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คำนำ 
 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
ขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิเห็น
ความสำคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง ในพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการ  ตามบทบาท 
อำนาจหน้าที ่ของกลุ ่มงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งสามารถนําไปใช้เพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ถูกต้องและชัดเจน  
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจำ 
กลุ่มงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๗ กลุ่มงาน ๑ งานที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย งานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  งานวัดและประเมินผลการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา งาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา งานการศึกษาพิเศษ และภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากนโยบาย ภารกิจงาน ที่ได้รับ 
มอบหมายตามจุดเน้นสำนักงาน/จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ รวมทั้งร่วมสนับสนุน
การปฏิบ ัต ิงานก ับหน ่วยงานอื ่นท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง จากการว ิเคราะห์บทบาท อ ำนาจ หน้าที่ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ขอขอบคุณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้กับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี ่ยวข้องที ่ทุกท่านที ่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเล่มนี ้ ให้สมบูรณ์ สามารถนําไป ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 
 

          นายคมสันต์ หลาวเหล็ก  
           ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
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การปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 

 แนวคิด  

 กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้  สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน  เท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนใน
ระบบ เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  

 ๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
 ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้มีคุณภาพ 

 ๕. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ  

 ๖. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ 

 ๗. เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานการศึกษาพิเศษ (การศึกษาเรียนรวม) ให้มีคุณภาพ 

 ๘. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย ให้มีคุณภาพ 

 ๙. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้ 
มาตรฐาน 
 

ขอบข่ายภารกิจ  

 ๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
  ๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  

  ๑.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  ๑.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๒. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

  ๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   ๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้อง และชุมชน 
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  ๒.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาขั้น พ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

   ๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

 ๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

  ๓.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

  ๓.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 ๔. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

  ๔.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  

  ๔.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  

  ๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  

  ๔.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  

 ๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

  ๕.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

  ๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  

  ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

  ๖.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

  ๖.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

  ๖.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 

กรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจ  

 1. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  1.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    2. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐาน การศึกษา แล้ว
นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
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    4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
    5. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา 
    6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนา 
    7. นิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
    สถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
    กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
    3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม      
พ.ศ. 2561 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กันยายน 2561 
    4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
    5. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 
  1.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    1. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2. นิเทศสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
    3. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
    4. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
    5. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา 
    6. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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    8. นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  1.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
    2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
    3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
    4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง 
กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
    5. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานผลสำเร็จที่คาดหวัง สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
    กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
    3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม      
พ.ศ. 2561 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กันยายน 2561 
    4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
    5. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 
  1.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของ 
แต่ละหน่วยงาน 
    2. ส่งเสริม สนับสนุนและหรอืร่วมกับสถานศึกษาดำเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
    3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
    5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำ
ผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



5 
 

    ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
    สถานศึกษาทุกแห่งนำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน      
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
    3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กันยายน 2561 
    4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
    5. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 
 

 ๒. กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

  ๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
    ๑. รวบรวม จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด 
กระบวนการเรียนรู้  
    ๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
    ๓. จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  
    ๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้  
     ๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบรหิารเป็นหลักในการนิเทศ 
ภายใน ส่งเสริมครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ
ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการ นิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่าย  
     ๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม
พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น  
    ๕. จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้       
ที่ประสบผลสำเร็จ  
   ผลสำเร็จที่คาดหวัง  
    สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
    ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
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  ๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน  
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
    ๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  
    ๒. จัดทำแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    ๓. ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย  
     ๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
     ๓.๒ จัดตั้งและดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน  
     ๓.๓ จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     ๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น 
    ๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมือ หรือรูปแบบ เครือข่าย    
การนิเทศ  

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

    ๑. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  

    ๒. หน่วยงาน ชุมชน องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

   กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 ๒.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา  

    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
   ๑. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

   ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  

   ๓. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

   ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร่  
  ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา นำผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน  

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

   ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

   ๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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  ๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

    ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
    ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและ                 
การจัดการศึกษา  

    ๒. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

     ๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

     ๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

     ๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

    ๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การบริหาร 

และการจัดการศึกษา 

    ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

     เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและ 
การจัดการศึกษา และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

  2.5 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา              
     ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ  
    ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง  
การศึกษา 

