
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอรอนงค์  อรรถเวทิน 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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วิสัยทัศนในการปฏบิัตงิาน 
นางอรอนงค  อรรถเวทิน 

ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 “เปนศึกษานิเทศกแนวใหมท่ีปฏิบัติงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดย

ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพ เสริมสรางภาคีเครือขายทางการศึกษา ในการสงเสริม การวิจัย การ

พัฒนา การผลิต การใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการใหบริการส่ือ ท่ีเนนการ

พัฒนาผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูควบคูคุณธรรม มีคุณลักษณะ

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน สูมาตรฐานสากลผูบริหารโรงเรียน  ผูสอนและผูเกี่ยวของ  เมื่อไดรับ

การนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบมีสวนรวม  เปนผูมีความรูความเขาใจมีทักษะความสามารถ

พื้นฐานเพียงพอ  และมีเจตคติท่ีดีตอการพัฒนาหลักสูตร ตามกลุมสาระและมาตรฐาน ท้ังระดับ

สถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรู และระดับช้ันเรียน  สามารถบริหารจัดการหลักสูตรจัดการเรียนรู  วัด

และประเมินผลการจัดการเรียนรูไดตามหลักสูตรท่ีกําหนด และเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียน  โดยเนนคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญภายใตบริบทของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก” 
 

 

แนวคิด 

 กลุมนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา 

เปนกลุมงานดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน 

สงผลให ผูเรียนท้ังในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ของการศึกษา 

วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหมีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษา 

 ๒. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด

กระบวนการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

๓. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาชาติ 

 ๔. เพื่อสงเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ใหมีคุณภาพ 
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 ๕.  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพื่ อส งเสริม  การศึกษา วิจัย และพัฒนาให เขตพื้ น ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

ขอบขายภารกิจ 

 ๑.  งานธุรการ 

 ๒.  กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 

     ๒.๑  งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผูดอยโอกาสและผูมี

ความสามารถพิเศษ 

     ๒.๒  งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      ๒.๓  งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

 ๓.  กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

      ๓.๑  งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

      ๓.๒   งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 

  ๔.  กลุมงานสงเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ๔.๑   งานสงเสริม  พัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      ๔.๒   งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

 ๕.  กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

       ๕.๑  งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

      ๕.๒  งานสงเสริมสนับสนุน เครือขายการนิ เทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา  

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และชุมชน 

               ๕.๓  งานนิ เทศ  ติ ดตาม  ตรวจสอบ  และป ระ เมิ น ผลการบริห ารและการ จัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

     ๕.๔  งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๖.  กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

      ๖.๑ งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     ๖.๔  งานศึกษาคนควา  วิเคราะห  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ๗.  กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

     ๗.๑  งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      

  ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 

 
 
 

 

 

 

 

 งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู 
 

 

 งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 งานสงเสริมพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 งานทดสอบทางการศึกษา 
 

 งานสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
 

 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

 งานสงเสริม สนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศึกษา หนวยงานที่เก่ียวของและชุมชน 

 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 

 งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 

 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 
 

 งานพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

 

 

๑. งานธุรการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานวดัและประเมินผล 

การศึกษา 

  

 

กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู ้

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 

 

งานธรุการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล

ระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

         

 

กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนั

คณุภาพการศึกษา 

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 
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 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัต ิ

 ๑. ศึกษา วิเคราะห  วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุม  

ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒. ศึกษา วิเคราะห สภาพของกลุม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม  และ

สอดคลองกับ  ระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ๓. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุม 

 ๔. ประสานงานกับกลุมอื่น ใน สํานักงาน  หน วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 

ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม 

 ๕. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและผลงานของกลุม ใหครู  บุคลากร

ทางการศึกษา  และประชาชนท่ัวไปทราบ 

 ๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุม 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมงานเปนระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ๒. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 ๓. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ พ.ศ.  

