถพิเศษ  เช่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  นักเรียนก่อนวัยเรียน ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและมีความ
ทันสมัยอยูเ่สมอ 
 

กลุ่มงานพัฒนา 
หลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานและ 
กระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ
พิเศษ 

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 



  กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.  งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐาน 
การเรียนรู้ทั้ง  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.  ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 
       ๒.๒  รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการหลักสูตร  
  ๓.  พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน 
๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    
  ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School  
การศึกษาท่ีจัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น 
  ๗.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๘.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการนิเทศภายใน 
  ๙. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ
น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา  
  ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  นักเรียนวัยเรียนทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความรู้ ความเข้าใจการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 ๒.๓ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ  วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 ๒. ด าเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง    
 ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๕.  น าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 



            ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
             กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

กลุ่มงำนนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ๑.  งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
  ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ     
  ๑.  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
  ๒. ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๓. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๔. ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 
       การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน  

ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ  ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 
       ๕.  จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ประสบผลส าเร็จ 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

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

กลุ่มงานนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
ระบบบริหารและ 
 การจัดการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานสง่เสรมิสนบัสนุนเครอืข่ายการนิเทศของเขตพืน้ที่
การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชมุชน 
          

งานสง่เสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา 



 ๒.  งำนส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน 

ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๓. ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร นิ เ ท ศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.๒  จดัตั้งและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 
  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 
 ๔. จั ดท า ส รุ ป ร า ย ง าน  และ เ ผ ยแพร่ เ ทคนิ ค  วิ ธี ก า ร  สื่ อ  เ ค รื่ อ ง มื อ  หรื อ รู ป แบบ 
เครือข่ายการนิเทศ 
 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๓.  งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
สถำนศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

 ๑. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด 
การศึกษา 

 ๓. ด า เ นิ น ก า รนิ เ ทศ  ติ ด ต าม  ต ร ว จสอบและประ เ มิ นผลกา รบริ ห า ร และกา ร จั ด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
   กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  

 
 
 



 ๔.  งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
            ๑.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
            ๒.  ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
       ๒.๓  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
      ๓.  สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
 เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา และน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

   กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งำนพัฒนำระบบข้อมูล และสำรสนเทศ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
 ๑. ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  และบริหารงาน
ทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล 

 ๓. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๔. เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ  Internet 

 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห์  ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 

กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และ 
นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศกึษา 

 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 



 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป 
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

 ๒. เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

         กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๒.  งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

  ๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือด าเนินการตามแผน 
 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓. งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 
  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.  จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 ผลส ำเร็จที่คำดหวัง 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
  ๒.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
 
 



4. กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (หน้ำที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมำย) 

 4.1 งานการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาเคมีเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ ONET เป็นฐาน 

 มำตรฐำนคุณภำพ 

 นิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยใช้ ONET เป็น
ฐาน เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

จัดท าเครื่องมือการพัฒนาครูเชิงบูรณาการเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ONET เป็นฐาน 

ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนเน้นการคิดโดยใช้ ONET เป็นฐาน 

ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ

หลักสูตร 

นิเทศก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน าสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

สรุปรายงานผล/คัดเลือก BP 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์คะแนน ONET 
แนวคิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 



วิธีกำรด ำเนินกำรตำมFlow Chart งานการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาเคมีเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ONET เป็นฐาน 

ขั้นตอน  วิธีกำรด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
1. การศึกษาวิเคราะห์
คะแนน ONET แนวคิดการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

 

1. การวางแผนงาน 
-ส ารวจปัญหาและความต้องการ 
-วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน 
   -วิเคราะห์/จัดระบบ ONET 

-มีหลักสูตรแกนกลาง 
-มีหลักสูตรสถานศึกษา 
-มีคลังข้อสอบ ONET 

2.การจัดท าเครื่องมือการ
พัฒนาครูเชิงบูรณาการเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้ ONET เป็นฐาน 

2.1 ออกแบบกิจกรรม/แผนงงาน/
โครงการ 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีหลักสูตรการพัฒนา 
-มีสื่อการอบรม 

3.การส่งเสริม และพัฒนาให้
ครูพัฒนาการเรียนการสอน
เน้นการคิดโดยใช้ ONET เป็น
ฐาน 

3.1 จัดกิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิด 
3.2 ส่งเสริมการจัดท าคลังข้อมูลเพื่อ
ยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางดารเรียน 

