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คำนำ 

 คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เลมนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานของศึกษานิเทศก  
โดยศึกษานิเทศกมีบทบาท  อำนาจ  และหนาที่สำคัญ  ๘  ประการ  ซึ่งเกี่ยวกับ  การพัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การนิเทศ  ติดตาม  
และประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลอละนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  และรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ
หนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของจาการวิเคราะห  บทบาท  อำนาจ  หนาท่ี  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร  
เพื่อใหเกิดภาระงาน  และเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน  สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายการศึกษา 

 หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาเลม
น้ีจะเปนประโยชนตอผูท่ีไดศึกษาทุกทาน 

 

 

วรัทภสณิชา  ล้ำเลิศธนกุล 
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สวนนำ 

กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑. วิสัยทัศน (Vision) 
   " เปนผูนำการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ " 

 

พันธกจิ (Mission) 
  ๑. สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดรับการศึกษาอยาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

  ๒. สงเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีคุณธรรม จรยิธรรม  และ

คานิยมอันพึงประสงค 

  ๓. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพ 

  ๔. สงเสริมการบริหารจัดการและการมีสวนรวม 

 

๑. เปาประสงค (Goal) 
  ๑. นักเรยีนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรบัโอกาสทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึงมีคุณภาพและ

เสมอภาค 

  ๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค           

  ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการทำงานท่ี

มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 

  ๔. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  ๒. เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา 

  ๓. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพือ่สรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

  ๕. พัฒนาระบบการบริหารจดัการและสงเสริมการมีสวนรวม 
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แนวคิด 

กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรีเปนกลุมงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน  โดยใช
กระบวนการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรูใหไดมาตรฐานสูความเปนเลิศในระดับสากล  
 

วัตถุประสงค 
๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการของกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด 

การศึกษา 

๒. เพื่อสรางวัฒนธรรมคุณภาพของกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๓. เพื่อประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท  หนาท่ี   
และภารกิจของศึกษานิเทศก 
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ตอนที่  ๑ 
 

บทบาท  หนาที่  และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก 
 

๑. งานตามหนาที่  ความรับผิดชอบตามมาตราฐานตำแหนง 

ศึกษานิเทศกทุกคน  ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับ
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน  ดังน้ี  

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา  โดยสงเสริมใหสถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู   มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา คนควาทางวิชาการ เพื่อจัดทำเปนเอกสาร คูมือและสื่อใชในการปฏิบัติงานและ  
เผยแพรใหครูไดใชในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓ การวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเพื่อใชในการปฏิบัติงานและเผยแพรแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและผูสนใจท่ัวไป  

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเปนขอมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ 
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  

๒. งานตามขอบขาย ภารกิจของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี   เปนกลุมงานท่ีดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ  
และ ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร
และ จัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน  สงผลให
ผู เรียน เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา  โดยปฏิบัติหนาที่เกี ่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานศึกษา  คนควาทางวิชาการ  
และวิเคราะห  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  โดยใหมีความรู ความเขาใจในหลักการ
นิเทศการศึกษา  หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  การวัดการประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระบบดูแลชวยเหลือครูและผู เรียนในระดับสูงมีความสามารถในการวางแผนการนิเทศ 
การศึกษา  งานวิชาการ  งานติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา  และจัดทำรายงานโดย
แสดงใหเห็นวามีการวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูใหม เพื่อนำผลไปใชในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
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มีการเผยแพรอยางกวางขวาง  มีการถายทอดและไดรับการยอมรับและมีการพัฒนาตน  และพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
การศึกษาจนเปนแบบอยางแกวิชาชีพ  สงผลใหครูและบุคลากรในเขตพื้นที ่การศึกษาสามารถจัด 
กระบวนการเรียนรู บรรลุเปาหมายของหลักสูตร  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. ภารกิจ สาระความรู และลักษณะงานที่ปฏบัิต ิ

๑. การนิเทศการศึกษา ไดแก หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการ และกระบวนการนิเทศ        
กลยุทธการนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสรางทักษะในการ
นิเทศ การใชกลยุทธในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ การควบคุมและการ
ประเมินเพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในโดยสามารถวิเคราะห วิจัย สงเสริมให
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัด
กระบวนการเรียนรูการสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพรผลงานดาน
การนิเทศการศึกษาแก หนวยงานที่เกี ่ยวของ ใชเทคนิคการนิเทศไดอยางหลากหลายดานความเปน
กัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ไดแก ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลตอการศึกษา  แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตาง ๆ 
การวิเคราะห และกำหนดนโยบายการศึกษา  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและ
ประเมินนโยบาย การศึกษา  โดยสามารถใหคำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล และรายงานผล
เพื่อจัดทำ นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลดานการศึกษา ใหคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการ
กำหนด นโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ใหคำแนะนำ
ปรึกษา เก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดีคุมคาตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม  