๒๕๒๙ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ๕. ระเบี ยบ สํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าด วยการประชาสั มพั นธ และการข าวราชการ  

พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานพฒันา 

หลกัสตูรการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐานและ 

กระบวนการเรียนรู ้

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั  

การศกึษาพเิศษ ผูด้อ้ยโอกาสและผูม้คีวามสามารถ

พเิศษ 

งานส่งเสรมิพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  การพฒันาหลกัสตูร

และกระบวนการเรยีนรู ้
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 ๒.๑ งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิ เศษ ผูดอยโอกาสและผู มี

ความสามารถพิเศษ 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมท้ังวิเคราะหแนวโนมและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาพิเศษ  ผูดอยโอกาส  และผูมีความสามารถพิเศษ 

  ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถ

พิเศษ ท้ังในและตางประเทศ 

 ๓. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาพิเศษ  ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ   ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ

สถานศึกษา โดย 

          ๓.๑  พัฒนาครู  ผูบริหาร ใหมีความรูความเขาใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ และดําเนินการวิจัยในช้ันเรียน 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรได 

         ๓.๒  การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงาน 

ท่ีเกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูดอยโอกาส และผูมี 

ความสามารถพิเศษ 

  ๔.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในดาน 

การพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 ๕.  ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น  ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพิเศษ  

ผูดอยโอกาส และมีความสามารถพิเศษ  เชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

  นักเรียนกอนวัยเรียน ผูมีความบกพรองทางรางกาย สติปญญา ผูดอยโอกาสและผูมี

ความสามารถพเิศษไดมีโอกาสเขารับการศึกษาอยางท่ัวถึง ในสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูโดยครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู ความเขาใจและมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายและมีความทันสมัยอยูเสมอ 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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 ๒.๒ งานสงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมาตรฐาน 

การเรียนรูท้ัง  ๘ กลุมสาระ รวมท้ังกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ๒.  ศึกษา รวบรวมขอมูลและจัดทําระบบสารสนเทศ รวมท้ังสงเสริมใหสถานศึกษา

ดําเนินการดังนี้ 

       ๒.๑  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

       ๒.๒  รวบรวมขอมูลแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ี เกี่ ยวกับการบริหาร 

จัดการหลักสูตร  

  ๓.  พัฒนาครู  ผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความรู  ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา 

  ๔.  ส ง เสริมและสนั บสนุ น ให สถาน ศึกษาจัด ทําห ลัก สูตรสถาน ศึกษา โดยการม ี

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

  ๕.  ส ง เสริ มและสนั บสนุ น ให สถาน ศึ กษาจัดห ลัก สูตรเฉพาะด าน  เช น  โรงเรี ยน 

๒ ภาษา โรงเรียนตามแนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ    

  ๖. ส ง เส ริ ม ก ารพั ฒ น าห ลั ก สู ต รก าร ศึ ก ษ าต าม อั ธ ย า ศั ย  เช น  Home School  

การศึกษาท่ีจัดในสถานประกอบการ ฯลฯ เปนตน 

  ๗.  สงเสริมและสนับสนุนใหครูออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูตามแนวปฏิรูป

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  ๘.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชขอมูลจากการ

วิจัยในช้ันเรียนและการนิเทศภายใน 

  ๙. ดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

และนําขอมูลมาใชในการวางแผนพัฒนา  

  ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

  นักเรียนวัยเรียนทุกคนท่ีอยูในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับการจัดการเรียนรูโดยครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู ความเขาใจการศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการเรียนรู  และมี

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ๒.  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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 ๒.๓ งานศึกษา คนควา  วิเคราะห วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ศึกษาสภาพปญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

 ๒. ดําเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  

 ๓.  สนับสนุนการศึกษา วิ เคราะห  วิ จัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวน 

การเรียนรูของครู ผูบริหารตลอดจนผูเกี่ยวของ    

 ๔. เผยแพรผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

 ๕.  นําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนางานบริหารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู 

    ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

             สถานศึกษามีผลการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 

    กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๓. กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓.๑ งานสงเสรมิการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. สงเสริมใหครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการวัดผล และประเมินผล

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๒. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครูใหใชวิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผลใน

สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

กลุ่มงานวดัและ

ประเมินผล 

การศึกษา 

งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

งานตดิตาม  ตรวจสอบ และประเมนิผลการวดัและ

ประเมนิผลการศกึษา 

งานทดสอบทางการศกึษา 

งานส่งเสรมิและพฒันาเครื่องมอืวดัและประเมนิผล

การศกึษา 
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 ๓. ศึกษา วิเคราะห  รูปแบบ  วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 

ในสถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๔. จัดทําคูมือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 ๑. ครูและผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรูของนักเรียน  

ท้ังการวัดผลการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๒. การวัดผลและประเมินผลสอดคลองตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม และตามสาระการเรียนรูของ 

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๓. ครูและผูท่ีเกี่ยวของใชวิธีการท่ีหลากหลายในการวัดและประเมินผล และนําผลการวัด

และประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล 

 ๓.๒ งานสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัต ิ

 ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 ๒. ศึกษา วิ เคราะห  เครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีมี ผู จัดทําแลว คัดเลือกให 

เหมาะสมกับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 ๓. จัดประชุมเชิงปฏิ บั ติการการจัดทําและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให 

ครอบคลุมดานตอไปนี ้

  ๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ 

  ๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  ๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 

  ๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  ๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห และการ

เขียนส่ือความ 

 ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแกสถานศึกษา 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 มี ค ลั ง เค รื่ อ งมื อ วั ดแ ละป ระ เมิ น ผลระ ดั บ เขต พื้ น ท่ี ก าร ศึก ษ า ท่ี สอ ดคล อ งกั บ 

ความตองการของสถานศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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 ๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษา  วิเคราะห  แนวทาง  ในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

  ๒. ดําเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

  ๓. จัดทํารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

  ๔. เผยแพรผล  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
  

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาท่ีถูกตอง และมีคุณภาพ 

กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสาร ทีเ่ก่ียวของ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เกี่ยวกับระบบ วิธีการ  เครื่องมือวัดและประเมินผล 

การศึกษา 

 ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา  ใหครอบคลุมสาระการเรียนรูท้ัง ๘ กลุมสาระ     

ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๓.  กําหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ใหสอดคลองตามท่ีกระทรวง 

ศึกษาธิการและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติกําหนด 

 ๔.  ประสานความรวมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 

 ๕. ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาและใหบริการสอบวัดความรู ความสามารถ 

ใหกับนักเรียน 

 ๖. พัฒนาคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษา 

 ๗. จัดสรางโปรแกรมเก็บขอมูลคุณภาพการศึกษาของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

 มีคลังขอสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้น ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และมี 

ขอมูลคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เก่ียวของ 

 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ๒.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
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๔. กลุมงานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ๔.๑ งานสงเสริม  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  ศึกษา  ความตองการส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

  ๒.  ดําเนินการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมท้ังส่ือตนแบบของหนวยงานเพื่อ

สนับสนุนชวยเหลือตามความตองการของสถานศึกษา 

  ๓.  สงเสริมและพัฒนาครู ผูบริหาร ใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาส่ือนวัตกรรม 

และเทคโนโลยี 

  ๔. นิ เทศติดตาม และประเมินผลการพัฒ นาส่ือ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 

  ๕. ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมการใชส่ือ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๖.  เผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

  สถานศึกษามีส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน

อยางคุมคา  

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

 ๔.๒ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยทีางการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑.  ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี    ทาง

การศึกษา 

 ๒. วิจัยเพื่อพัฒนาส่ือตนแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความตองการของสถานศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริม

พฒันาส่ือนวตักรรม

และเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา 

งานส่งเสรมิพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศกึษา 

งานศึกษา  คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั  การพฒันาส่ือ  

นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
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 ๓.  สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาท่ีดําเนินการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย  พัฒนาส่ือ  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนผลการวิเคราะห  วิจัย นําไปใช และ

เผยแพรส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแหง ไดศึกษาและนําผลการวิเคราะหวิจัยไปใชในการ

พัฒนาส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสภาพของทองถ่ิน 

 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๕. กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ๕.๑ งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ     

  ๑.  รวบรวม จัดทํา ระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด

กระบวนการเรียนรู 

  ๒. ศึกษาสภาพปญหา  ความตองการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 

 ๓. จัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู 

  ๔. ดําเนินการนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ โครงการเปนฐาน ดังนี ้

   ๔.๑ การนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เชน สงเสริมฝายบริหารเปนหลักในการนิเทศ