-มีสื่อการนิเทศ 
-มีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การนิเทศก ากับติดตาม ให้
ความช่วยเหลือแนะน า
สถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

4.1ติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
4.2ตรวจสอบผลการพัฒนา  
4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 

-มีปฏิทินการนิเทศ 
-มีแบบประเมิน 
-มีแบบนิเทศติดตาม 

5. การสรุปรายงานผล/
คัดเลือก BP  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

 

5.1 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.2 จัดท าสรุปรายงาน 
5.3 จัดกิจกรรมคัดเลือก BP  
5.4 เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
-มีรายงาน BP 

 

 4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนา STEM/MCMK/KKU SLA 

 มำตรฐำนคุณภำพ 

 นักเรียนค่ายพัฒนาอจัฉริยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับการพัฒนาพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทักษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 

 

 

 

 



Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ ปรับปรุง/พัฒนา 

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ACTIVE Learning ตามวิธีและเกณฑ์ที่ก าหนด 

สร้างทีมวิทยากร  หลักสูตร สื่อ  ปฏิทินงาน  และประสานผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบ
และประเมิน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ด าเนินกิจกรรมพัฒนาครูและน าเสนอผลงาน 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไข
ของการจัดท าค่าย 



วิธีกำรด ำเนินกำรตำม Flow Chart โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน 
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอน  วิธีกำรด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
1.การศึกษาวิเคราะห์
รายละเอียด เงื่อนไขของ
การจัดท าค่าย 

1..1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไขของการ
พัฒนาครู 
1.2 ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง 

-มีคู่มือการจัดค่าย 
 

2.การคัดเลือกนักเรียน
ตามวิธี/เกณฑ์ที่ก าหนด 

2.1 วิเคราะห์/จัดระบบการอบรม 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีหนังสือราชการ/ค าสั่ง 

3.การสร้างทีมวิทยากร  
หลักสูตร สื่อ ปฏิทินงาน  
และประสานผู้เกี่ยวข้อง 

3.1ประชุมวิทยากรเตรียมประอบรม 
3.2 จัดกิจกรรมค่ายตามแผน 
 

-มีหลักสูตรอบรม 
-มีสื่อการพัฒนา 
-มีปฏิทินค่าย 

4.การด าเนินกิจกรรม
ค่าย และน าเสนอผลงาน 

4.1 จัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการ 
4.2 จัดการน าเสนอ 

-มีโครงงานนักเรียน 
-มีสื่อการน าเสนอ 

5. การตรวจสอบประเมิน
คุณภาพ 

5.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
   -ผลงานนักเรียนและการน าเสนอ 
-สะท้อนผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

6.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

6.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
6.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
6.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยแพร่ 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
 

 

4.3 ประสานงาน นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนวัฒนธรรมการวิจัย 

มำตรฐำนคุณภำพ 

 โรงเรียนในโครงการวัฒนธรรมการวิจัยจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวน 

การวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 



                              Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอน  วิธีกำรด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
1.การศึกษาวิเคราะห์
รายละเอียด เงื่อนไขของ
โครงการวัฒนธรรมวิจัย 

1..1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไขของ
การจัดท าค่าย 
1.2 ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง 

-มีคู่มือการจัดค่าย 
 

2.การคัดเลือกโรงเรียน
ตามวิธีและเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2.1 วิเคราะห์/จัดระบบค่าย 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีหนังสือราชการ/ค าสั่ง 

 

 

 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ ปรับปรุง/
พัฒนา 

คัดเลือกโรงเรียนตามวิธีและเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตรวจสอบ
และประเมิน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ประสานการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนเพ่ือด าเนินกิจกรรมและน าเสนอผลงาน 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไข
ของโครงการวัฒนธรรมการวิจัย 



 

 

 

 

วิธีกำรด ำเนินกำรตำมFlow Chart ประสานงาน นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนวัฒนธรรมการวิจัย 

ขั้นตอน  วิธีกำรด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
3.การประสานการจัด
กิจกรรมกับโรงเรียนเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมและ
น าเสนอผลงาน 

3.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.2 จัดการน าเสนอผลงานนักเรียน 

-มีโครงงานนักเรียน 
-มีสื่อการน าเสนอ 

4. การตรวจสอบประเมิน
คุณภาพ 

4.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
   -ผลงานและการน าเสนอของนักเรียน 
-สะท้อนผลความพึงพอใจของโครงการ 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยเพร่ 

-มีสารสนเทศการพัมนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
 

 

5. กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่พิเศษอ่ืนในกิจกรรมของชุมชน 

 5.1 การนิเทศตามความต้องการของโรงเรียน/หน่วยงาน (วิทยากร) 

มำตรฐำนคุณภำพ 

 กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานเพียงพอต่อการพัฒนางานที่เก่ียวข้อง  
มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนางานและการนิเทศตามความต้องการ 
 

 

 

 

 

 



                              Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีกำรด ำเนินกำรตำม Flow Chart การนิเทศตามความต้องการของโรงเรียน/หน่วยงาน(วิทยากร) 

 

ขั้นตอน  วิธีกำรด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
1.การศึกษาวิเคราะห์
รายละเอียด เงื่อนไข
เนื้อหา เป้าหมายของ
โครงการ 

1..1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไข
ของเนื้อหา/เป้าหมาย/ 
1.2 ก าหนดรูปแบบการบรรยาย/แนวทาง
จัดกิจกรรม 

-มีคู่มือการจัดอบรม/
ประชุม/พัฒนาทักษะ 
 

2.การจัดเตรียมกรอบ
แนวทาง  สื่อ เครื่องมือ  
และประสานการขอ
อนุญาตไปราชการ 

2.1 วิเคราะห์เนื้อหา/เป้าหมาย 
2.2 เตรียมหลักสูตร/สื่อ/เครื่องมือ 

-มีเอกสาร/สื่อ 
-มีหนังสือราชการ/ค าสั่ง 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา 

จัดเตรียมกรอบแนวทาง  สื่อ เครื่องมือ  และประสานการขออนุญาตไปราชการ 

ตรวจสอบ
และประเมิน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ด าเนินการตามบทบาทวิทยากรที่ได้รับมอบหมาย 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไข
เนื้อหา เป้าหมายของโครงการ

วัฒนธรรมการวิจัย 



 

ขั้นตอน  วิธีกำรด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
3.การด าเนินการตาม
บทบาทวิทยากรที่ได้รับ
มอบหมาย 

3.1ให้ความรู้ตามบทบาท 
3.2 จัดกิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-มีหลักสูตรการอบรม 
-มีสื่อการพัฒนา 
-มีภาพกิจกรรมการพัฒนา 

4. การตรวจสอบประเมิน
คุณภาพ 

4.1 การติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
   -ผลงานครูและการน าเสนอ 
-สะท้อนผลความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยแพร่ 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
 

 
5.2 การให้ค าปรึกษาแนะน าในงานวิชาการ 

 มำตรฐำนคุณภำพ 

 กลุ่มเป้าหมายได้รับค าปรึกษาแนะน าในงานวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐาน 
เพียงพอต่อการพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนางานและการนิเทศตามความต้องการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีกำรด ำเนินกำรตำม Flow Chart การให้ค าปรึกษาแนะน าในงานวิชาการ 
 

ขั้นตอน  วิธีกำรด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
1.การศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ขอ
ค าปรึกษา 

1..1 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด เงื่อนไขของ
การให้ค าปรึกษา 
1.2 ก าหนดรูปแบบ/แนวทางการให้
ค าปรึกษา 

-มีแบบขอค าปรึกษา 
 

2.การสร้างบรรยากาศ
ความไว้วางใจ 

2.1 วิเคราะห์/จัดบรรยากาศ 
2.2 เตรียม/สื่อ/เครื่องมือ/วิธีการ 

-มีแบบบันทึก 
-มีสื่อ/เครือข่าย 

3.การให้ค าปรึกษา  
สร้างทางเลือก ตัวอย่าง  
แนวทางเพ่ือการตัดสินใจ 

3.1ให้ค าปรึกษา 
3.2 ติดตามพัฒนาการ 

-มีหลักสูตรค่าย 
-มีสื่อการพัฒนา 
-ปฏิทินค่าย 

 

มีคุณภาพ 

ไมม่ีคุณภาพ 
ปรับปรุง/พัฒนา 

สร้างบรรยากาศความไว้วางใจ 

ประเมินผลการ
ด าเนินการ 

ให้ค าปรึกษา  สร้างทางเลือก ตัวอย่าง  แนวทางเพ่ือการตัดสินใจ 

สรุปรายงานผล 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้
ขอค าปรึกษา 



ขั้นตอน  วิธีกำรด ำเนินกำร ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ 
4. การประเมินผลการ
ด าเนินการ 
 