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ไดแก ความรูเกี ่ยวกับหลักสูตร  การสรางหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล 
การจัดการศึกษาพิเศษ  โดยสามารถใหคำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา  สาธิตแนะนำครูใหจัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพของผูเรียน 
ประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช  

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ
ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหคำปรึกษา 
ขอเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา
อยางตอเน่ืองและพรอมรับการประเมินภายนอก  
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๕. การบริหารจัดการการศึกษา ไดแก หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา หลักการ 
บริหารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาโดยสามารถใหคำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
เจตนารมณ ของงานศึกษานิเทศก การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัด
การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

๖. การวิจัยทางการศึกษา ไดแก ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใชโดย 
สามารถใหคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใชในการแกปญหาและพัฒนาการเรียน 
การสอนใหคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ดำเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ๆ ดานการเรียนรูและการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีการถายทอดความรู  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ไดแก กลวิธีการ
นำเสนอ ความรู แนวคิดทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา
คนควา ฯลฯ การวิเคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรค โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ประเภทตาง ๆ แนะนำและใหคำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกคุณครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษานำเสนอ ความรู  แนวคิด  ทฤษฎีดวยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมตอการเรียนรู  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก หลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอรเน็ต คอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ สำนักงานอัตโนมัติโดยสามารถใช
เทคโนโลยี สารสนเทศเพือ่การพัฒนาตนและการพัฒนางานไดอยางเหมาะสม ใหคำปรึกษาแนะนำการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก ไดแก คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ 
ศึกษานิเทศก จรรยาบรรณของว ิชาช ีพศึกษานิเทศก การบร ิหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี 

 

 

 

 

 

 



6 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตารางวิเคราะหบทบาท  อำนาจ  หนาที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

บทบาท/ภารกิจ/หนาที ่
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรือ่ง ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 
บุคคล/หนวยงานที่

เก่ียวของ 

งานวิจัย พัฒนา สงเสริม
มาตรฐานการศึกษา  และ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประเมิน  
ติดตาม  และตรวจสอบ 

๑. การพัฒนา
คุณภาพ
มาตรฐานการ
จัดการศึกษา 

๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ  วธิีการ  แนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจนกฎเกณฑระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๒. ศึกษา  คนควา  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษาแลว
นำมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  และมาตรฐานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ 

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสรางความตระหนัก  ความรู  ความเขาใจ  เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

๔. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๖๑  วาดวยระบบ  
หลักเกณฑ  และวธิีการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความ
ตองการของชุมชน/ทองถ่ินอยางตอเน่ืองและเขมแข็ง  รวมท้ังการกำหนดตัวบงชีเ้กณฑในการ
แปลผล  การตัดสินการผานมาตรฐาน  และการแลกเปลีย่นเรียนรู  ระหวางสถานศึกษา 

๕. รวมกำหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ระดับสถานศึกษา 

๖. นิเทศ  ติดตาม  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง 

๗. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  และจัดทำเอกสารเผยแพรผลการดำเนินงาน/วิธีการปฏิบัติ
ท่ีดี 

 
 

๑. ผูบริหารระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

๒. ศึกษานิเทศก/กลุม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. ผูบริหาร
สถานศึกษา  คร ู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๕. ก.ต.ป.น. 
๖. สมศ. 
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที ่
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรือ่ง ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 
บุคคล/หนวยงานที่

เก่ียวของ 

งานวิจัย พัฒนา สงเสริม
มาตรฐานการศึกษา  และ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประเมิน  
ติดตาม  และตรวจสอบ 
(ตอ) 

๒. การติดตาม  
ตรวจสอบ
คุณภาพ
การศึกษา 

๑. วางแผนและจัดทำระบบการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๒. นิเทศ  บุคลากรท่ีเก่ียวของ  เพื่อใหสามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. ดำเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแหง  
อยางนอย  ๑  ครั้ง  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง
ตอเน่ือง  วิเคราะห  ผลการตรวจสอบ  การประเมินคุณภาพการศึกษา  เพือ่กำหนดนโยบาย
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๔. ดำเนินการใหความชวยเหลือ  พัฒนาสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑอยางเปน
ระบบ  ทุกฝายมีสวนรวม 

๕. จัดทำ  จัดหา  เผยแพร  ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ  นวัตกรรมเพือ่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖. ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  สงเสริมสถานศึกษาใหพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 

๗. สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดทำเอกสาร  เผยแพรผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  และ
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