     ๒. วจิัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของสถานศึกษา  

    ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

   ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

    เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ศึกษาและนำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ใน   
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น  

   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานรายบุคคล  
 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ดำเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบหมายงาน ให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่   
ดังต่อไปนี้ 
 นายคมสันต์  หลาวเหล็ก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขท่ี  
26  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังนี้  
     ๑.  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษาและการประกับคุณภาพภายในสถานศึกษา ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงาน การประกับคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐาน
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัย การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา และดำเนินงานยกระดับ
คุณภาพ การศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๓.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย นิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานตามนโยบาย ดังนี้ 
      ๓.๑ องค์กรคุณธรรม 
      ๓.๒ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
      ๓.๓ เขตสุจริต 
      ๓.๔ โรงเรียนขนาดเล็ก 
      ๓.๕ งานวจิัย 
      ๓.๖ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Active Learning) 
    4.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในสหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว 
  ๖.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๑). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : 
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
ชยันต์ วรรธนะภูติ. (ม.ป.ป.). ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ : แนวทางการวิจัยด้านเครือข่าย 
 การเรียนรู้. (เอกสารวิชาการ) เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๕๑). แนวดำเนินการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
 ประเมินและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม 
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๔๕). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕). กรุงเทพมหานคร. 
________. (๒๕๕๓). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพมหานคร. 
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ภาคผนวก 
    - มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

    - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
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มาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

 มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ  
  ๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
  ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  ๓. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการกำหนด
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพื่อประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ
ประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
 ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
  มาตรฐานความรู้มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ  
   ๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง โดย
มีความรู้ ดังต่อไปนี้  
    ๑.๑ การนิเทศการศึกษา  
    ๑.๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา  
    ๑.๓ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
    ๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา  
    ๑.๕ การบริหารจัดการการศึกษา  
    ๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา  
    ๑.๗ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ  
    ๑.๘ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ๑.๙ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
   ๒. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษา ที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
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มาตรฐานความรู้ 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

1. การนิเทศการศึกษา ๑. หลักการและรูปแบบการนิเทศ 

๒. วิธีการและกระบวนการนิเทศ 

๓. กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  

   ๓.๑ การวิเคราะห์พฤติกรรม 

การนิเทศการศึกษา  
   ๓.๒ การสร้างทักษะในการ 

นิเทศ  

   ๓.๓ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 

   ๓.๔ การนำนวัตกรรมมา 

ประยุกต์ใช้ในการนิเทศ  

  ๓.๕ การควบคุมและการ 

ประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา  

๔. การนิเทศภายใน 

๑. สามารถวิเคราะห์วิจัย ส่งเสริม 

ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบ 

การนิเทศภายในสถานศึกษา  

๒. สามารถติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลการจัด 

กระบวนการเรียนรู้การสอน และ 

การบริหารจัดการการศึกษา  

๓. สามารถประสาน สนับสนุน 

และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ 

การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้ 
อย่างหลากหลายด้วยความเป็น 

กัลยาณมิตร 

๒. นโยบายและการวางแผน 

การศึกษา 
๑. ระบบและทฤษฎีการวางแผน 

๒. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ 

การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อ 

การศึกษา  

๓. แผนการศึกษาระดับชาติและ 

ระดับต่างๆ  

๔. การวิเคราะห์และกำหนด 

นโยบายการศึกษา  

๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา  

๖. การพัฒนาและประเมิน 

นโยบายการศึกษา 

๑. สามารถให้คำแนะนำปรึกษา 

เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และ 

รายงานผลเพื่อจัดทำนโยบาย แผนและ
การติดตามประเมินผล ด้านการศกึษา 

๒. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา 

เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและ การ
วางแผนดำเนินงาน และการ ประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา 

๓. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา 

เกี่ยวกับการจดัทำแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาท่ีมุ่งให้เกิดผลดี คุ้มคา่ตอ่  
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา สังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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มาตรฐานความรู้ (ต่อ) 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๓. การพัฒนาหลักสูตรและ     
การสอน 

๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  

๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

๓. หลักการพัฒนาหลักสูตร  

๔. การจัดการเรียนรู้  
๕. จิตวิทยาการศึกษา  

๖. การวัดและการประเมินผล  

๗. การจัดการศึกษาพิเศษ 

๑. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา 

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  

๒. สามารถสาธิต แนะนำครูให้จัด 

กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม 

ศักยภาพของผู้เรียน  

๓. สามารถประเมินหลักสูตรและ 

การนำหลักสูตรไปใช้ 
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ๑. การบริหารคุณภาพ  