4.1 การติดตาม ประเมนิผล  
   -ผลงานครู 
-สะท้อนผลความพึงพอใจค่าย 

-มีแบบประเมิน 
-มีแบบเก็บข้อมูล 

5.การสรุปรายงานผล/ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 

5.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 
5.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
5.3 จัดท าสรุปรายงาน/การเผยแพร่ 

-มีสารสนเทศการพัฒนา 
-มีสรุปรายงานโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบังคับคุรุสภำ 
ว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพ พ.ศ. 2556 

............................................................... 
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ 

วิชาชีพพ.ศ.2548อาศัยอ านาจตามความในมาตรา9 (1) (11) (ฉ) และมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่5/2556วันที่
16พฤษภาคม2556และครั้งที่11/2556วันที่2กันยายน2556โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชพีไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ.2556” 
ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ3  ให้ยกเลิก 
(1) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548 
(2) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่2) 

พ.ศ.2554 
(3) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์ 

วิชาชีพสาระความรู้สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(4) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์ 

วิชาชีพสาระความรู้สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบับที่2)  
ข้อบังคับคุรุสภาฉบับใดอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาฉบับที่ยกเลิกแล้วตามวรรคหนึ่งรวมทั้ง 
ระเบียบหรือประกาศใดที่ออกภายใต้ข้อบังคับดังกล่าวให้ถือว่าอ้างอิงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 หรือข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2556แล้วแต่กรณี 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“วิชาชีพ” หมายความว่า  วิชาชีพทางการศึกษาท่ีท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน 

และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆรวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชนและการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่างๆ 
  “สถาบัน” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยคณะหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า  ครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ.2546 

“ครู” หมายความว่า  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 



ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญา
ทั้งของรัฐและเอกชน 

“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารนอกสถานศึกษาใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า  บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา 
ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหาร 
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ซึ่งหน่วยงานการศึกษาก าหนดต าแหน่งให้ต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ 
คุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติ
ปฏิบัติตามประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการ
ปฏิบัติตน 

“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับความรู้และ 
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ต้องมีเพียงพอที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความว่า  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษารวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความช านาญ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความว่า  จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ก าหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการ
ประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและ
ฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะน ามาซึ่งเกียรติ
และศักด์ิศรีแห่งวิชาชีพ 

ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ 
ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

หมวด1 
มำตรฐำนควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ข้อ 6  ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า 
หรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
1) ความเป็นครู 
2) ปรัชญาการศึกษา 
3) ภาษาและวัฒนธรรม 
4) จิตวิทยาส าหรับครู 
5) หลักสูตร 
6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 



9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
10) การประกันคุณภาพการศึกษา 
11) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทาง

การศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดดังต่อไปนี้ 

1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 
2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
ข้อ 7  ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการ 

บริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
1) การพัฒนาวิชาชีพ 
2) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
3) การบริหารสถานศึกษา 
4) หลักสูตรการสอนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน  
6) การประกันคุณภาพการศึกษา 
7) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ 

 2) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและต้องมีประสบการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าหมวด 
หรือหัวหน้าสายหรือหัวหน้างานหรือต าแหน่งบริหารอ่ืนๆในสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ข้อ 8  ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหาร 
การศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
1) การพัฒนาวิชาชีพ 
2) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
3) การบริหารการศึกษา 

 4) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
5) การประกันคุณภาพการศึกษา 
6) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปีหรือ 
2) มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีหรือ 
3) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงมาแล้วไม่น้อย

กว่าสามปีหรือ 
 4) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มีประสบการณ์การบริหาร 



ไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อ านวยการกลุ่มหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือ 
5) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนที่มี
ประสบการณ์การบริหารไม่ต่ ากว่าหัวหน้ากลุ่มหรือผู้อ านวยการกลุ่มหรือเทียบเท่ารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
แปดปี 
 
        ข้อ 9  ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือ
มีคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 
1) การพัฒนาวิชาชีพ 
2) การนิเทศการศึกษา 
3) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 

 4) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 5) การวิจัยทางการศึกษา 

6) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
7) การประกันคุณภาพการศึกษา 
8) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ 
1) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีหรือมีประสบการณ์ 

ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารกการศึกษารวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี 

2) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
ข้อ 10  สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน 

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
หมวด2 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
3) มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 
4) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียน 
5) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวร 

ที่เกิดแก่ผู้เรียน 
7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
9) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 



10) ร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
11) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
12) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ 
ข้อ 12 ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาต้องมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 

ผู้เรียนบุคลากรและชุมชน 
3) มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
4) พัฒนาแผนงานขององค์การให้มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
6) ปฏิบัติงานขององค์การโดยเน้นผลถาวร 
7) ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ 
10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
11) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการในหน่วยงานของตนได้ 
12) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
ข้อ 13 ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง

การศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
3) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนา 

อย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพ 
4) พัฒนาแผนการนิเทศให้มีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 
5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
7) ด าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพสูงได้อย่างเป็นระบบ 
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
11) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
 
 
 

 



 

 

หมวด3 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติตน 

ข้อ14ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับคุรุสภา 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

หมวด 4 

บทเฉพำะกำล 

ข้อ15  ข้อบังคับนี้ไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทางการศึกษาที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพ.ศ.
2548 

ข้อ16  ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ยังคงใช้หลักสูตรตาม 
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพ.ศ. 2548ไปพลางก่อน 
ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ17  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. 2548ที่ต้องการข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาต 
ให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา 
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548 
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนที่ 
คุรุสภาให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548
สามารถใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้
ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา 
ให้การรับรองตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548สามารถใช้
เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ได้ภายในห้าปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
 

ประกาศ ณ วันที่     กันยายน  พ.ศ. 2556 

                                                       (ศาสตราจารย์ไพฑูรย์   สินลารัตน์) 

                                                             ประธานกรรมการคุรุสภา 

 



  



 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจกลุ่มงาน หมายเหตุ 
2.2  งำนนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
1) งานส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2)  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน 
3) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการศึกษา 
4) งานนิเทศ  ส่งเสริม  สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา        
    สถานศึกษา  หน่วยงาน  องค์กรและชุมชน 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

2.3 งำนส่งเสริม พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1) งานการประเมินมาตรฐานผู้เรียน 
2) งานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
3) งานการประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
    (สมศ.) 
4) งานการนิเทศ  ติดตาม ก ากับสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินภายนอก 
5) งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
6) งานการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7) งานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) งานการจัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9) งานการนิเทศ ติดตาม ก ากับให้สถานศึกษาทุกแห่งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
10) งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
11) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
12) งานการจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) 
13) งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ 
     สถานศึกษา 
14) งานการจัดท ามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
15) งานการนิเทศ ติดตาม การจัดสร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษา 
16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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2.4 งำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ 
1) งานพัฒนานโยบาย และการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน 
    และการเรียนรู้งานวิจัยสถาบัน การให้ค าปรึกษาการวิจัยสถาบัน 
3) งานส่งเสริมเครือข่ายการวิจัยและฐานข้อมูลการวิจัยทางการศึกษา 
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารของสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน 
    และการเรียนรู้ 
5) งานประสานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
6) งานการวิจัยในชั้นเรียน 
7) งานเผยแพร่ผลงานเอกสารการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย 
8) งานการประชุมอบรมที่เก่ียวกับการวิจัย 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
2.5 งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
1) ควบคุม ก ากับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  
    ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
2) รวบรวม ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
    บริหารและการจัดการศึกษางานรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
    นิเทศการศึกษา 
3) ประสานงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอ่ืน ๆในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  
    ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
5) งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
6) งานประสานการประชุม ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม และจัดท า
บันทึก/ 
    รายงานการประชุม  
7) เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานและ 
    ผู้เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
    ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
8) งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. 
9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  2.6 งำนธุรกำร 
1) งานประสานการประชุม การเบิกจ่ายวัสดุ การจัดสรรเอกสาร สิ่งพิมพ์ของกลุ่มนิเทศ  
    ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ 
    ราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป 
    ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงานหน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่ 
    เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

3) ศึกษาวิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและ 
    สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณ       
4) จัดท าข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มให้ครูบุคลากรทางการศึกษา 
    และประชาชนทั่วไป            
5) ควบคุมการ ยืม–ส่ง  หนังสือราชการ 
6) รวบรวมและรายงานผลการนิเทศประจ าเดือนของศึกษานิเทศก์ 
7) ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