๑. ผูบริหารระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

๒. ศึกษานิเทศก/กลุม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. ผูบริหาร
สถานศึกษา  คร ู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๕. ก.ต.ป.น. 
๖. สมศ. 
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที ่
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรือ่ง ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 
บุคคล/หนวยงานที่

เก่ียวของ 

งานวิจัย พัฒนา สงเสริม
มาตรฐานการศึกษา  และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเมิน  ติดตาม  และ
ตรวจสอบ (ตอ) 

๓. การวิจัย
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของแตละ
หนวยงาน 

๒. สงเสริม  สนับสนุนและ/หรือรวมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๔. รวบรวมและเผยแพรผลการวิจยัมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๕. นิเทศ  ติดตาม  การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแล
นำผลมาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๑. ผูบริหารระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

๒. ศึกษานิเทศก/กลุม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. ผูบริหาร
สถานศึกษา  คร ู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๕. ก.ต.ป.น. 
๖. สมศ. 
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บทบาท/ภารกิจ/หนาที ่
ตามประกาศ ศธ. 

งาน/เรือ่ง ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 
บุคคล/หนวยงานที่

เก่ียวของ 

งานวิจัย พัฒนา สงเสริม
มาตรฐานการศึกษา  และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเมิน  ติดตาม  และ
ตรวจสอบ (ตอ) 

๔. งาน
ประสานงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

๑. สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินตนเอง  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีเปนรายงานประจำป 
๒. ใหขอเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขอรับการ
ประเมินภายนอก  ตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

๓. จัดทำขอมูลสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก  ประสานงานกับ
สถานศึกษาเพือ่เตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก  จากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
๔. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน
การตรวจสอบขอมูล  ผลการประเมินคุณภาพ  เพื่อใหไดผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี
ถูกตองและนำผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๕. จัด/สงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษาอบรม  สัมมนา  พัฒนาเก่ียวกับการเตรียมความ
พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

๖. นิเทศ  ติดตาม  กำกับ  สถานศึกษาในการดำเนินการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา  ใหพรอมรับและผานมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๗. สรุปรายงาน  สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอก  เพื่อเผยแพร  และนำไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

๑. ผูบริหารระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

๒. ศึกษานิเทศก/กลุม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. ผูบริหาร
สถานศึกษา  คร ู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๕. ก.ต.ป.น. 
๖. สมศ. 



๑๐ 
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ตอนที่  ๒ 
 

ขอบขายงานที่รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร   :          คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ช่ือเอกสาร         :          งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 

                               ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

                               ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ช่ืองาน (กระบวนงาน)  
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
วัตถุประสงค   

๑. เพื ่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. เพื่อใหไดรูปแบบการพัฒนางาน งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

ขอบเขตของงาน 
งานเลขานุการคณะกรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี 

การศึกษา มีขอบเขต ๓ ดาน ดังน้ี 

๑. ดานการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

๒. ดานการวางแผนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

๓. ดานงานติดตามตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 

คำจำกัดความ  
“งานเลขานุการ หมายถึง งานที่ชวยเหลือหรือใหการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินไปตามบทบาทอำนาจ

หนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กำหนดใหมี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหนาท่ี 

กำกับ ดูแลการบริหารจัดการศึกษาดานวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม ตรวจอบและ

ประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด

เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิทศ ติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก  

 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา                 
(ก.ต.ป.น.) หมายถึง องคคณะบุคคลท่ีมีบทบาท อำนาจหนาท่ี ในกรบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการ ท้ังในสวนของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด และผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงานรวมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการศึกษา 
วิเคราะห วิจัย นิทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลจากหนวยงานภายนอกการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความกาวหนา การบริหารการจัดการและ
การดำเนินการของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกำกับดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการ
จัดการศึกษาและดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกำหนดไว 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีคาผลการบริหารการจัดการศึกษา และ
ตำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว โดยเปรียบเทียบกับเกณฑและเปาหมายท่ี
กำหนดไว 

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความรวมมือระหวางเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี 
การศึกษา โดยการไหคำปรึกษา แนะนำ สงเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑.การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 

๑.๑ กำหนดขอบขายของขอมูลดานวิชาการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ
บริหารทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยศึกษาจกนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจำปรายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุมตางๆในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑.๒ รวบรวม วิเคราะห สังเคราะหและจัดทำระบบขอมูล สารสนเทศ 
๑.๓ ตรวจสอบขอมูลและสารสนเทศใหเปนปจจุบัน 
๑.๔ รายงานผลการวิเคราะห สังเคราะห ท่ีเปนขอมูลและสารสนเทศ ตอคณะกรรมการ

ติดดามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 
๑.๕ เผยแพรขอมูลเปนเอกสารและทางเว็บไชต ในระบบครือขายและสถานศึกษาในเขต

พื้นท่ีการศึกษา 
๒. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

๒.๑ วิเคราะหผลการบริหารและการจดัการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาน
วิชาการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ใหเห็นจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและ
ขอเสนอแนะ 

๒.๒กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

๒.๓ นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
มากำหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๓. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี 
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๓.๑ นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
และการนิเทศการศึกษาตอคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 



๑๓ 
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๓.๒ แจงแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษาใหกลุมตางๆนำไปสูการดำเนินการตามแผน 

๓.๓ ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิทศการศึกษา 
เพื่อดำเนินการตามแผนและแกไขการดำเนินงานระหางการปฏิบัติ 

๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอคณะกรรมการ 
                 ๔. การติดตาม ตรวจสอบ 

๔.๑ ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิทศตามแนวทางของ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๔.๒ รวบรวมวิเคราะหและประมวลผลขอมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศ 

๔.๓ จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศ เสนอตอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 

๕. เผยแพรรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศตอคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและหวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ไมเห็นชอบ 

 

 

               เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามตรวจสอบ ประเมินผลตาม
ึ  

เสนอ ก.ต.ป.น. 

พัฒนาระบบขอมูลและสารนเทศ กำหนดขอบขาย 
วิเคราะห สังเคราะหเปนขอมูลสารสนเทศ เผยแพรขอมูล 

สรุปผลรายงาน เผยแพร 
 

การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ 
จัดทำแผนพัฒนาการติดตามตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 



๑๕ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

แบบฟอรมที่ใช  

๑. แบบฟอรมเพื่อการเก็บขอมูลดานวิชาการ และขอมูลที่สนับสนุนสงเสริมการพัฒนา
งานดานวิชาการ  

๒. ระบบการจัดทำขอมูลและสารสนเทศดานวิชาการ ขอมูลที่สนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนางานดานวิชาการ 

๓. ระบบการเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ 

๔. เคาโครงแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา 

๕. หนังสือเชิญประชุมคณะกรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๖. วาระการประชุมคณะกรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

๗. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง   
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๒. พะราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๓. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๔. กฎกระทรวงกำหนจำนวนกรรมการ หลักเกณฑและวิธีการไดมาคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิทศการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 



๑๗ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร   :         คูมือข้ันตอนการดำเนินงาน 

ช่ือเอกสาร         :         ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ช่ืองาน (กระบวนงาน)      
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของหรอืท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

วัตถุประสงค   
๑. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน

อื่นท่ีเก่ียวชองหรือท่ีไดรับมอบหมายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน

อื่นท่ีเก่ียวของหรอืท่ีไดรับมอบหมายนอกสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

ขอบเขตของงาน  
เปนคูมือท่ีใชสำหรับการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ี

เก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมายใน ๒ ดาน คือ 
๑. การปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของหรอืท่ี

ไดรับมอบหมายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนกาปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น

ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมายนอกสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

คำจำกัดความ               
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น หมายถึง การทำงานรวมกับ

หนวยงานอื่นหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

หนวยงานภายใน หมายถึง สวนราชการตางๆในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานอื่นๆที่นอกเหนือจากสวนราชการในสำนักงานเขตฟนท่ี

การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน        
๑. การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสวนราชการในสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา 
๑.๑ ศึกษา วิเคราะหภารกิจ และบทบกอำนาจหนาที่ของหนวยงานในสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานรวมกัน 
๑.๒ เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใหผูมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ 
๑.๓ ประสานสงเสริมสนับสนุนและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนหนวยงานอื่นภายใน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๑.๔ ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหวยงานภายในสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษารวมท้ังเผยแพรผลงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
                 ๒. การปฏิบัติงานรมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสวนราชการนอกสำนักงานเขต
ฟนท่ีการศึกษา 
                     ๒.๑ ศึกษาวิเคราะหภารกิจและบทบาทอำนาจหนาท่ีของหนวยงานนอกสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เพือ่หาแนวทางปฏิบัติงานรวมกัน 

๒.๒ แสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพือ่ใหผูมีอำนาจพิจารณาตัดสินใจ 
๒.๓ ประสาน สงเสริมสนับสนุนและปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนหนวยงานอื่น

ภายนอกสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมาย 
๒.๔ ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลกรปฏิบัติของหนวยงานภายนอกสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมท้ังเผยแพรผลงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

การสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีเก่ียวของในนอกสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสานสงเสริมสนับสนุนและปฏบัิติงานรวมกับหรอืสนับสนุน
 

