
 
 

  



 
 

 

คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของนางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศร ีธรรมราช เพ ื ่อใช้ เป ็นแนวทางหลักในการปฏิบ ัต ิราชการตามบทบาท  อ ํานาจหน ้าท ี ่ของ 
กลุ ่มงานที่ได้รับมอบหมายให ้ปฏิบัติ รวมทั้งสามารถนําไปใช ้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้อย่าง 
ครอบคลุม ถูกต ้อง ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 

คู ่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจํา 
ของนางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ตามมาตรฐานตําแหนงศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 1) กลุมงานวัดและ
ประเม ินผลการศึกษา 2) กลุ มงานส งเสร ิมและพ ัฒนาสื ่อนว ัตกรรมและเทคโนโลย ีทางการศ ึกษา                      
3) การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4) การนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตทาศาลา-นบพิตํา-พรหมคีรี 5) งานตามนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 6) การปฏิบัติงานอื่น ๆ 
ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล    
การจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู ่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีความสมบูรณ์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างย ิ่งว่า 
คู ่ม ือการปฏิบ ัติงานฉบับนี ้สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบ ัติงานได้อย ่างมี ประสิทธ ิภาพและ             
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 
 

 
นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ 

ศึกษานิเทศก์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 

  

การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
- หลักการและเหตุผล        1 
- วัตถุประสงค์         1 
- มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์               1 
- ขอบข่ายภารกิจ       8 
  

ขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของนางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
- ข้อมูลทั่วไป        10 
- ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  

▪ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 10 
▪ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 12 
▪ งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13 
▪ งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  13 
▪ งานนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในโครงการเรียนภาษาต่างประเทศโดยใช้รูปแบบ     

การสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอน       
ที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา 

 
 

14 
▪ งานนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าศาลา – นบพิตำ – พรหมคีรี 14 

ภาคผนวก 
- คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ที่ 130 / 2565 

เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

 
 
 

16 
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การปฏิบัติงาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 
 

กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเม ินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเม ินผลการจัดการศ ึกษา  การพัฒนาระบบการบริหารและการจ ัดการศึกษา  เพ ื ่อให้สถานศ ึกษา 
มีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติอย่างเท่าเทีย มกัน 
โดยใช ้โรงเร ียนและงานตามนโยบายเป็นฐาน  ส่งผลให้ผ ู ้ เร ียนเกิดการเรียนร ู ้ตามวัตถ ุประสงค ์ แล ะ
เป้าหมายของการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ ื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 

๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวน  
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๕. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
๖. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื ้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ  
๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) 
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๑. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือ
เทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรองโดยมีความรู้ 
ดังต่อไปน้ี 
     ๑.๑ การนิเทศการศึกษา 
     ๑.๒ นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
     ๑.๓ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
     ๑.๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๑.๕ การบริหารจัดการการศึกษา 
     ๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา 
     ๑.๗ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานทางวิชาการ 
     ๑.๘ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๑.๙ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา 
๒. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่
คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
 

๑. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้ว ไม่น้อย
กว่า ๕ ป ีหรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมี
ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
ผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ป ี
๒. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 

 

มาตรฐานความรู้ 

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๑. 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
ประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๔. การนิเทศภายใน 

๑. สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
๒. สามารถติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้  
การสอน และการบริหารจัดการการศึกษา 
๓. สามารถประสาน สนับสนุน และ
เผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง
หลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๒. นโยบายและการวางแผน
การศึกษา 

๑. ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
๒. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อ
การศึกษา 
๓. แผนการศึกษาระดับชาติและ
ระดับต่าง ๆ 
๔. การวิเคราะห์และกำหนด
นโยบายการศึกษา 
๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๖. การพัฒนาและประเมิน
นโยบายการศึกษา 

๑. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ
จัดทำนโยบาย แผน และการติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา 
๒. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับ
การกำหนดนโยบายและการวางแผน
ดำเนินงาน และการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
๓. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับ
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนา
คุณภาพการ ศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน 

๑. ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
๒. การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. หลักการพัฒนาหลักสูตร 
๔. การจัดการเรียนรู้ 
๕. จิตวิทยาการศึกษา 
๖. การวัดและการประเมินผล 
๗. การจัดการศึกษาพิเศษ 