ภายใน สงเสริมครูเปนผูสรางกัลยาณมิตร นิเทศภายใน สงเสริมเครือขายการนิเทศ  

ครูตนแบบ ครูแกนนํา ผูปกครอง ชุมชน และภูมิปญญา สงเสริมการนิเทศภายนอก รวมท้ัง 

สงเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝาย 

กลุ่มงานนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 

 การจดัการศึกษา งานนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการบรหิาร

และการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา 

งานส่งเสรมิสนบัสนุนเครอืข่ายการนิเทศของเขตพืน้ที่

การศกึษา สถานศกึษา หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและชุมชน 

          

งานส่งเสรมิและพฒันาระบบการนิเทศและการจดั

กระบวนการเรยีนรู ้

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะหว์จิยัการพฒันาระบบบรหิาร

และการจดัการศกึษา 
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        ๔.๒  การนิเทศโดยใชโครงการเปนฐาน เชน โครงการนํารอง (Pilot Study) 

โครงการรวมพฒันา (Joint Project) เปนตน 

  ๕.  จัดทําสรุปรายงานผล และเผยแพรเทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู 

ท่ีประสบผลสําเร็จ 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 สถานศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู 

อยางมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ๕.๒ งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนเิทศของเขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษา หนวยงานท่ี

เก่ียวของและชุมชน 

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ประสานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกบัเครือขายการนิเทศในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 ๒. จัดทําแผนการสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 

สถานศึกษา 

 ๓. ดําเนินการและรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของพฒันาเครือขายการนิเทศ 

ในรูปแบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 

  ๓.๑  พัฒนาหองเรียน หรือสถานศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรู 

  ๓.๒  จัดต้ังและดําเนินการในรูปแบบของเครือขายชุมชน 

  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู 

  ๓.๔  จัดเครือขายบุคคล เชน ครูแกนนํา  ครูตนแบบ  ครูแหงชาติ  เปนตน 

 ๔. จัดทําสรุปรายงาน และเผยแพรเทคนิค วิธีการ ส่ือ เครื่องมือ หรือรูปแบบ 

เครือขายการนิเทศ 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

  ๑.   สถานศึกษาไดรับการพัฒนาจากองคกรเครือขายอยางเปนระบบ 

  ๒.  หนวยงาน ชุมชน  องคกรเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
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 ๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของสถานศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ๒. ศึกษาวิเคราะหและจัดทําเกณฑ  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ  ในการบริหารและการจัด 

การศึกษา 

 ๓. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทํารายงานเผยแพร 

 ผลสําเร็จที่คาดหวัง 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา นําผลการรายงานไปใชในการพัฒนา

สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
 

 ๕.๔ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

            ๑. ศึกษา คนควา วิเคราะหสภาพปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัด

การศึกษา 

            ๒. ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

  ๒.๑  การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

  ๒.๒  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

  ๒.๓  การพัฒนาเครือขายการนิเทศ 

 ๓.  สนับสนุน สงเสริม และเผยแพรการวิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ 

การบริหารและการจัดการศึกษา 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ

การจัดการศึกษา และนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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๖. กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ๖.๑ งาน สงเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 

กฎเกณฑ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 ๒.  ศึกษา คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษา แลว

นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 

 ๓. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ

พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคน 

 ๔.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมและความตองการของชุมชน /ทองถ่ิน รวมท้ังการกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑในการแปล

ผลและตัดสินการผานมาตรฐานพรอมท้ังจัดใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางสถานศึกษาดวยกัน 

 ๕.  รวมกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

และระดับสถานศึกษา 

  ๖.  สงเสริมใหสถานศึกษาจัด สราง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการ

และแนวคิดอยูบนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 

 ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สราง พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สราง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยาง

มีคุณภาพ 

กลุ่มงานส่งเสริม

พฒันาระบบ 

การประกนัคณุภาพ

การศึกษา 

งานส่งเสรมิการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศกึษา 

งานส่งเสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพ 

ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

งานศกึษาคน้ควา้  วเิคราะห ์วจิยั  มาตรฐานและ 

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศกึษา 
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   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  จัดทําระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   ๒.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อใหสามารถดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 

  ๓. รวมกับสถานศึกษาวิเคราะหผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนํามาเปน 

แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑ 

   ๔. จัดต้ังคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบและใหความชวยเหลือสถานศึกษาท่ียังไมได