  เสนอแนวทางการ

ไมเห็นชอบ 

ศึกษาวิเคราะหภารกิจและบทบาทอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใน/ 
นอกสำนักงานเขตพื้นท่ีกรศึกษา เพือ่หาแนวทางปฏิบัติงานรวมกัน 

ติดตามประเมินผลสรุปรายงานผล และ 
เผยแพรผลงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เห็นชอบ 



๒๑ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

แบบฟอรมที่ใช  
๑. หนังสือขออนุมัติการสนับสนุนหรือทำงนรมกับบุคคล หนวยงานภายในและภายนอก 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. คำสั่งการสนับสนุนหรือทำงนรวมกับบุคคล หนวยงานภายในและภายนอกสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา                   
๓. การสรุปผลการสนับสนุนหรือทำงานรมกับบุคคล หนวยงานภายในและภายนอก

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๔.  แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง   
๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไข 

เพิ่มเติม 
๓.  พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

2546   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 



๒๓ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

งานกลุมสาระการเรียนรู 
 

สาระการเรียนรู หมายถึง องคความรู ทักษะและคานิยมท่ีผูเรียนควรเรียนรูเพื่อจะชวยนำพาให
บรรลุ คุณภาพตามเปาหมายที่กำหนด กลุมสาระการเรียนรู หมายถึง กลุมขององคความรู  ทักษะและ
คุณลักษณะที่กำหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดที่เกี ่ยวของสัมพันธกันตามศาสตรตาง ๆ โดย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดแบงกลุมสาระการเรียนรูเปน ๘ กลุม ไดแก ๑) ภาษาไทย      
๒) คณิตศาสตร ๓) วิทยาศาสตร ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา     
๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘) ภาษาตางประเทศ  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

มาตรฐานการเร ียนร ู   (Content standards/Academic standards/Learning standards) 
หมายถึง คุณภาพที่ตองการให เกิดขึ้นในตัวเรียนเปนสิ่งท่ีผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได เมื่อจบการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน ความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีระบุไวในมาตรฐานการเรียนรูถือเปนสิ่งจำเปน
สำหรับผูเรียนทุกคน ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุคุณภาพตามท่ี 
มาตรฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรูขั ้นพื้นฐานถือเปนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาเปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัยและใชสำหรับผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แนวคิดดังกลาวอยูบนฐานความเชื่อ  
ท่ีวาผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันได  

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติได ซึ่งสะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรมในการนำไปใชในการกำหนดเนื้อหาการเรียนการ
สอน และเปนเกณฑสำคัญสำหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน โดยทั่วไปจะมีการ 
กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใชในการตรวจสอบผูเรียนเปนระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสูมาตรฐานการเรียนรู การ
กำหนดตัวชี้วัดดังกลาวนั้นในระบบการศึกษาบางแหงอาจกำหนดไวเปนชวง ๆ ทุก ๓-๔ ป แตบางแหง
อาจกำหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแตละแหง (สำนักวิชาการและ 
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๓)   

งานกลุมสาระการเรียนรู เปนกิจกรรมที่ศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือ
ครูผู สอนในดานการพัฒนาองคความรู  ทักษะ  และคุณลักษณะที่กำหนดไวในมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัดท่ี เก่ียวของสัมพันธกันตามศาสตรตาง ๆ  โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดแบงกลุม
สาระการ เรียนรูเปน ๘ กลุม ไดแก ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร ๓) วิทยาศาสตร ๔) สังคมศึกษา 
ศาสนา และ ว ัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี               
๘) ภาษาตางประเทศ  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
          ปฏิบัติงานกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

๑. สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ วิเคราะห 



๒๔ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒.  วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู พัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการสื่อและนวัตกรรม 

ในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุพรรณบุรีทุกโรงเรียน โดยการนิเทศทางไกลและการนิเทศโรงเรียนตามภารกิจ 

          ๓. สงเสริมและพัฒนาระบบ เทคนิค วิธีการวัดและประเมินผล ใหการสนับสนุน แนะนำและ

สงเสริมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การบริหารจัดการใหโรงเรียนจัดแหลงเรียนรู หลากหลายเอื้อตอ

การจัดการเรียนรู การใชทักษะในการ พัฒนาการเรียนรู  และการพัฒนา  กระบวนการคิดอยางมีเหตุผล 

โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

๔. พ ัฒนาระบบการน ิ เทศ การจ ัดการเร ียนร ู กล ุ  มสาระการเร ียนร ู การงานอาชีพ 

และใหการสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนรู โดยนิเทศสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการ  วิจัยในชั้น