๑. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและ การจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. สามารถสาธิต แนะนำครูให้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน 
๓. สามารถประเมินหลักสูตรและการนำ
หลักสูตรไปใช้ 

๔. การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑. การบริหารคุณภาพ 
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
๔. กระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑. สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการ
จัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๒. สามารถนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
๓. สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอ 
แนะ และการวางระบบการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและพร้อม
รับการประเมินภายนอก 
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มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๕. การบริหารจัดการ

การศึกษา 
๑. หลักและระบบขอบข่ายการจัด
การศึกษา 
๒. หลักการบริหารจัดการการ 
ศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

๓. การปฏิรูปการศึกษา 
๔. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยว 

ข้องกับการจัดการศึกษา 

๑. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัด
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

เจตนารมณ์ของการศึกษา 
๒. สามารถนิเทศการบริหารจัดการ

สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓. สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดย

ใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
๖. การวิจัยทางการศึกษา ๑. ระเบียบวิธีวิจัย 

๒. กระบวนการวิจัย 
๓. การนำผลการวิจัยไปใช้ 

๑. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยว 
กับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน 
๒. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยว 
กับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
๓. สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และ
การจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานทางวิชาการ 

๑. กลวิธีการนำเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 
๒. การเขียนรายงาน บทความ 
ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า และ
อื่น ๆ 
๓. การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงาน
วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

๑. สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ
ประเภทต่าง ๆ 
๒. สามารถแนะนำและให้คำปรึกษา 
การเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓. สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

๘. การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. หลักการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. อินเทอร์เน็ต 
๓. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
๔. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
๕. สำนักงานอัตโนมัติ 

๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้
อย่างเหมาะสม 
๒. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา 

๙. คุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

๑. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 
๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทางการศึกษา 
๒. มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
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๒. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

มาตรฐานท่ี ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา  เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา คุณสมบัติเบื้องต้นที่สำคัญประการหน่ึงของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ การเข้าร่วม
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่    
การเป็นผู้ร่วมงาน การเป็นผู้จัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน เพื่อให้สมาชิก
ยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของศึกษานิเทศก์ที่มีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการนำองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมโดยส่วนรวม 

มาตรฐานท่ี ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วยการตัดสินใจใน  
การทำงานต่าง ๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผ ู ้ร ับการนิเทศแล้วเล ือกเฉพาะกิจกรรมที่จะนำไปสู ่ผลทางบวกเสมอ               
อีกทั้งระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบโดยมิได้ตั ้งใจเพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ  ความศรัทธาของผู้รับ    
การนิเทศที่มีต่อการนิเทศและเห็นประโยชน์ของการนิเทศ 

มาตรฐานท่ี ๓ มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ คุณประโยชน์สำคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา จนเป็นผลให้เกิด
การพัฒนาเต็มศักยภาพ  ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องกำหนด ปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
ผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้รับการนิเทศกำหนดจุดที่จะพัฒนาเลือกใช้วิธีที่
เหมาะสมกับการพัฒนาด้านน้ัน ๆ แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน ปรับปรุง 
ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของผู้รับการ
นิเทศและศึกษานิเทศก์เพิ่มพูนพัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี ๔ พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบ ัต ิได ้ เกิดผลจริง  ศึกษานิเทศก์ม ืออาชีพ 
วางแผนการนิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื ่อนไข ข้อจำกัดของผู้รับการนิเทศ สอดคล้องกับนโยบาย 
แนวทาง และเป้าหมายของการพัฒนา เมื่อนำไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริง แผนการนิเทศต้องมี
กิจกรรมสำคัญที่นำไปสู่ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับผลงานถือเป็นคุณภาพสำคัญ  
ที่นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง 

มาตรฐานท่ี ๕ พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลำดับ  
นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือสำคัญของศึกษานิเทศก์ในการนำไปสู ่ผลงานที ่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ  
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลายตรงกับ
สภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจำกัดของงานและผู้รับการนิเทศจนนำไปสู่ผลได้จริง เพื่อให้ผู้รับการนิเทศใช้ศักยภาพของ
ตนอย่างเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน  และก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 