๒. การประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  

๔. กระบวนการประเมินคุณภาพ 

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑. สามารถศึกษา วิเคราะห์วิจัย 

การจัดทำมาตรฐาน และการ 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

ภายในของสถานศึกษา  

๒. สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  

๓. สามารถให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะ และการวางระบบ 

การจัดทำรายงานผลการประเมิน 

ตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการ 

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับ 

การประเมินภายนอก 
๕. การบริหารจัดการการศึกษา ๑. หลักและระบบขอบข่ายการจัด 

การศึกษา  

๒. หลักการบริหารจัดการ 

การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๓. การปฏิรูปการศึกษา  

๔. กฎหมายและระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

๑. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัด
การศึกษาให้บรรลุ วัตถุประสงคต์าม
เจตนารมณ์ของการศึกษา 
 ๒. สามารถนิเทศการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้  
๓. สามารถบรหิารจดัการการศึกษา  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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มาตรฐานความรู้ (ต่อ) 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๖. การวิจัยทางการศึกษา ๑. ระเบียบวิธีวิจัย  

๒. กระบวนการวิจัย  

๓. การนำผลการวิจัยไปใช้ 

๑. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา 

เกี่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไป 

ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ 

เรียนการสอน  

๒. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา 

เกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ใน 

การพัฒนาการจัดการเรียน      
การสอน  

๓. สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อ 

สร้าง องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการ 

เรียนรู้และการจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทาง 

วิชาการ 

๑. กลวิธีการนำเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับ   
การเรียนรู้  
๒. การเขียนรายงาน บทความ 

ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า และ 

อ่ืน ๆ  

๓. การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงาน 

วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

๑. สามารถเขียนเอกสารทาง 

วิชาการประเภทต่าง ๆ  

๒. สามารถแนะนำและให้
คำปรึกษา การเขียนเอกสารทาง 

วิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  

๓. สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑. หลักการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

๒. อินเทอร์เน็ต  

๓. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

๔. ระบบมัลติมีเดียแบบ 

ปฏิสัมพันธ์  
๕. สำนักงานอัตโนมัติ 

๑. สามารถใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาตน และ
การพัฒนางานได้อย่าง เหมาะสม 

๒. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาแก่
สถานศึกษา 
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มาตรฐานความรู้ (ต่อ) 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๙. คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

