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ก 
 

คำนำ 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๙  เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์     
โดยศึกษานิเทศก์มีบทบาท  อำนาจ  และหน้าที่สำคัญ  ๘  ประการ  ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  การนิเทศ  ติดตาม  
และประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลอละนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติ งานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดภาระงานและเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ   
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการศึกษา 

 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด
การศึกษาเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษาทุกท่าน 
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๑ 
 

ส่วนนำ 

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจดัการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
   " เป็นผู้นำการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ " 
 
พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอัน
พึงประสงค์ 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ (Goal) 
  1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
  2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์           
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
  4.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
  3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 

 

 



๒ 
 

แนวคิด 

กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  ๙  เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  โดยใช้
กระบวนการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด 

การศึกษา 

๒. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท  หน้าที่   
และภารกิจของศึกษานิเทศก ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

ตอนที่  ๑ 
 

บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของศกึษานิเทศก์ 
 

๑. งานตามหน้าที่  ความรับผิดชอบตามมาตราฐานตำแหน่ง 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน  ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๙  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ดังนี้  
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ 

เรียนรู ้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ  
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื ่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน        
การนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต  ๙  เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ  และ 
ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  โดยปฏิบัติหน้าที่เ กี่ยวกับงานวิชาการและ
งานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการ  และ
วิเคราะห์  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
นิเทศการศึกษา  หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การวัดการประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู ้เรียนในระดับสูงมีความสามารถในการวางแผนการนิเทศ 
การศึกษา  งานวิชาการ  งานติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา  และจัดทำรายงานโดย
แสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 



๔ 
 

มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน  และพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ 
การศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ  ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที ่การศึกษาสามารถจัด 
กระบวนการเรียนรู ้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที่
การศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการ และกระบวนการนิเทศ        

กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการ
นิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการ
ประเมินเพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในโดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้าน
การนิเทศการศึกษาแก่ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็น
กัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา  แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ 
การวิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการศึกษา  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและ
ประเมินนโยบาย การศึกษา  โดยสามารถให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล
เพื่อจัดทำ นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการ
กำหนด นโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ
ปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ ่งให้เกิดผลดีคุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม  

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู ้เกี ่ยวกับหลักสูตร  การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล 
การจัดการศึกษาพิเศษ  โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา  สาธิตแนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
ประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้  

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา 
ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  



๕ 
 

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ 
บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาโดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ ของการศึกษานิเทศก์การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้โดย 
สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน 
การสอนให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู ้  แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการ
นำเสนอ ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา
ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ แนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษานำเสนอ ความรู้  แนวคิด  ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติโดยสามารถใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์  ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ 
ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาช ีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจ ัดการบ้านเมืองที ่ด ี ( Good 
Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ตารางแสดงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก   
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอบเขตงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๑. งานส่งเสริม 
พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๑.๑ ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๒ ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อ ต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ
สนับสนุนช่วยเหลือตามความ ต้องการของสถานศึกษา   
๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี    
๑.๔ นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ   
๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
๑.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๒. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. ผู้บริหาสถานศึกษา  
ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

งาน/เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๒. งานศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

๒.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง    
การศึกษา  
๒.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ    
ความต้องการของสถานศึกษา   
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย 
นำไปใช้ เผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑. ผู้บริหารระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๒. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

๓. ผู้บริหาสถานศึกษา  
คร ู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๔. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๕. ก.ต.ป.น. 
๖. สมศ. 
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ตอนที่  ๒ 
 

ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 กลุ่ม  : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 กลุ่มงาน : ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
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ชื่องาน (กระบวนงาน)  
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
สาระสำคัญของงาน 

กระบวนการวิจัยและพัฒนาสื ่อเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้า คิดค้น อย่างเป็นระบบและ
น่าเชื่อถือ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือรูปแบบ   
การเรียนการสอน หรือระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา  โดยการนำสิ่งประดิษฐ์หรือแนวความคิดใหม่ๆ ในการเรียนการสอนนั้นเผยแพร่
ไปสู่ครู หรือเพื่อเป็นตัวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งให้กับครู ได้นำแนวความคิดไปปรับปรุงใช้ หรือผลิตสื่อ        
การสอนใหม่ๆ เพ่ือนำมาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์   

๑. สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างคุ้มค่า 

๒. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งได้ศึกษาและนำผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ใน     
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 