มาตรฐานท่ี ๖ จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์    
มืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นของผู้รับการนิเทศ  จนผู้รับการนิเทศ     
มีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการนิเทศและเพียรพยายามกระตุ้น 
ยั่วยุท้าทายให้ผู ้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการพัฒนา  ด้วยความรู้สึกประสบผลสำเร็จเป็นระยะๆ          
โดยพยามยามให้ผู ้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการทำกิจกรรมและการพัฒนาของผู้ รับการนิเทศเอง  
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ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ ่ม การร่วมพัฒนา และการสนับสนุนข้อมูลให้กำลังใจให้ผู ้รับการนิเทศ
ค้นหาปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงานต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ เกิดเป็น   
การพัฒนางานในภาวะปกติ เป็นบุคลิกภาพถาวรของผู้รับการนิเทศตลอดไป รวมทั้งเกิดความชื่นชมและศรทัธา
ความสามารถของตน 

มาตรฐานท่ี ๗ รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถนำเสนอ
ผลงานที่ได้ทำสำเร็จแล้ ด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดงานที่
จะนำ ไปส ู ่ ผ ลแห ่ งการพ ัฒนา  การลงม ื อปฏ ิบ ั ต ิ จ ร ิ ง  และผลท ี ่ ป รากฏม ีหล ั กฐานย ืนย ั นช ั ด เจน  
การจัดทำรายงานเป็นโอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานที่ทำแล้วว่ามีข้อจำกัด ผลดี ผลเสีย ผลกระทบที่มิได้ระวังไว้
อย่างไร  ถ้าผลงานเป็นผลดีจะชื ่นชม ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด นำเสนอให้เป ็นประโยชน์ต่อผู ้อ ื ่นได้อย ่างไร   
ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์ จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้อย่างไร และจะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน
ต่อไปอย ่างไร คุณประโยชน์ของรายงานที ่ด ีย่อมนำไปสู ่การประเม ินตนเอง การชื ่นชมความสามารถของ 
ผู ้ปฏิบัติการเรียนรู ้เก ี ่ยวกับความสามารถและศักยภาพของผู้ปฏิบ ัติที ่จะก่อให้เก ิดการยอมรับและชื่นชม  
ในความสามารถของตน 

มาตรฐานท่ี ๘ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้
คำปรึกษา แนะนำ หรือจัดกิจกรรม เพ ื ่อให้ผู ้ร ับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมสำคัญตามเง ื ่อนไข               
ที่ผู้นิเทศเสนอแนะ ดังน้ัน ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ หรือ
กิจกรรมนั ้น ๆ ม ีน้ำหนัก ม ีความสำคัญน่าเช ื ่อถ ือ  ผู ้นิเทศก์จำเป็นต้องเป็นแบบอย่างที ่ด ีท ั ้งบุคล ิกภาพ               
การปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตาม
ด้วยความพึงพอใจ 

มาตรฐานท่ี ๙ ร่วมพัฒนางานกับผู้อื ่นอย่างสร้างสรรค์ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อื่น
อย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดีกว ่าเดิม แนะนำการปฏิบ ัติที ่เป ็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพ ียง           
การวิพากษ์วิจารณ์ แต่จะชี้นำแนวทางการแก้ปัญหา ที่นำไปสู่ผลดี เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และ       
ร่วมปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานขององค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชนด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและ
คาดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื ่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตยในการทำงาน ที่จะนำไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เป็นที่ยอมรับของผู้รับการนิเทศและผู้ร่วมงาน    
จนผู้รับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อการนิเทศ การปรับปรุงงานและการร่วมงานกับผู้อื่น 

มาตรฐานท่ี ๑๐ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อ   
ผู้นิเทศอย่างหน่ึง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ ทันสมัย และทันโลก ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการเปลี่ยนแปลง    
ที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อื่นด้วยข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้ใน
การพัฒนางานและพัฒนาผู ้รับการนิเทศ การตื่นตัว การรับรู้ และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่าน้ี นอกจาก          
เป็นประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว ยังนำมาซึ่งการยอมรับและความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ อันเป็นเงื ่อนไข
เบื้องต้นที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ลึกซึ้งต่อเน่ืองต่อไป 