๑. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพทาง 

การศึกษา  

๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ 

วิชาชีพทางการศึกษา  

๒. มีหลักธรรมในการนิเทศและ 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

 ข. มาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์  
  ๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ  
ทางการศึกษา คุณสมบัติเบื้องต้นที่สำคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้ร่วมงาน 
การเป็นผู้จัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้สมาชิกยอมรับและเห็น
คุณประโยชน์ของศึกษานิเทศก์ที่มีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดย
ส่วนรวม  
  ๒. ตัดสินใจปฏิบัติก ิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที ่จะเกิดแก่ผู ้ร ับการนิเทศ 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วยการตัดสินใจใน     
การทำงานต่าง ๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่าง
พฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศแล้วเลือกเฉพาะกิจกรรมที่จะนำไปสู่ ผลทางบวกเสมอ อีกทั้ง
ระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจ เพ่ือนำไปสู่ความไว้วางใจ ความศรัทธาของ ผู้รับการนิเทศ
ที่มีต่อการนิเทศและเห็นประโยชน์ของการนิเทศ  
  ๓. มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ    
คุณประโยชน์สำคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา จนเป็นผลให้เกิดการ  
พัฒนาเต็มศักยภาพ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องกำหนด ปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา ผู้รับ
การนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้รับการนิเทศกำหนดจุดที่จะพัฒนาเลือกใช้วิธีที่
เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้น ๆ แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน  ปรับปรุง 
ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของผู้รับ    
การนิเทศและศึกษานิเทศก์เพ่ิมพูนพัฒนา ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
  ๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวางแผนการนิเทศได้
อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไข ข้อจำกัดของผู้รับการนิเทศ สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย
ของการพัฒนา เมื่อนำไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนา อย่างแท้จริง แผนการนิเทศต้องมีกิจกรรมสำคัญที่นำไปสู่
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ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม กับผลงานถือเป็นคุณภาพสำคัญที่นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง  
  ๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ นวัตกรรม
การนิเทศเป็นเครื่องมือสำคัญของศึกษานิเทศก์ในการนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ ศึกษานิเทศก์มือ
อาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลาย ตรงกับสภาพการณ์
เงื่อนไข ข้อจำกัดของงานและผู้รับการนิเทศ จนนำไปสู่ผลได้จริง เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ ใช้ศักยภาพของตนอย่าง
เต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกันและก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  
  ๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิ เทศ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ
เลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศท่ีจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้รับการนิเทศ จนผู้รับการนิเทศมีนิสัยในการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษานิเทศก์ต้องเพียรพยายามกระตุ้นยั่วยุท้าทายให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนา ด้วยความรู้สึกประสบผลสำเร็จเป็นระยะๆ โดยพยามยามให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ    
การทำกิจกรรมและการพัฒนาของผู้รับการนิเทศเอง ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร่วมพัฒนา 
และการสนับสนุนข้อมูล ให้กำลังใจให้ผู้รับการนิเทศค้นหาปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
เพื่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติเกิดเป็นการพัฒนางานในภาวะปกติ เป็นบุคลิกภาพถาวรของผู ้รับ        
การนิเทศตลอดไป รวมทั้งเกิดความชื่นชมและศรัทธาความสามารถของตน   
  ๗. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถนำเสนอผลงานที่
ได้ทำสำเร็จแล้ว ด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์  อย่างรอบคอบ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดงานที่จะ
นำไปสู่ผลแห่งการพัฒนา การลงมือปฏิบัติจริง และผลที่ ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน การจัดทำรายงานเป็น
โอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานที่ทำแล้วว่ามี ข้อจำกัด ผลดีผลเสีย ผลกระทบที่มิได้ระวังไว้อย่างไร ถ้าผลงานเป็น
ผลดีจะชื่นชม ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด นำเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์ จะ
ปรับปรุงเพิ่มเติมได้อย่างไร และจะนำประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไปอย่างไร คุณประโยชน์
ของรายงานที ่ดีย ่อมนำไปสู่ การประเมินตนเอง การชื ่นชมความสามารถของผู ้ปฏิบัติการเรียนรู ้เกี ่ยวกับ
ความสามารถ และศักยภาพของผู้ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการยอมรับและชื่นชมในความสามารถของตน  
  ๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที ่ดี ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู ้รับการนิเทศโดยการให้
คำปรึกษา แนะนำ หรือจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมสำคัญตามเงื่อนไขที่ผู้นิเทศ
เสนอแนะ ดังนั้น ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพ่ือให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือกิจกรรม
นั้น ๆ มีน้ำหนัก มีความสำคัญ น่าเชื่อถือ ผู้นิเทศจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน มี
คุณธรรมจริยธรรม จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ 
   ๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื ่นอย่างสร้างสรรค์ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อื ่นอย่าง
สร้างสรรค์เสนอแนวทางปรับปรุงที ่ดีกว่าเดิม แนะนำการปฏิบัติที ่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู ่เพียงการ
วิพากษ์วิจารณ์ แต่จะชี้นำแนวทางการแก้ปัญหา ที่นำไปสู่ผลดี เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนางานขององค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและคาดหวังผล
ที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึง ความสำคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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รวมทั ้งเปิดโอกาสให้ผู ้ อ่ืนได้ใช้ ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ ทั ้งนี ้เพื ่อเสริมสร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตยในการทำงาน ที่จะนำไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เป็นที่ยอมรับของผู้รับการนิเทศและผู้ร่วมงาน    
จนผู้รับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อ การนิเทศ การปรับปรุงงานและการร่วมงานกับผู้อ่ืน  
  ๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้นิเทศ
อย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย และทันโลก ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อื ่นด้วย ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้ใน      
การพัฒนางานและพัฒนาผู้รับการนิเทศ การตื่นตัว การรับรู้และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้นอกจากเป็น
ประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว ยังนำมาซึ่งการยอมรับและความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้น
ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ลึกซึ้งต่อเนื่องต่อไป  
  ๑๑. เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางาน
วิชาการ ด้วยการพูดนำ ปฏิบัตินำ และจัดระบบงาน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ โดยการให้
รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศที่ปฏิบัติงานสำเร็จแล้วจนนำไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนางานได้
เองของผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์จึงต้อง แสดงออกอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการพัฒนา
งานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น เพียรพยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่ ตามขีดสูงสุดของความสามารถ เพื่อให้
ผู้รับการนิเทศ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ  สามารถเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออกและ   
ชื่นชมได้ด้วยตนเอง ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลสำเร็จให้แก่
ผู้รับการนิเทศแต่ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผู้นำทางวิชาการ นำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง  
  ๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาให้พัฒนา
อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง ศึกษานิเทศก์จำเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
และสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องสมดุล และเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึง
ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินการ
เพ่ือผลต่อวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาในอนาคต อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้
ว่าการพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการ
นิเทศการศึกษาพัฒนาได้อย่างยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้าตลอดไป 
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 ค. มาตรฐานการปฏิบัติตนของศึกษานิเทศก์ (จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์)  