 
ขอบเขตของงาน 

๑. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพ การจัดการเรียนการสอน 
๒. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ รวมทั้งวิเคราะห์แนว โน้มและทิศทางการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            

๓. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายของหน่วยงาน   
ต้นสังกัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านนโยบายและการปฏิบัติ  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  
วิจัย  เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา          

๔. ว ิจ ัยเพื ่อพัฒนาสื ่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ           
ความต้องการของ สถานศึกษา          
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๕. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาท่ีดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม
และ เทคโนโลยีทางการศึกษา         

๖. ส่งเสริม  สนับสนุน  และเพิ ่มขีดความสามารถครูในการวิจัยพัฒนาที่เกี ่ยวกับการผลิต
นวัตกรรม 

 
เครื่องมือที่ใช้  

แบบฟอร์มที ่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลที ่เป็นผลจากการดำเนินงานของแต่ละขั ้นตอนของ          
การปฏิบัติ  สำหรับการตอบคำถามตามตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของกระบวนงาน มีดังนี้    

๑. เครื่องมือการศึกษาความต้องการ สภาพการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา    

๒. แบบบันทึกข้อมูลผลการศึกษาความต้องการใช้ สื ่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยีทาง   
การศึกษา ในการจัดการเรียนรู้    

๓. แบบบันทึกผลการผลิต การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาใน    
การ จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา   

๔. แบบบันทึกผลการบูรการสื ่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด        
การเรียนรู้ ของสถานศึกษา   

๕. แบบบันทึกผลการนิเทศ ติดตามการใช้/การบูรการใช้สื่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยี
ทางการ ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา    

๖. แบบบันทึกการแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบการบูรการใช้สื ่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยี
ทางการ ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา    

๗. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือภาครัฐ/เอกชนในการพัฒนาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการใช้
สื่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา   

๘. แบบบันทึกผลการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและการใช้ สื่อ นวัตกรรมกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา   

๙. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนงานในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม 
กรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้
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รายละเอียดย่อยขอบเขตของงาน 
๑. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๑ ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๒ ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อ ต้นแบบของหน่วยงาน

เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือตามความ ต้องการของสถานศึกษา   
  ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ

นวัตกรรม และเทคโนโลยี    
  ๑.๔ นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื ่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 

การศึกษา เพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ   
  ๑.๕ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
  ๑.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 กลุ่ม  : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 กลุ่มงาน : ส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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๒. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     ๒.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง     

การศึกษา  
 ๒.๒ วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ     

ความต้องการของสถานศึกษา   
 ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ เผยแพร่สื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 กลุ่ม  : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 กลุ่มงาน : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่าย 

สถานศึกษา (สหวิทยาเขต) 

 ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ชื่อเอกสาร : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่าย 

สถานศึกษา (สหวิทยาเขต) 
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งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
 

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกันมารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ
เพ่ือทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด/วางแผนร่วมทำร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบมี
ความเสมอภาค และเรียนรู ้ร ่วมกันอย่างต่อเนื ่อง งานกลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของ สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันกับ
กลุ ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ 
(Cooperation) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขับเคลื ่อน
คุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน ทั่วไป  

  
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา (สหวิทยาเขต) 

2. วัตถุประสงค์   

 1. เพื ่อเป็นแนวทางในการ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษากลุ ่มเครือข่าย
สถานศึกษา (สหวิทยาเขต) 

 2. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา (สหวิทยาเขต)      
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา (สหวิทยาเขต) เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

3. ขอบเขตของงาน 

 เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษา      
(สหวิทยาเขต) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเครือข่ายบุคคล  ครู
แกนนำ ครูต้นแบบเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4. คำจำกัดความ 

 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา หมายถึง การจัดระบบการนิเทศ      
ที ่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและหน่วยงาน ทั ้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 สหวิทยาเขต หมายถึง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา สหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ ได้แก่ สหวิทยาเขต
วัชรีรมยา จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนสวนแตงวิทยา โรงเรียนตลิ่งชัน
วิทยา โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา๒ และโรงเรียนบางปลาม้า 
“สูงสุมารผดุงวิทย์” 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัด
การศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา (สหวิทยาเขต) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

 2. จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา        
กลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา (สหวิทยาเขต) โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละ
สถานศึกษา 

3. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษากลุ ่มเครือข่ายสถานศึกษา            
(สหวิทยาเขต) โดยการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

 4. ประเมินผลและสรุปผลการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา (สหวิทยาเขต)  

 5. นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการกศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา     
(สหวิทยาเขต ) ต่อไป 
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

                            จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ 

 

จัดทำแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา (สหวิทยเขต) 

 

             ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา (สหวิทยาเขต) 

 

       บรรลุผล           ประเมินและสรุปผลการนิเทศ        ไม่บรรลุผล     ปรับปรุงพัฒนา 

 

กำหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา (สหวิทยาเขต) 

 

สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ 
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 กลุ่ม  : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 กลุ่มงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

 ชื่อเอกสาร : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  

                                        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้เพื่อจะช่วยนำพาให้
บรรลุ คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้  ทักษะและ
คุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี ่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย      
๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา     
๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘) ภาษาต่างประเทศ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

มาตรฐานการเร ียนร ู ้  (Content standards/Academic standards/Learning standards) 
หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให ้เกิดขึ้นในตัวเรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ เมื่อจบการศึกษา      
ขั้น พ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับผู้เรียนทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่ 
มาตรฐานกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขั ้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัยและใช้สำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเชื่อ  
ที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  

ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรยีนรู้ 
ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหาการเรียน     
การสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมี
การ กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้   
การกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้นในระบบการศึกษาบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นช่วง ๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่ง
อาจกำหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สำนักวิชาการและ 
มาตรฐานการศึกษา, ๒๕๕๓)   

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือ
ครูผู ้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ  โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดแบ่งกลุ่ม
สาระการ เรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา 
ศาสนา และ วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี               
๘) ภาษาต่างประเทศ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานกล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

2. วัตถุประสงค์   

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

 3. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

3. ขอบเขตของงาน 

งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

4. คำจำกัดความ 

การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินไป         
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ  

การติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า                
ในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแก้ไข      
โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย  

การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษา               
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในสถานศึกษาว่าอยู่ใน
ระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา    
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

2. จัดทำเกณฑ์ ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จ เครื ่องมือและวิธ ีการนิเทศของกลุ ่มสาระการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

3. สถานศกึษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา 4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการ
ที่เหมาะสม  

5. ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนารูปแบบ       
การดำเนินการนิเทศท่ีดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

      6.  สรุป อภิปรายผลจากการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์จุดเด่น 
จุดควรพัฒนา เพ่ือกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานต่อไป   

7.  เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่สนใจ  
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6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

    จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  
                         

จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ 
  
                          

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 
  

 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด 

 
 

ดำเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสม 
ในการปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

 

 
 

        บรรลุผล             ไม่บรรลุผล       วิจัย/พัฒนา 
  

 
สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด่น จุดพัฒนา 

มากำหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดำเนินงาน 
 
 

รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก ์
  
  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการรับส่งเอกสารราชการ 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับหนังสือจากสพฐ./
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณากลั่นกรองจัดลำดับ
ความสำคัญและความ

เร่งด่วนวางแผนดำเนินการ 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

ลงนาม 

ลงนาม 

รายงานผล 

เห็นชอบ 

แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

รวบรวมผลการปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัต ิ
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ขั้นตอนการนิเทศ ตดิตาม และประเมินโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลของโรงเรียน 

จัดทำแผนและเครื่องมือการนิเทศ 

ขออนุญาตออกนิเทศตามแผนฯ 

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือ
นิเทศและเทคนิควิธีการนิเทศ 

ที่หลากหลาย 

ศึกษานิเทศก์ เครื่องมือ ครูผู้สอน นักเรียน 

สะท้อนผลการนิเทศ 

ให้ผู้รับการนิเทศ 
ผู้บริหาร 

รวบรวมรายงานผลการนิเทศ วางแผนพัฒนา ฯ 
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ตอนที่  ๓ 

การมอบหมายหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
 
13. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  

มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 
1.  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

        1. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
       2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
  2. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตนเรศวร ดังนี้ 

      1. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย    
 2. โรงเรียนสงวนหญิง   
 3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี   
 4. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
 5. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ 
 6. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
  7. โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
          8. โรงเรียนตลิ่งชันวทิยา 
3.  ปฏิบัติงานกลุ่ม 