มาตรฐานตามเกณฑอยางเปนระบบ 

   ๕. จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกําหนดนโยบายในการพัฒนาการประกนั 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

   ๖.  จัดทําระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   ๗. จัดทําเอกสารเผยแพรตัวอยางสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐาน 

จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

   ๘. นิเทศ  ติดตาม กํากบั สถานศึกษาทุกแหงใหไดมาตรฐานตามเกณฑ  

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

   สถานศึกษาทุกแหงในเขตพื้นท่ีการศึกษาไดรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา  ท้ังโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๓ งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทํารายงาน 

การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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  ๒. พิจารณาใหขอเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

  ๓. ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพรอมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ 

รายช่ือสถานศึกษาตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

  ๔. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

เมื่อถึงกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 ๕.  ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 สถานศึกษามีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 ๖.๔ งานการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑. ศึกษา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของ

แตละหนวยงาน 

 ๒.  สงเสริม สนับสนุนและหรือรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา   

 ๓.   สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานําผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๔.   รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา  

 ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ

นําผลมาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 สถานศึกษาทุกแหงนําผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใชในการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

  ๑ . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
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  ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  ๓.  มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

๗. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ๗.๑ งานพัฒนาระบบขอมูล และสารสนเทศ 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

๑. ดําเนินการใหมีฐานขอมูลดานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ  

 และบริหารงานท่ัวไป ของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ๒. รวบรวม วิเคราะห และบันทึกขอมูลทางดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคลดาน

บริหารงานงบประมาณ และดานบริหารงานท่ัวไป ในระบบฐานขอมูล 

 ๓. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

 ๔. เผยแพรขอมูลในระบบเครือขายและ  Internet 

 ๕.   รายงานผลการวิเคราะห  ขอมูลตอคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 ๑. ขอมูลพื้นฐานดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และบริหารงานท่ัวไปเปน

ปจจุบันและมีสภาพพรอมใชงาน 

 ๒. เขตพื้นท่ีการศึกษามีขอมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

กลุ่มงานเลขานุการ

คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และ 

นิเทศการศึกษา 

งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ

นิเทศการศกึษา 

งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศกึษา 
 

งานพฒันาระบบขอ้มลูและสารสนเทศ 
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 ๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑. รวบรวม วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

  ๒. จัดทําแผนยุทธศาสตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

  ๓. เสนอแผนยุทธศาสตรตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา 

  ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

เพื่อดําเนินการตามแผน 

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ 

 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๓.  กฎกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การดําเนินงานของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นท่ีการศึกษาพ.ศ. 

๒๕๔๖ 

 ๗.๓  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๑.  รวบรวม ประมวล วิเคราะหขอมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

การบริหารและการจัดการศึกษา 

  ๒.  จัดทําสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตอ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง 

  ๑.  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดรับทราบขอมูล

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

  ๒.  สํานักงานเขตพื้นท่ีใชประโยชนจากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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รายละเอียดท่ัวไป 
นางอรอนงค  อรรถเวทิน 

ทวีติยาภรณชางเผือก (ทช.)  เม่ือ ป พ.ศ. 2555 

1. รายละเอียดท่ัวไป 

 ช่ืออรอนงค  อรรถเวทิน อายุ 45   ป  ตําแหนง ศึกษานิเทศกกลุมนิเทศ ติดตามผล และ

ประเมินการจัดการศึกษา  ตําแหนงเลขท่ี 14  รับเงินเดือนระดับ คศ.3   ข้ัน  35,800  บาท  สํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดลงมาตามลําดับ) 
 

ระดับ

การศึกษา 
ช่ือสถาบันการศึกษา 

ปท่ี

สําเร็จ 

วุฒิทาง 

การศึกษา 
วิชาเอก 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549 การศึกษา

มหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

เทคโนโลยี 

การศึกษา 

ปริญญาตร ี สถาบันราชภัฎมหาสารคาม 2540 ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศศ.บ.) 

ภาษาอังกฤษ 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร 

มข. 

