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ค าน า 

       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒3 เป็นกลุ่มงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียน          
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษา  

ในการจัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เป็นแนวทางการนิเทศ การบริหาร
และการจัดการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ   มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มีการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  มีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา      
การบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน 
 
                                                                                       คณะผู้จัดท า 
                                                                                    มิถุนายน 2563 
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สารบัญ 

 
เรื่อง                                                                                                              หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ตอนที่ 1  

มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ตอนที่ 2   

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
ตอนที่ 3  

กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ผังโครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ภาคผนวก 
หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
คณะผู้จัดท า 
เอกสารอ้างอิง 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ   

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 
วิสัยทัศน์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 “มุ่งม่ันนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการมีส่วนร่วมและน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
4. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ตอนที่ 1 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
 

มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ  
1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  
2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ) โดยจรรยาบรรณของวิชาชีพได้มีการ

ก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เพ่ือประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของ
การประพฤติปฏิบัติประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

 

 
 
ก. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง 

โดยมีความรู้ 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 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

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 การน านวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 
    ๓.๕ การควบคุมและการ
ประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๔. การนิเทศภายใน 

๑. สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษา 
๒. สามารถติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ การสอน 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. การวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา 
๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
๖. การพัฒนาและประเมิน
นโยบายการศึกษา 

๑. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และ
รายงานผลเพื่อจัดท านโยบาย  
แผนและการติดตามประเมินผล
ด้านการศึกษา 
๒. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและ
การวางแผนด าเนินงาน และการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
๓. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี 
คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
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มาตรฐานความรู้ (ตอ่) 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน 

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

๑. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและ 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. สามารถสาธิต แนะน าครูให้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของผู้เรียน 
๓. สามารถประเมินหลักสูตรและ
การน าหลักสูตรไปใช้ 

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

๑. สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
การจัดท ามาตรฐาน และการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
๒. สามารถนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม  และประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
๓. สามารถให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ และการวางระบบ
การจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับ
การประเมินภายนอก 

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ๑. หลักและระบบขอบข่ายการจัด
การศึกษา 
๒. หลักการบริหารจัดการ
การศึกษา    โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน 
๓. การปฏิรูปการศึกษา 
๕. กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

๑. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า
การจัดการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษา 
๒. สามารถนิเทศการบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
๓. สามารถบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
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มาตรฐานความรู้ (ตอ่) 

๖. การวิจัยทางการศึกษา ๑. ระเบียบวิธีวิจัย 
๒. กระบวนการวิจัย 
๓. การน าผลการวิจัยไปใช้ 

๑. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไป
ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนการสอน 
๒. สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา
เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน 
๓. สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อ
สร้าง องค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการ
เรียนรู้และการจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทาง
วิชาการ 

๑. กลวิธีการน าเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 
๒. การเขียนรายงาน บทความ 
ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า และ
อ่ืน ๆ 
๓. การวิเคราะห ์วิจารณ์ผลงาน
วิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

๑. สามารถเขียนเอกสารทาง
วิชาการประเภทต่าง ๆ 
๒. สามารถแนะน าและให้
ค าปรึกษา การเขียนเอกสารทาง
วิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๓. สามารถน าเสนอความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. หลักการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒. อินเทอร์เน็ต 
๓. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
๔. ระบบมัลติมีเดียแบบ
ปฏิสัมพันธ์ 
๕. ส านักงานอัตโนมัติ 

๑. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือการพัฒนาตน
และการพัฒนางานได้อย่าง
เหมาะสม 
๒. สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
แก่สถานศึกษา 

๙. คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับ   ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา 

๑. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพทาง
การศึกษา 
๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพทางการศึกษา 
๒. มีหลักธรรมในการนิเทศและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีดี 
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ข. มาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ 
๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ

ทางการศึกษา คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส าคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่
ดีขององค์กรวิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเป็น
ผู้ร่วมงาน การเป็นผู้จัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงาน เพ่ือให้สมาชิก
ยอมรับและเห็นคุณประโยชน์ของศึกษานิเทศก์ท่ีมีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการน าองค์กรให้เป็นที่
ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม 

๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ  แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วยการตัดสินใจใน
การท างานต่าง ๆ เพ่ือผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศแล้วเลือกเฉพาะกิจกรรมที่จะน าไปสู่  ผลทางบวก
เสมอ อีกท้ังระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบโดยมิได้ตั้งใจเพ่ือน าไปสู่ความไว้วางใจ ความศรัทธาของ
ผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศและเห็นประโยชน์ของการนิเทศ 

๓. มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
คุณประโยชน์ส าคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา จนเป็นผลให้เกิดการ
พัฒนาเต็มศักยภาพ  ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องก าหนด ปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้รับการนิเทศก าหนดจุดที่จะพัฒนาเลือกใช้วิธี
ที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้น ๆ แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน 
ปรับปรุง ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน  และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพ
ของผู้รับการนิเทศและศึกษานิเทศก์เพ่ิมพูนพัฒนา  ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง  น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ 

๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวางแผนการนิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์  เหมาะสมกับเงื่อนไข  ข้อจ ากัดของผู้รับการ
นิเทศ สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายของการพัฒนา เมื่อน าไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนา
อย่างแท้จริง แผนการนิเทศต้องมีกิจกรรมส าคัญท่ีน าไปสู่ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม
กับผลงานถือเป็นคณุภาพส าคัญที่น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง 

๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือส าคัญของศึกษานิเทศก์ในการน าไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลาย ตรง
กับสภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจ ากัดของงานและผู้รับการนิเทศจนน าไปสู่ผลได้จริง เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศ ใช้
ศักยภาพของตนอย่างเต็มท่ี มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน  และก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 

๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศท่ีจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของผู้รับการนิเทศ จน
ผู้รับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการนิเทศและเพียร
พยายามกระตุ้นยั่วยุท้าทายให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ด้วยความรู้สึกประสบ
ผลส าเร็จเป็นระยะๆ โดยพยามยามให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการท ากิจกรรมและการพัฒนาของ
ผู้รับการนิเทศเอง ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร่วมพัฒนา และการสนับสนุนข้อมูล 
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ให้ก าลังใจให้ผู้รับการนิเทศค้นหาปฏิบัติ  ประเมิน และปรับปรุงงานต่าง ๆได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดค่านิยม
และนิสัยในการปฏิบัติ เกิดเป็นการพัฒนางานในภาวะปกติ  เป็นบุคลิกภาพถาวรของผู้รับการนิเทศตลอดไป 
รวมทั้งเกิดความชื่นชมและศรัทธาความสามารถของตน 

๗. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถน าเสนอผลงานที่ได้ท าส าเร็จแล้ว  ด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์
อย่างรอบคอบ  ซึ่งครอบคลุมการก าหนดงานที่จะน าไปสู่ผลแห่งการพัฒนา  การลงมือปฏิบัติจริง  และผลที่
ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน  การจัดท ารายงานเป็นโอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานที่ท าแล้วว่ามี
ข้อจ ากัด  ผลดี  ผลเสีย  ผลกระทบที่มิได้ระวังไว้อย่างไร  ถ้าผลงานเป็นผลดีจะชื่นชม  ภาคภูมิใจได้ในส่วน
ใด  น าเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้อย่างไร  ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์  จะปรับปรุงเพ่ิมเติมได้อย่างไร  และ
จะน าประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการท างานต่อไปอย่างไร  คุณประโยชน์ของรายงานที่ดีย่อมน าไปสู่
การประเมินตนเอง  การชื่นชมความสามารถของผู้ปฏิบัติ  การเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ  และศักยภาพ
ของผู้ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการยอมรับและชื่นชมในความสามารถของตน 

๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้ค าปรึกษา แนะน า หรือจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้รับ
การนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส าคัญตามเงื่อนไขท่ีผู้นิเทศเสนอแนะ  ดังนั้น ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติ
ให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพ่ือให้ค าปรึกษา ค าแนะน า หรือกิจกรรมนั้น ๆ มีน้ าหนัก มีความส าคัญ
น่าเชื่อถือ  ผู้นิเทศจ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน  มีคุณธรรมจริยธรรม  จะช่วยให้
ผู้รับการนิเทศเชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ 

๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดีกว่าเดิม แนะน าการ
ปฏิบัติที่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์  แต่จะชี้น าแนวทางการแก้ปัญหา ที่น าไปสู่ผลดี 
เป็นผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ เพ่ือพัฒนางานขององค์กร เพ่ือนร่วมวิชาชีพและ
ชุมชน  ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและคาดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดข้ึน โดยตระหนักถึง
ความส าคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้
ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในการท างาน  ที่จะ
น าไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เป็นที่ยอมรับของผู้รับการนิเทศและผู้ร่วมงาน จนผู้รับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อ
การนิเทศ  การปรับปรุงงานและการร่วมงานกับผู้อ่ืน 

๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้นิเทศอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้  ทันสมัย และทันโลก 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อ่ืนด้วย
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและน าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รับการนิเทศ การ
ตื่นตัว การรับรู้ และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว ยังน ามาซึ่งการ
ยอมรับและความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ลึกซ้ึงต่อเนื่อง
ต่อไป 

๑๑. เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ ด้วยการพูดน า ปฏิบัติน า และจัดระบบงาน 
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ โดยการให้รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศท่ีปฏิบัติงานส าเร็จแล้ว  
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จนน าไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนางานได้เองของผู้รับการนิเทศ  ศึกษานิเทศก์จึงต้อง
แสดงออกอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอเก่ียวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น  เพียร
พยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่  ตามขีดสูงสุดของความสามารถ เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศ เกิดความม่ันใจในการ
ปฏิบัติ สามารถเลือกการกระท าท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรม  แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเอง  ศึกษานิเทศก์
มืออาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลส าเร็จให้แก่ผู้รับการนิเทศแต่ละคนและทุก
คนจนเกิดภาพความเป็นผู้น าทางวิชาการ  น าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่หยุดยั้ง 
ศึกษานิเทศก์จ าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องสมดุล
และเสริมสร้างซึ่งกันและกันศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบ
ด้าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กล้าที่จะตัดสินใจด าเนินการเพื่อผลต่อวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาในอนาคต 
อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้ว่าการพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาจะ
ปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาได้อย่างยั่งยืนผันแปร
ตามความก้าวหน้าตลอดไป 

ค. มาตรฐานการปฏิบัติตนของศึกษานิเทศก์ (จรรยาบรรณวิชาชีพศึกษานิเทศก์) 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
      ๑. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
      ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก  ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
    ๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ  ส่งเสริม ให้ก าลังใจแก่ศิษย์
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
    ๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ  และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
    ๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ทั้งทางกาย  วาจา และจิตใจ 
        ๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ ์และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ 
      ๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
     ๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
       ๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ตอนที่ 2 
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 
บทบาทของศึกษานิเทศก์ในงานวิชาการ 
(ศ.ดร.สายหยุด  จ าปาทอง) 

1. ประสานงาน/ชี้แนะหลักสูตร มีความสามารถในการน าสาระของหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ          
ในการจัดการเรียนการสอน และตอบข้อสงสัยของผู้ร่วมงานเก่ียวกับหลักสูตรได้ตลอดเวลา 
         2. การจัดการเรียนการสอน เช่น การแบ่งเวลาของสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ และการน านวัตกรรมมาใช้ 
         3. ส่งเสริมการสอนการเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น การน านวัตกรรมมาให้ความรู้และเสริมกิจกรรม
การเรียน นิเทศการสอน และประเมินการสอน 
         4. ส่งเสริม/เปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ให้เข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบัน  ช่วยเหลือแนะน า 
ส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
        5. เป็นผู้น าของการสอนการเรียนตลอดเวลา ช่วยเหลือโรงเรียนเพ่ือสร้างความคาดหวังของนักเรียน   
ในการเรียนรู้ให้สูงขึ้น  
        6. สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียน : ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  มีความรู้ความเข้าใจ       
และความพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทาย 
 
คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีศึกษานิเทศก์พึงมี 
     1. ความรอบรู้ในงานของศึกษานิเทศก์ : ความรอบรู้ในเชิงกว้างและลึก 
     2. ความรอบรู้ในการศึกษา และทันต่อความเปลี่ยน : นโยบายของการจัดการศึกษา ปัญหาและ
อุปสรรคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในและต่างประเทศ 
     3. วิสัยทัศน์อันยาวไกล : ผู้น าทางการศึกษาจ าต้องสร้าง ก าหนด และถ่ายทอดวิสัยทัศน์           
อย่างมีความหมาย ความเข้าใจ และความตระหนักว่าสิ่งที่จะต้องท าในปัจจุบันอนาคตนั้นมีความจ าเป็น และ
ความส าคัญอย่างไร แทท้ี่จริงในอุดมการณ์การสร้างวิสัยทัศน์ควรเกิดจากบุคคลทุกคนในทีมงานนั้น 
     4. ภาวะผู้น า ภาวะผู้น าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส าหรับศึกษานิเทศก์เพราะเป็นผู้น าทีมงานอยู่เสมอ 
     5. สร้างวัฒนธรรมของความร่วมมือ ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นต้น 
     6. ส่งเสริมให้เพ่ือนร่วมทีมงาน พัฒนาตนเองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
     7. สร้างช่องทางให้มีความมุ่งมั่นและปฏิบัติงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
     8. มีอารมณ์ม่ันคงและมีวุฒิภาวะ 
     9. ยอมรับจุดเด่นและจุดอ่อนของตนเองและผู้อ่ืน 
     10. สร้างความศรัทธาที่ผู้ อ่ืนให้กับตน ความศรัทธานี้จะส่งเสริมความยอมรับ ความเชื่อถือ          
และความเชื่อม่ันที่ทุกคนให้กับศึกษานิเทศก์ 
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แนวทางปฏิบัติงาน 
1. ท าความรู้จักกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง              

การท าความรู้จักจะช่วยสร้างให้ความปรารถนาที่จะช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
     2. สื่อสารกับบุคคลที่ปฏิบัติงานด้วยอย่างชัดเจน ปัจจุบัน การสื่อสารมีหลากหลาย   อย่างไรก็ตาม  
การสื่อสารระหว่างบุคคลยังมีความจ าเป็นและส าคัญ 
    3. สร้างความส านึกเป็นเจ้าของจะช่วยให้ทุกคนในทีมงานมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงาน        
เพราะถือว่าความส าเร็จของงานตนเองมีส่วนร่วมอยู่ด้วย 
     4. ใช้ความเชื่อมั่นในตนเองให้เป็นประโยชน์ ความเชื่อมั่นนี้จะเป็น การสร้างความเชื่อถือ            
และการยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน การยอมรับจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราไม่หวั่นไหวในการแก้ปัญหา             
หรือเมื่อเกิดความผิดพลาด 
     5. มีความเข้าใจต่อคนอ่ืน บรรพบุรุษได้กล่าวไว้ “จงปฏิบัติตนต่อผู้ อ่ืน เหมือนกับที่ตนเอง       
ต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติกับตน” เราไม่คาดหวังว่าผู้อื่นควรหยุดท างานของเขาแล้วมาปฏิบัติงานให้เรา 
     6. ปฏิบัติตนสม่ าเสมอและเป็นตัวอย่างในฐานะเป็นผู้น าในวงวิชาการเราควร สร้างมาตรฐานให้สูงไว้
ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นผู้น าที่ท าได้ และเป็นตัวอย่างได้ 
     7. ประชาสัมพันธ์ความส าเร็จ เมื่อท าสิ่งใดส าเร็จ ควรให้ผู้อ่ืนได้ชื่นชมและเห็นคุณค่า นอกจากนี้    
การได้รับความสนใจและการยกย่องก่อให้เกิดขวัญก าลังใจ และความเชื่อม่ันแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย 
 
การพัฒนาตนในวิชาชีพ 

1. มีแผนพัฒนาตนเองในวิชาชีพเป็นรายปี 
     2. ศึกษาดูงาน เข้าร่วมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ และประชุมวิชาการในสาขางานที่ตนเองรับผิดชอบ
หรือเก่ียวข้องกับงานในวิชาชีพ 
     3. อ่าน/เขียนบทความทางวิชาการ สร้างงานวิจัยและเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ 
     4. สร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง เพ่ือความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
     5. มีกลุ่มเพื่อนที่จะแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น เช่น เพ่ือนแนะน าเพ่ือน และเพ่ือนผู้ติชม เป็นต้น 
     6. ปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น เช่น การปฏิรูปการศึกษา               
เมื่อศึกษานิเทศก์ปรับเปลี่ยนแล้ว ผู้ร่วมงาน เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จะปรับเปลี่ยนไปด้วย ทั้งในด้าน
ความตระหนัก ความรู้ และความสามารถ 
     ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ภาวะผู้น าของศึกษานิเทศก์           
จะช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพัฒนาความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ซึ่ งจะช่วยผลไปสู่การพัฒนา
นักเรียนทั้งด้านวิชาการ และสังคม  แม้ว่างานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นผู้น าทางหลักสูตร   
และการสอนของศึกษานิเทศก์ กับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังซับซ้อน และไม่ชี้ชัดเจน แต่จะพออนุมานได้ว่า      
ความเป็นผู้ น าของศึกษานิ เทศก์ทา งหลักสูตรและการสอน สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                
ของนักเรียน เสาะแสวงหาแนวคิด/หลักการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนา/สร้างรูปแบบของหลักสูตรและการสอน     
และนิเทศอยู่เสมอ 
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บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัด
และประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน 
การนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นกลุ่มงาน 
ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ  
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดย ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการ   
และวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแล
ช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งาน
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการ
ถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้
ครูและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ขอบข่ายภารกิจ 
 