มาตรฐานท่ี ๑๑ เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนา
งานวิชาการ ด้วยการพูดนำ ปฏิบัตินำ และจัดระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ โดยการให้
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รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศที่ปฏิบัติงานสำเร็จแล้ว จนนำไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนางานได้
เองของผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์จึงต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางาน
วิชาการด้วยความกระตือรือร้น เพียรพยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่ตามขีดสูงสุดของความสามารถ เพื่อให้ผู้รับ
การนิเทศ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ สามารถเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมได้
ด้วยตนเอง ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลสำเร็จให้แก่ผู ้รับ      
การนิเทศแต่ละคนและทุกคนจนเกิดภาพความเป็นผู้นำทางวิชาการ นำไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยา่ง
แท้จริง 

มาตรฐานท่ี ๑๒ สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษา
ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง  ศึกษานิเทศก์จำเป็นต้องรู้เท ่าทัน         
การเปลี ่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปลี ่ยนแปลงให้สอดคล้องสมดุลและเสริมสร้างซึ ่งก ันและกัน
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต   
กล้าที ่จะตัดสินใจดำเนินการเพื ่อผลต่อวิชาชีพ  การนิเทศการศึกษาในอนาคต อย ่างไรก็ตามการรู้ เท่าทัน           
การเปลี่ยนแปลงนี ้จะเป็นการประกันได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพ  การนิเทศการศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ท ันกับ           
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาได้อย่างยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้า
ตลอดไป 

๓. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
      ๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้
ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
      ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรวิชาชีพ 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
      ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับ 
บริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
      ๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      ๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
      ๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
      ๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ
ผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
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จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
      ๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

จรรยาบรรณต่อสังคม 
      ๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง     
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
ขอบข่ายภารกิจ 

๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๒. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน    
      ที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
๒.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา               
      ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา  
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 งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๔.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 

๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพศึกษา 

๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๖.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
๖.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๖.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

๗. งานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  



 
 

  
คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ ์ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ 9 

 

แผนภาพขอบข่ายภารกิจ งานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
    
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู ้

 
 
 

 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการบริหารจัดการศึกษา        
          งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้    
          งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง 
          งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
          งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาระบบบรหิารและการจัดการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
งานส่งเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
งานศึกษาค้นคว ้า วเิคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
 

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  
งานทดสอบทางการศึกษา 
 

 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

 
งานธ ุรการ                          
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ขอบข่ายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ของนางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

ช่ือ   นางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ์ 
ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   วิทยฐานะ - 
ตำแหน่งเลขท่ี  20     สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  
      จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอก นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 
1. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
2. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
3. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
4. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
5. งานนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในโครงการเรียนภาษาต่างประเทศโดยใช้รูปแบบการสื่อสาร   

สองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับ
มัธยมศึกษา 

6. งานนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าศาลา – นบพิตำ – พรหมคีรี 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
             
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 

กลุ่มงานวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา 

งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

งานทดสอบทางการศึกษา 
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๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล            
๔. จัดทำคู่มือการวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการศึกษา  
 
ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง  
๑. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๒. ครูสามารถออกแบบการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามสาระ  

        การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและนำผลการวัดและประเมินผลไปพัฒนา  
    ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
 

๒.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. รวบรวมเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
๒. ศึกษา วิเคราะห์ เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลที่ให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
๓.  พัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลให้ครอบคลุมด้านต่อไปน้ี 

๓.๑ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  
๓.๒ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๓.๓ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
๓.๔ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
๓.๕ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน สื่อความ  

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง  
มีคลังเคร่ืองมือวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา   

 
๒.๓ งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา  
๒. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา  
๓. จัดทำรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา 
๔. เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา  
ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง  
สถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้องและหลากหลาย   

 
๒.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  

ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
๒. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศ ึกษาให ้สอดคล้องตามที ่กระทรวงศึกษาธิการและ  

               สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติกำหนด  
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๓. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
๔. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
๕. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
๖. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
 
ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง  
มีคลังข้อสอบมาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมีข้อมูลสารสนเทศการทดสอบ     