เรียนของครูผูสอนใหมากข้ึน 

๕.  ส ง เสร ิมให สถานศ ึกษาวางแผนพ ัฒนาการจ ัดการเร ี ยนร ู  และเพ ิ ่ มผลส ัมฤทธิ์  

ใหสูงขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ โดยการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางหลากหลายตอเนื่อง และ

พัฒนาระบบจัดทำขอมูลสารสนเทศ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

๖. ใหการสนับสนุน สงเสริมครูผูสอน เพื่อขอปรับปรุงการกำหนดตำแหนง และแตงตั้งใหดำรง

ตำแหนงสูงข้ึน 

๗. ประสานงาน พัฒนาเครือขาย และประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  หนวยงาน

ทางการศึกษา เพื่อการสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษา และงานโครงการที่เกี่ยวของกับ กลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพอยางตอเน่ือง 

 



๒๕ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 

เครื่องมือท่ีใช  
๑. แบบสำรวจสภาพปญหาและความตองการเก่ียวการบริหารและการจัดการศึกษา  
๒. เกณฑ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
๓. แบบติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 



๒๖ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

งานกลุมเครือขายสถานศึกษา 

 
 

ภาคีเครือขาย หมายถึง กลุมบุคคล องคกรที่มีเปาหมายรวมกันมารวมตัวกันดวยความสมัครใจ
เพื่อทำกิจกรรมใหบรรลุเปาหมาย (รวมคิด/วางแผนรวมทำรวมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธแนวราบมี
ความเสมอภาค และเรียนรู ร วมกันอยางตอเนื ่อง งานกลุ มเครือขายสถานศึกษา เปนกิจกรรมท่ี
ศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของ สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือขาย ในการทำงานรวมกันกับ
กลุ มสถานศึกษาในลักษณะของเครือขายใน ดานการประสานงาน (Coordination) ความรวมมือ 
(Cooperation) การทำงานรวมกัน (Collaboration) และการมีสวนรวม (Participation) ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ไดแก การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน ท่ัวไป  
         ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนการนิเทศในกลุมโรงเรียน  สหวิทยา

เขตพิมานปฐม โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั โรงเรียนพระปฐมวทิยาลัย ๒ หลวงพอเงินอนุสรณ  โรงเรียนวัด

หวยจะเขวิทยาคม  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โรงเรียนแหลมบัววิทยา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และ

โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 



๒๗ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 
 
เครื่องมือท่ีใช  

๑. แบบสำรวจสภาพปญหาและความตองการเก่ียวการบริหารและการจัดการศึกษา  
๒. เกณฑ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

              ๓. แบบติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 



๒๘ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวช้ีวัด 

 
 งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เปนกิจกรรมที่ศึกษานิเทศกตองปฏิบัติเพื่อพัฒนางานใน

หนาที่ ของศึกษานิเทศกที่เก่ียวของกับงานพิเศษท่ีไมใชงานตามมาตรฐานตำแหนง รวมถึงงานโครงการ
และตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก เพื่อเอื้อประโยชนใหกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปตอไปในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

  

กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการรับสงเอกสารราชการ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสอืจากสพฐ./

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พิจารณากลั่นกรองจัดลำดับ

ความสำคัญและความเรงดวน

วางแผนดำเนินการ 

บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา 

ลงนาม 

ลงนาม 

รายงานผล 

เห็นชอบ 

แจงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

รวบรวมผลการปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏบัิติ 



๒๙ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ข้ันตอนการนิเทศ ติดตาม และประเมินโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

ตอนที่  ๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาขอมูลสารสนเทศ 

ขอมูลของโรงเรียน 

จัดทำแผนและเครื่องมือการนิเทศ 

ขออนุญาตออกนิเทศตามแผนฯ 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใชเครือ่งมือ
นิเทศและเทคนิควธิีการนิเทศ 

ท่ีหลากหลาย 

ศึกษานิเทศก เครื่องมือ ครูผูสอน นักเรียน 

สะทอนผลการนิเทศ 

ใหผูรับการนิเทศ 
ผูบริหาร 

รวบรวมรายงานผลการนิเทศ วางแผนพัฒนา ฯ 



๓๐ 
 

    คูมือการปฏิบัติงานกลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

การมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบ 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เปนกลุมท่ี
ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ
รวมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน สงผลให 
ผูเรียน เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษา  โดยมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติ ดังน้ี 
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            รูปแบบการบริหารงานวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

และกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 
 

 

บริการจัดการงานวิชาการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
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มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี 
๑.  ปฏิบัติงานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

๑. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ      
๒. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา         
๓. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล        

 ๒.  ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสหวิทยาเขตพิมานปฐม 
ดังน้ี                                                                                                                                                                   