  จรรยาบรรณต่อตนเอง  

   ๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และ วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  

   ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น 

สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  

   ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย ์

และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  

   ๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงาม
แก่ ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

   ๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ  

   ๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ  

   ๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ
หรือ ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ  
 

  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  

   ๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่น
ใน ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จรรยาบรรณต่อสังคม 

   ๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นใน   
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 

บทบาทของศึกษานิเทศก์ในงานวิชาการ  
 1. ประสานงาน/ชี้แนะหลักสูตร มีความสามารถในการนำสาระของหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ในการ
จัดการเรียนการสอน และตอบข้อสงสัยของผู้ร่วมงานเกี่ยวกับหลักสูตรได้ตลอดเวลา  
 2. การจัดการเรียนการสอน เช่น การแบ่งเวลาของสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน แผนการ
จัดการเรียนรู้ และการนำนวัตกรรมมาใช้  
 3. ส่งเสริมการสอนการเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น การนำนวัตกรรมมาให้ความรู้และเสริมกิจกรรม 
การเรียน นิเทศการสอน และประเมินการสอน  
 4. ส่งเสริม/เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ให้เข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน ช่วยเหลือแนะนำ
ส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน  
 5. เป็นผู้นำของการสอนการเรียนตลอดเวลา ช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือสร้างความคาดหวังของนักเรียน   
ในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น  
 6. สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียน : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ และ
ความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย 
 

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ศึกษานิเทศก์พึงมี  
1. ความรอบรู้ในงานของศึกษานิเทศก์ : ความรอบรู้ในเชิงกว้างและลึก  
2. ความรอบรู้ในการศึกษา และทันต่อความเปลี่ยน : นโยบายของการจัดการศึกษา ปัญหาและอุปสรรค

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในและต่างประเทศ  
3. วิสัยทัศน์อันยาวไกล : ผู้นำทางการศึกษาจำต้องสร้าง กำหนด และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ อย่างมี

ความหมาย ความเข้าใจ และความตระหนักว่าสิ่งที่จะต้องทำในปัจจุบันอนาคตนั้นมีความจำเป็น และความสำคัญ
อย่างไร แท้ที่จริงในอุดมการณ์การสร้างวิสัยทัศน์ควรเกิดจากบุคคลทุกคนในทีมงานนั้น  

4. ภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับศึกษานิเทศก์ เพราะเป็นผู้นำทีมงานอยู่เสมอ  
5. สร้างวัฒนธรรมของความร่วมมือ ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การรับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นต้น  
6. ส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมทีมงาน พัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น  
7. สร้างช่องทางให้มีความมุ่งมั่นและปฏิบัติงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
8. มีอารมณ์ม่ันคงและมีวุฒิภาวะ  
9. ยอมรับจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเองและผู้อื่น  
10. สร้างความศรัทธาที่ผู้อื่นให้กับตน ความศรัทธานี้จะส่งเสริมความยอมรับ ความเชื่อถือ และความ