ทางการศึกษาระดับชาติ 
 

กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

๕.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูและสถานศึกษา  
๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ 
    ตามความต้องการของสถานศึกษา  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำผลมา 
    ปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  
๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และ 

เทคโนโลยีทางการศึกษา  
๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง  
สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม 
 

๕.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ  
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๒. วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ  
    สถานศึกษา  

  

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานพัฒนาพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 



 
 

  
คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวขวัญจิรา รัตนพงษ ์ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก ์ 13 

 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
    ทางการศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง  
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นำผลการวิเคราะห์วิจัยไปใช้ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสภาพของท้องถิ่น  
 

งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

วิจัย เกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 
1. สำรวจสภาพปัจจุบันเกี ่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      

ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู ้สอน ศึกษาสภาพทั ่วไป บริบทของโรงเรียน ครู นักเรียน 
ตลอดจนทิศทางการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       

2. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1. เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

3. ดำเนินการตามแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วางไว้  
4. สำรวจความพึงพอใจ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง พัฒนา การดำเนินการในคร้ังต่อไป 
5. เสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 

 
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ภาษาไทย รวมทั้งนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู ้บังคับบัญชามอบหมาย การดําเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีวิธีการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

- ส่งเสริมพัฒนาครูผู ้สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยการอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทย  

- ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน  

- การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเขียนภาษาไทยของผู้เรียน โดยแจ้งโรงเรียนให้ส่งข้อมูล
นักเรียนที่จะสอบและดําเนินการจัดสนามสอบโดยกําหนดให้ทุกโรงเรียนเป็นสนามสอบ และส่งข้อมูลการจัดสนาม
สอบครบทุกสนามสอบในเวลาที่กําหนดและแต่งต้ังคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ ระดับสนามสอบ กรรมการรับส่ง
ข้อสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที ่ในการสอบและประชุมชี้แจงคณะกรรมการก่อนการสอบ ดำเนินการจัดสอบและ
ประเมินผลสรุปผลการทดสอบ 

-   เสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 
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งานนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอนในโครงการเรียนภาษาต่างประเทศโดยใช้รูปแบบการสื่อสาร
สองทางจากครูชาวต่างชาติ  (Native Speaker) และครูไทยท ี ่ม ีว ิธ ีการสอนที ่ เป ็น เลิศ           
สำหรับระดับมัธยมศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด โครงการเรียนภาษาต่างประเทศโดยใช้รูปแบบ          
การสื ่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที ่ม ีว ิธ ีการสอนที ่เป ็นเล ิศ  สำหรับ         
ระดับม ัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนร ูปแบบออนไลน์ โดยใช ้โปรแกรมและแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น           
Google Meet, Zoom, Facebook, Line มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้แก่
นักเรียน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนที่สนใจเข้ารับฟังการประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ การ
เตรียมตัวของผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน ตลอดจนประโยชน์และข้อจำกัดจากการเข้าร่วมโครงการ 

2. รับสมัครครูผู้สอนเป็นโรงเรียนต้นทาง และให้นักเรียนที่สนใจของโรงเรียนปลายทางลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่ตนสนใจ 

3. นิเทศติดตามการดำเนินการของโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง การเรียนการเรียนการสอนของครู 
การเข้าเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 

4. เสนอรายงานผลการดำเนินการของโรงเรียนต้นทางและปลายทางต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น และ
หน่วยงานต้นสังกัด 

งานนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสหวิทยาเขตท่าศาลา – นบพิตำ – พรหมคีรี  
 ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่ง  ให้มีความตระหนัก         
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย    
กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตลอดจนนโยบายอื ่นๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง  เช ่น การยกระดับผลสัมฤทธิ์          
ทางการเรียน การนิเทศติดตามการดําเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช ื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา นโยบายความปลอดภัย            
ในสถานศ ึกษา การน ิ เทศต ิ ดตามการพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึ กษาของสถานศ ึ กษา ของโรงเร ี ยน ใน                            
สหวิทยาเขตท่าศาลา – นบพิตำ – พรหมคีรี จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพรหมค ีร ีพ ิทย าคม               
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 
โรงเรียนคงคาประชารักษ์ และโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
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