๑. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย     
๒. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพอเงนิอนุสรณ   
๓. โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม    
๔. โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม    
๕. โรงเรียนแหลมบัววิทยา   
๖. โรงเรียนศรีวชิัยวิทยา     
๗. โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 

 ๓.  ปฏิบัติงานกลุม 
๑. สาระการเรยีนรูการงานอาชีพ 

๔.  งานปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

     ๑. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางสาขาอาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21/ ทวิศึกษา 
     ๒. โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ 

********************************* 
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มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก 

 
หมวดที ่๑ 

มาตรฐานความรู และประสบการณวิชาชีพของศกึษานิเทศก 
  
ขอ ๑ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตองมมีาตรฐานความรู ดังตอไปนี้   
(ก) มีคุณวุฒิไมต่ำกวาปรญิญาโททางการศึกษา หรือเทียบเทา หรือคุณวุฒิอื่นท่ีคุรุสภารบัรองโดยมีความรู 
ดังตอไปน้ี    

(๑) การนิเทศการศึกษา     
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา    
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน     
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา    
(๕) การบริหารการจัดการศึกษา     
(๖) การวิจยัทางการศึกษา    
(๗) กลวธิีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ     
(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก   
(ข) ผานการฝกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาท่ีคณะกรรมการคุรุสุภารับรอง 

ขอ ๒ ผูประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศกตองมมีาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้     
(๑) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวาสิบป หรือมีประสบการณดาน 

ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณในตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารการศึกษารวมกันมาแลว
ไมนอย กวาสิบป     

(๒) มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพและมีการเผยแพร 
 
 

 

หมวด ๒ 
สาระความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพศกึษานิเทศก 

ตามมาตรฐานความรู 
 

ขอ ๓ การนิเทศการศึกษาประกอบดวยสาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปน้ี   
(ก) สาระความรู       
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(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ       
(๒) วธิีการและกระบวนการนิเทศ      
(๓) กลยุทธการนิเทศการศึกษา     

(๓.๑) การวเิคราะหพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา 
(๓.๒) การสรางทักษะในการนิเทศ     
(๓.๓) การใชกลยุทธในการนิเทศ       
(๓.๔) การนำนวัตกรรมมาประยุกตใชในการนิเทศ       
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
(๓.๖) การนิเทศภายใน 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถวเิคราะห วิจยั สงเสริม ใหขอเสนอแนะเพือ่พฒันาระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา       
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรูการสอนและการ

บริหารจัดการศึกษา       
(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพรผลงานดานการนิเทศการศึกษาแกหนวยงานท่ี

เก่ียวของ       
(๔) สามารถใชเทคนิคการนิเทศไดอยางหลากหลายดวยความเปนกัลยาณมิตร  

ขอ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษาประกอบดวยสาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปน้ี   
(ก) สาระความรู       

(๑) ระบบและทฤษฎกีารวางแผน       
(๒) บริบททางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองไทยท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษา       
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับตาง ๆ       
(๔) การวเิคราะหและกำหนดนโยบายการศึกษา       
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถใหคำแนะนำปรกึษาเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล และรายงานผลเพือ่การจดัทำ 

นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลดานการศึกษา       
(๒) สามารถใหคำแนะนำ ปรกึษาเก่ียวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงานและ

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา       
(๓) สามารถใหคำแนะนำปรกึษาเก่ียวกับการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดี 

คุมคาตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยัง่ยืน  
ขอ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอนประกอบดวยสาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปน้ี   
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(ก) สาระความรู       
(๑) ความรูเก่ียวกับหลักสูตร       
(๒) การสรางหลักสูตรสถานศึกษา       
(๓) หลักการพัฒนาหลักสูตร       
(๔) การจัดการเรียนรู 
(๕) จิตวทิยาการศึกษา       
(๖) การวัดและการประเมินผล      
(๗) การจัดการศึกษาพิเศษ   

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถใหคำแนะนำปรกึษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา     
(๒) สามารถสาธิต แนะนำครใูหจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูไดเต็มศักยภาพของผูเรยีน      
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการแนะนำหลักสูตรไปใช  

ขอ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวยสาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปน้ี   
(ก) สาระความรู       

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

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถศึกษา วเิคราะห วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา       
(๒) สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      
(๓) สามารถใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมิน 

ตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ืองและพรอมรับการประเมินภายนอก  
ขอ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษาประกอบดวยสาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปน้ี   
(ก) สาระความรู       

(๑) หลักและระบบขอบขายการจัดการศึกษา       
(๒) หลักการบรหิารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน       
(๓) การปฏิรูปการศึกษา       
(๔) กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ กับการจัดการศึกษา 