1.สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.  งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
            1. โครงการ พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้/กิจกรรม สพม.9  กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำสื่อคู่มือ
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงานของ DLIT และ eDLTV 
  ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแนะแนวอาชีพ/การศึกษาต่อในสถานศึกษา 

และพัฒนาตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑/ทวิศึกษา กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาครูแนะแนว 

  ๓. โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กิจกรรมการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

          ๔.โครงการครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 (เขียน
โครงการเพิ่มเติมนอกแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔) 

********************************* 
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มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 

หมวดที ่๑ 
มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

  
ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้   
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรองโดยมีความรู้ 
ดังต่อไปนี้    

(๑) การนเทิศการศึกษา     
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา    
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน     
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา    
(๕) การบริหารการจัดการศึกษา     
(๖) การวิจัยทางการศึกษา    
(๗) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ     
(๘) การบริหารการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรบัศึกษานิเทศก์   
(ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรสุุภารับรอง 

ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้     
(๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้าน 

ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว
ไม่น้อย กว่าสิบปี     

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 
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หมวด ๒ 

สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
ตามมาตรฐานความรู้ 

 
ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) หลกัการและรูปแบบการนิเทศ       
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ      
(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา     

(๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา 
(๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ     
(๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนเิทศ  
(๓.๔) การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนเิทศ     
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
(๓.๖) การนิเทศภายใน 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย สง่เสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษา       
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ

บริหารจัดการศึกษา       
(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง       
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกลัยาณมิตร  

ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) ระบบและทฤษฎีการวางแผน       
(๒) บรบิททางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา       
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ       
(๔) การวิเคราะห์และกำหนดนโยบายการศึกษา       
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 
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(ข) สมรรถนะ       

(๑) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือการจัดทำ 
นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา       

(๒) สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงานและ
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา       

(๓) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี 
คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอนประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

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

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา     
(๒) สามารถสาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน      
(๓) สามารถประเมินหลกัสูตรและการแนะนำหลักสูตรไปใช้  

ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

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

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา       
(๒) สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา      
(๓) สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมิน 

ตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  



31 
 

ข้อ ๗ การบริหารการจัดการการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา       
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน       
(๓) การปฏิรูปการศึกษา       
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง กับการจัดการศึกษา 

(ข) สมรรถนะ      
(๑) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ

การศึกษา      
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้       
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษาประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) ระเบียบวิธีวิจัย       
(๒) กระบวนการวิจัย 

   (๓) การนำผลการวิจัยไปใช้   
(ข) สมรรถนะ      

(๑) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ 
พัฒนาการเรียนการสอน      

(๒) สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน       

(๓) สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยสาระความรู้และ 
สมรรถนะ  ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

(๑) กลวิธีการนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้      
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้าและอ่ืน ๆ      
(๓) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ       
(๒) สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา      
(๓) สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
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ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ  ดังต่อไปนี้   
(ก) สาระความรู้       

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

(ข) สมรรถนะ       
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตน และการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม      
(๒) สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่  

สถานศึกษา 
ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยสาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้  
(ก) สาระความรู้       

(๑) คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์       
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์       
(๓) การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

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

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้    
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนา

วิชาชีพทาง การศึกษา   
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกจิกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ    
(๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รบัการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกดิผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง    
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ    
(๖) จัดกจิกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ    
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ    
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   (๙) ร่วมพัฒนางานกบัผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์    
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมลูข่าวสารในการพัฒนา    
(๑๑) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ    
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(๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์  
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๔ 

 
 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
(ศาสตราจารยเ์สริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 

ประธานกรรมการครุุสภา 
 

กฎกระทรวง  
การประกอบวิชาชีพควบคุม  

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ ให้กระทำ ได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็นวิชาชีพควบคุม  
 
 

  
    ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙      

จาตุรนต์ ฉายแสง   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 
 
  

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิชาชีพศึกษานิเเทศก์เป็นวิชาชีพที่
ทำหน้าที่สนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ  
การประสานงาน และให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ประกอบ
กับมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้
การกำวิชาชีพ ควบคุมอื่นให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  ดังนั้น เพื่อให้วิชาชีพศึกษานิเทศก์เป็น
วิชาชีพควบคุมท่ีมี มาตรฐานการประกอบวิชาชีพจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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บรรณนุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา 
ลาดพร้าว, ๒๕๕๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓.  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก. 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ  
ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
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