เชื่อมั่นที่ทุกคนให้กับศึกษานิเทศก์ 
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แนวทางปฏิบัติงาน  
 1. ทำความรู้จักกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง การทำความรู้จัก
จะช่วยสร้างให้ความปรารถนาที่จะช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่ 
 2. สื่อสารกับบุคคลที่ปฏิบัติงานด้วยอย่างชัดเจน ปัจจุบัน การสื่อสารมีหลากหลาย อย่างไรก็ตาม     
การสื่อสารระหว่างบุคคลยังมีความจำเป็นและสำคัญ  
 3. สร้างความสำนึกเป็นเจ้าของจะช่วยให้ทุกคนในทีมงานมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงาน เพราะถือว่า
ความสำเร็จของงานตนเองมีส่วนร่วมอยู่ด้วย  
 4. ใช้ความเชื่อม่ันในตนเองให้เป็นประโยชน์ ความเชื่อมั่นนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อถือ และ         
การยอมรับของเพื่อนร่วมงาน การยอมรับจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราไม่หวั่นไหวในการแก้ปัญหา หรือเมื่อเกิด     
ความผิดพลาด  
 5. มีความเข้าใจต่อคนอ่ืน บรรพบุรุษได้กล่าวไว้ “จงปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน เหมือนกับท่ีตนเอง ต้องการให้
ผู้อื่นปฏิบัติกับตน” เราไม่คาดหวังว่าผู้อ่ืนควรหยุดทำงานของเขาแล้วมาปฏิบัติงานให้เรา  
 6. ปฏิบัติตนสม่ำเสมอและเป็นตัวอย่างในฐานะเป็นผู้นำในวงวิชาการเราควร สร้างมาตรฐานให้สูงไว้ ทั้ง
ในด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นผู้นำที่ทำได้ และเป็นตัวอย่างได้  
 7. ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จ เมื่อทำสิ่งใดสำเร็จ ควรให้ผู้อ่ืนได้ชื่นชมและเห็นคุณค่า นอกจากนี้      
การได้รับความสนใจและการยกย่องก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย 
 
การพัฒนาตนในวิชาชีพ  
 1. มีแผนพัฒนาตนเองในวิชาชีพเป็นรายปี  
 2. ศึกษาดูงาน เข้าร่วมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ และประชุมวิชาการในสาขางานที่ตนเองรับผิดชอบ 
หรือเก่ียวข้องกับงานในวิชาชีพ  
 3. อ่าน/เขียนบทความทางวิชาการ สร้างงานวิจัยและเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ  
 4. สร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง เพื่อความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
 5. มีกลุ่มเพื่อนที่จะแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น เช่น เพ่ือนแนะนำเพ่ือน และเพ่ือนผู้ติชม เป็นต้น  
 6. ปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น การปฏิรูปการศึกษา เมื่อ
ศึกษานิเทศก์ปรับเปลี่ยนแล้ว ผู้ร่วมงาน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จะปรับเปลี่ยนไปด้วย ทั้งในด้านความ
ตระหนัก ความรู้ และความสามารถ  
 ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ภาวะผู้นำของศึกษานิเทศก์ จะช่วยให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ซึ่งจะช่วยผลไปสู่การพัฒนา นักเรียนทั้งด้าน
วิชาการ และสังคม แม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้นำทางหลักสูตร และการสอนของ
ศึกษานิเทศก์ กับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังซับซ้อน และไม่ชี้ชัดเจน แต่จะพออนุมานได้ว่า ความเป็นผู้นำของ
ศึกษานิเทศก์ทางหลักสูตรและการสอน สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน เสาะแสวงหาแนวคิด/
หลักการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนา/สร้างรูปแบบของหลักสูตรและการสอน และนิเทศอยู่เสมอ 
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บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  
 ๑. งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ เรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ดังนี้  
  ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัด และประเมินผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
  ๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  
  ๑.๓ การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  
  ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน การนิเทศ
และการพัฒนางานวิชาการ  
  ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
  งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงาน ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ บริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการ
บริหารและจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน 
ทั้งระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดย ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับงาน วิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้า
ทางวิชาการ และวิเคราะห์วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการนิเทศ
การศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
ดูแล ช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งาน  

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา  สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและ
ได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั ้นสูงในการนิเทศอย่างมี  ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ ครูและบุคลากรใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 