2535 มัธยมศึกษาตอน

ปลาย ม.6  

- 

มัธยมศึกษา

ตอนตอน 

โรงเรียนผดุงนาร ี 2532 มัธยาศึกษาตอนตน - 

ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2530 ประถมศึกษา - 
  

การศึกษาอบรมเพิ่มเติมระหวางการปฏิบัติงาน 
 

 นางอรอนงค  อรรถเวทิน ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการศึกษาอบรมเพิ่มเติม 

ในหลักสูตรตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพครูและวิชาชีพศึกษานิเทศกเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพื่อนําความรู

และประสบการณมาพัฒนาตนเอง  พัฒนาเพื่อนรวมงาน  และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยไดเขารับการศึกษาอบรมแลกเปล่ียนเรียนรูในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีสําคัญ ดังนี ้

วันเดือนป เวลา (ชั่วโมง) รายการปฏิบัติหนาท่ี สถานท่ี/หนวยงาน 

27มิ.ย.-1 ก.ค. 

2561 

32 อบรมการพัฒนาศึกษานิเทศกเพ่ือนิเทศ ติดตาม 

ครูผูสอนภาษาอังกฤษท่ีผานการอบรมพัฒนาฯ 

Boot Camp  

โรงแรมรอแยลเบญจา 

กรุงเทพฯ  

18-21  ก.ค.

2561 

 

24 เประชุมปฏิบัติการนโยบายสําคัญของ สพฐ. และ

แนวทางการปฏิบัติงานของกลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงแรมทองธาราริเวอรวิว 

กรุงเทพฯ 
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6-10 สิงหาคม 

2561 

40 อบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนํา

ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

2-3 ตุลาคม 

2561 

16 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและ

พัฒนาส่ือการเรียนรู 

โรงแรมบางกอกพาเลส  

กรุงเทพฯ 
 

คําช้ีแจงประกอบประวัติการรับราชการ 

 นางอรอนงค  อรรถเวทิน เริ่มรับราชการเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2544  ท่ีโรงเรียน 

นาสวรรคพิทยาคม ต. นาสวรรค  อ. บึงกาฬ จ. หนองคาย   ดวยวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ในตําแหนง

อาจารย 1 ระดับ  3  ไดต้ังใจปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูบังคับบัญชาดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอยางแทจริง  เอาใจใสและมุงมั่นท่ีจะพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนตลอดจนจัดประสบการณตางๆ ใหนักเรียนสม่ําเสมอ  จนเปนท่ียอมรับนับถือและ

ไดรับการยกยองจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานทุกคน ทําใหชีวิตราชการเจริญกาวหนามาโดย

ลําดับโดยตําแหนงหนาท่ีการงานและการยอมรับจากผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงานท้ังในหนวยงาน

เดียวกันและหนวยงานอื่น เกิดจากการครองตนใหอยูในกรอบแหงศีลธรรมอันดี และการปฏิบัติงานดวย

ความต้ังใจจริง เสียสละ อุทิศตนเพื่อสวนรวม  มุงมั่นพัฒนาตนเอง พัฒนางานและหนวยงานให

เจริญกาวหนา  
 

ขอบังคับคุรุสภา 

วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 
............................................................... 

โดยท่ีเปนการสมควรยกเลิกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ 

วิชาชีพพ.ศ.2548อาศัยอํานาจตามความในมาตรา9 (1) (11) (ฉ) และมาตรา49แหงพระราชบัญญัติสภา

ครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546ประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งท่ี

5/2556วันท่ี16พฤษภาคม2556และครั้งท่ี11/2556วันท่ี2กันยายน2556โดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการคุรุสภาจึงออกขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน

วิชาชีพไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพพ.ศ.2556” 

ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ3  ใหยกเลิก 

(1) ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548 

(2) ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับท่ี2) 

พ.ศ.2554 

(3) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรูมาตรฐานประสบการณ 

วิชาชีพสาระความรูสมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก 
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(4) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่องมาตรฐานความรูมาตรฐานประสบการณ 

วิชาชีพสาระความรูสมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก (ฉบับท่ี2)  

ขอบังคับคุรุสภาฉบับใดอางอิงขอบังคับคุรุสภาฉบับท่ียกเลิกแลวตามวรรคหนึ่งรวมท้ัง 

ระเบียบหรือประกาศใดท่ีออกภายใตขอบังคับดังกลาวใหถือวาอางอิงขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐาน

วิชาชีพพ.ศ. 2556 หรือขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2556แลวแตกรณี 

ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 

“วิชาชีพ” หมายความวา  วิชาชีพทางการศึกษาท่ีทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอน 

และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆรวมท้ังการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา 

ในสถานศึกษาปฐมวัยข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวาปริญญาท้ังของรัฐและเอกชนและการบริหาร

การศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาใหบริการหรือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหารการศึกษาใน

หนวยงานการศึกษาตางๆ 

  “สถาบัน” หมายความวา  มหาวิทยาลัยวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัยคณะหรือหนวยงานท่ี

เรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาซึ่งจัดการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

“ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา  ครูผูบริหารสถานศึกษาผูบริหารการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษาอื่นซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546 

“คร”ู หมายความวา  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอนและการ 

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษาปฐมวัยข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา

ปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอื่นท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยข้ันพื้นฐานและอุดมศึกษาท่ีตํ่ากวา

ปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน 

“ผูบริหารการศึกษา” หมายความวา  บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษา

ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความวา  บุคคลซึ่งทําหนาท่ีสนับสนุนการศึกษา 

ใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนการนิเทศและการบริหาร 

การศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ ซึ่งหนวยงานการศึกษากําหนดตําแหนงใหตองมีคุณวุฒิทาง

การศึกษา 

“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ 

คุณภาพท่ีพึงประสงคในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอง

ประพฤติปฏิบัติตามประกอบดวยมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงาน

และมาตรฐานการปฏิบัติตน 
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“มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ” หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับความรูและ 

ประสบการณในการจัดการเรียนรูหรือการจัดการศึกษาซึ่งผูตองการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ตองมีเพยีงพอท่ีสามารถนําไปใชในการประกอบวิชาชีพได 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดง 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางานซึง่ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตามเพื่อให

เกิดผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายการเรียนรูหรือการจัดการศึกษารวมท้ังตองฝกฝนใหมีทักษะหรือ

ความชํานาญสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

“มาตรฐานการปฏิบัติตน” หมายความวา  จรรยาบรรณของวิชาชีพท่ีกําหนดข้ึนเปนแบบแผน

ในการประพฤติตนซึ่งผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองปฏิบัติตามเพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ

ช่ือเสียงและฐานะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเปนท่ีเช่ือถือศรัทธาแกผูรับบริการและสังคมอัน

จะนํามาซึ่งเกียรติและศักดศรีแหงวิชาชีพ 

ขอ 5  ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้และใหมีอํานาจออกระเบียบ 

ประกาศหรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้รวมท้ังใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 

หมวด1 

มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 

ขอ 6  ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทา 

หรือมีคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรูประกอบดวยความรูดังตอไปนี้ 

1) ความเปนครู 

2) ปรัชญาการศึกษา 

3) ภาษาและวัฒนธรรม 

4) จิตวิทยาสําหรับครู 

5) หลักสูตร 

6) การจัดการเรียนรูและการจัดการช้ันเรียน 

7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

9) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

10) การประกันคุณภาพการศึกษา 

11) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

ทางการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งปและผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการสอนตาม 

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนดดังตอไปนี้ 
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1) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 

2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

ขอ 7  ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการ 

บริหารการศึกษาหรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณ

วิชาชีพดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรูประกอบดวยความรูดังตอไปนี้ 

1) การพัฒนาวิชาชีพ 

2) ความเปนผูนําทางวิชาการ 

3) การบริหารสถานศึกษา 

4) หลักสูตรการสอนการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน  

6) การประกันคุณภาพการศึกษา 

7) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี ้

1) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาปหรือ 

 2) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนาหมวด 

หรือหัวหนาสายหรือหัวหนางานหรือตําแหนงบริหารอื่นๆในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป 

ขอ 8  ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารการศึกษาตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหาร 

การศึกษาหรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ

ดังตอไปนี ้

(ก) มาตรฐานความรูประกอบดวยความรูดังตอไปนี้ 

1) การพัฒนาวิชาชีพ 

2) ความเปนผูนําทางวิชาการ 

3) การบริหารการศึกษา 

 4) การสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

5) การประกันคุณภาพการศึกษา 

6) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี ้

1) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาแปดปหรือ 

2) มีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสามปหรือ 

3) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงมาแลวไม

นอยกวาสามปหรือ 

 4) มีประสบการณในตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นท่ีมีประสบการณการบริหาร 
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ไมตํ่ากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุมหรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวาหาปหรือ 

5) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหาร 

สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นท่ี

มีประสบการณการบริหารไมตํ่ากวาหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุมหรือเทียบเทารวมกันมาแลวไม

นอยกวาแปดป 
 

        ขอ 9  ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโททางการศึกษาหรือ

เทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารับรองโดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานความรูประกอบดวยความรูดังตอไปนี้ 

1) การพัฒนาวิชาชีพ 

2) การนิเทศการศึกษา 

3) แผนและกิจกรรมการนิเทศ 

 4) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

 5) การวิจัยทางการศึกษา 

6) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

7) การประกันคุณภาพการศึกษา 

8) คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(ข) มาตรฐานประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี ้

1) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาหาปหรือมีประสบการณ 

ดานปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาหรือผูบริหารกการศึกษารวมกัน

มาแลวไมนอยกวาหาป 

2) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร 

ขอ 10  สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน 

ความรูและประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการคุรุสภากําหนด 

หมวด2 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ขอ 11 ผูประกอบวิชาชีพครูตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังตอไปนี ้

1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูใหกาวหนาอยูเสมอ 

2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูเรียน 

3) มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเต็มตามศักยภาพ 

4) พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดจริงในช้ันเรียน 

5) พัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคโดยเนนผลถาวร 

ท่ีเกิดแกผูเรียน 



มาตรฐานการปฏิบติังาน นางอรอนงค ์ อรรถเวทิน 25 
 

7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ 

8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน 

9) รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค 

10) รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรค 

11) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

12) สรางโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูในทุกสถานการณ 

ขอ 12 ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาตองมีมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานดังตอไปนี ้

1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาใหกาวหนาอยูเสมอ 

2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับการพัฒนาของ 

ผูเรียนบุคลากรและชุมชน 

3) มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 

4) พัฒนาแผนงานขององคการใหมีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 

5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 

6) ปฏิบัติงานขององคการโดยเนนผลถาวร 

7) ดําเนินการและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 

8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

9) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 

10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

11) เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการในหนวยงานของตนได 

12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 

ขอ 13 ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพทาง

การศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคํานึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูรับการนิเทศ 

3) มุงมั่นพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนา 

อยางมีคุณภาพเต็มศักยภาพ 

4) พัฒนาแผนการนิเทศใหมีคุณภาพสูงสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 

5) พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ 

6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูรับการนิเทศ 

7) ดําเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาใหมีคุณภาพสูงไดอยางเปนระบบ 

8) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

9) รวมพัฒนางานกับผูอื่นอยางสรางสรรค 
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10) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 

11) เปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ 

12) สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ 

หมวด3 

มาตรฐานการปฏิบัติตน 

ขอ14ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภา 

วาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

หมวด 4 

บทเฉพาะกาล 

ขอ15  ขอบังคับนี้ไมกระทบสิทธิและหนาท่ีของบรรดาผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษาท่ีใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพพ.ศ.2548 

ขอ16  ใหสถาบันท่ียังปรับปรุงหลักสูตรไมแลวเสร็จตามขอบังคับนี้ยังคงใชหลักสูตรตาม 

ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพพ.ศ. 2548ไปพลางกอน 

ท้ังนี้ตองไมเกินสามปหลังจากวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ขอ17  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย 

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. 2548ท่ีตองการข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาต 

ใหมาขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหาปนับต้ังแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา 

ผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภา 

ใหการรับรองตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548 

สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูไดภายในหาปนับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใช

บังคับ 

ผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่นท่ี 

คุรุสภาใหการรับรองตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.

2548สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหาร

การศึกษาไดภายในหาปนับแตวันท่ีขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโททางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภา 

ใหการรับรองตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548

สามารถใชเปนคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกไดภายในหาปนับแตวันท่ี

ขอบังคับนี้ใชบังคับ 

ประกาศณวันท่ี     กันยายน  พ.ศ. 2556 

                                                       (ศาสตราจารยไพฑูรย   สินลารัตน) 

                                                             ประธานกรรมการคุรุสภา 
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