(ข) สมรรถนะ      
(๑) สามารถใหคำปรึกษา แนะนำการจัดการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของ

การศึกษา      
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(๒) สามารถนิเทศการบรหิารจัดการสถานศึกษาไปสูองคกรแหงการเรียนรู       
(๓) สามารถบรหิารจัดการการศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน  

ขอ ๘ การวิจัยทางการศึกษาประกอบดวยสาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปน้ี   
(ก) สาระความรู       

(๑) ระเบียบวธิวีิจัย       
(๒) กระบวนการวจิัย 

   (๓) การนำผลการวิจยัไปใช   
(ข) สมรรถนะ      

(๑) สามารถใหคำแนะนำปรกึษาเก่ียวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใชในการแกปญหาและ 
พัฒนาการเรียนการสอน      

(๒) สามารถใหคำแนะนำปรกึษาเก่ียวกับการนำผลการวิจยัไปใชในการพัฒนาการจัดการเรยีน
การสอน       

(๓) สามารถดำเนินการวจิัยเพือ่สรางองคความรูใหม ๆ ดานการเรียนรูและการจัดการศึกษา  
ขอ ๙ กลวิธีการถายทอดความรู แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบดวยสาระความรูและ 
สมรรถนะ  ดังตอไปน้ี   
(ก) สาระความรู       

(๑) กลวธิีการนำเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู      
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาคนควาและอื่น ๆ      
(๓) การวเิคราะห วิจารณผลงานวิชาการอยางสรางสรรค 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทตาง ๆ       
(๒) สามารถแนะนำและใหคำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแกครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา      
(๓) สามารถนำเสนอความรู แนวคิด ทฤษฎีดวยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมตอการเรยีนรู  

ขอ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยสาระความรูและสมรรถนะ  ดังตอไปน้ี   
(ก) สาระความรู       

(๑) หลักการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ      
(๒) อินเทอรเน็ต       
(๓) คอมพิวเตอรชวยสอน       
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏสิัมพันธ        
(๕) สำนักงานอัตโนมัติ  
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(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การพัฒนาตน และการพัฒนางานไดอยางเหมาะสม      
(๒) สามารถใหคำปรึกษา แนะนำการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก  

สถานศึกษา 
ขอ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก ประกอบดวยสาระความรูและสมรรถนะ ดังตอไปน้ี  
(ก) สาระความรู       

(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก       
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก       
(๓) การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพศึกษานิเทศก       
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเปนแบบอยางท่ีดี 
หมวด ๓  มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก  

ขอ ๑๒ ผูประกอบวชิาชพีศึกษานิเทศกตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังตอไปน้ี    
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อใหเกิดการพฒันา

วิชาชีพทาง การศึกษา   
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดแกผูรบัการนิเทศ    
(๓) มุงม่ันพัฒนาผูรับการนิเทศใหลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลตอการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ   
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง    
(๕) พัฒนาและใชนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเปนลำดับ    
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเนนผลถาวรท่ีเกิดแกผูรับการนิเทศ    
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาไดอยางเปนระบบ    
(๘) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี    
(๙) รวมพฒันางานกับผูอืน่อยางสรางสรรค    
(๑๐) แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา    
(๑๑) เปนผูนำและสรางผูนำทางวิชาการ    
(๑๒) สรางโอกาสในการพัฒนางานไดทุกสถานการณ  
  

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๔ 
 
 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ 
(ศาสตราจารยเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ) 

ประธานกรรมการครุสุภา 
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กฎกระทรวง  
การประกอบวิชาชีพควบคุม  

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ ใหกระทำ ไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปน้ี   

ใหวิชาชีพศึกษานิเทศกเปนวชิาชพีควบคุม  
 
 

  
    ใหไว ณ วันท่ี ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙      

จาตุรนต ฉายแสง   
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
  

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากวิชาชีพศึกษานิเเทศกเปนวิชาชีพท่ี
ทำหนาที่สนับสนุนการศึกษาใหบริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ  
การประสานงาน และใหคำแนะนำเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตาง ๆ ประกอบ
กับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัตใิห
การกำวิชาชีพ ควบคุมอื่นใหเปนไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ดังนั้น เพื่อใหวิชาชีพศึกษานิเทศกเปน
วิชาชีพควบคุมท่ีมี มาตรฐานการประกอบวิชาชีพจึงจำเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี  
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บรรณนุกรม 

 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑. กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา 

ลาดพราว, ๒๕๕๑ 
กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓.  

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗ ตอนท่ี ๒๓ ก. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. คูมือการปฏบิัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา กลุมนิเทศ  

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา. กรงุเทพมหานคร : 
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