1. นายทองปาน ศรีอักเศษ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/

วิทยาฐานะ 
รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

1 นายทองปาน  ศรีอักเศษ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 15 

ปฏิบัติหน้าที่ท่ีปรึกษา 

1. ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ศึกษานิเทศก์  
2. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ

ของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. ร่วมประชุมกับคณะศึกษานิเทศก์/บุคลากรของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ตามวาระโอกาส 

 

2. นางประทินทิพย์ พรไชยยา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยาฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

2 นางประทินทิพย์  พรไชยยา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 13 

ปฏิบัติหน้าที่ท่ีปรึกษา 

1. ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่ศึกษานิเทศก์ 
2. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงาน/กิจกรรม/

โครงการของกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัด
การศึกษา 

3. ร่วมประชุมกับคณะศึกษานิเทศก์/บุคลากรของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ตามวาระโอกาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

3. นางเอื้อมพร บัวดี 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ 

วิทยาฐานะ 
รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

3 นางเอ้ือมพร  บัวดี 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี ๕ 
 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
      ๑.๑ รับผิดชอบโรงเรียนจัดการเรียนการสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา 
      1.2 รับผิดชอบโรงเรียนจัดการเรียนการสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
      ๑.3 รับผิดชอบโรงเรียนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ EP / 
MEP 
   ๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
      ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
      ๒.๒ งานวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การวัดและ 
การประเมินผลการศึกษา 
      ๒.3 งานส่งเสริมสนับสนนุ เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย Internet 
      ๒.4 งานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
      ๒.5 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
      ๒.6 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
      ๒.7 งานก ากับ ติดตามการด าเนินงานทุกกลุ่มงานในกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย 
            ๓.๑.  สหวิทยาเขตสกลราช  ประกอบด้วย 
                  ๑) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
                  ๒) โรงเรียนค าเพ่ิมพิทยา 
                  ๓) โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี 
                  ๔) โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
                  ๕) โรงเรียนภูรทิัตต์วิทยา 
            ๓.๒ สหวิทยาเขตพระธาตุดุม  ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
                   ๒) โรงเรียนรม่เกล้า 
                   ๓) โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 
                   ๔) โรงเรียนดา่นม่วงค าพิทยาคม 
                   ๕) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี  
จังหวัดสกลนคร     
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3. นางเอื้อมพร บัวดี (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  

วิทยฐานะ 
รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 

๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
๕. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

4. นางวัชราภรณ์ อินธิปีก 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นางวัชราภรณ์  อินธิปีก 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
     ๑.๑ รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ๑.๒ รับผิดชอบการสอบโอลิมปิกวิทยาศาสตร์ 
     ๑.๓ รับผิดชอบโรงเรียนจดัการเรียนการสอนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
     ๑.๔ รับผิดชอบโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
     ๑.๕ รับผิดชอบการประเมินผลนักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง O-NET ,Pre –
ONET 
     ๑.๖ รับผิดชอบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education Focused School) 
    ๑.๗ รับผิดชอบการสอบPISA 
    ๑.๘ รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ม.๑ ม.๒ 
    1.9 รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard 
School) 
๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
      ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหนา้กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาและปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
     ๒.๒ งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๒.๓  ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
     ๒.๔ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๒.๕ เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
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4. นางวัชราภรณ์ อินธิปีก (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๒.๖ งานวิจัย ส่งเสริมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๒.๗ ก าหนดแนวทางในการทดสอบการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวง
ศึกษาและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย 
        ๓.๑  สหวิทยาเขตสกลราช  ประกอบด้วย 
                  ๑) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
                  ๒) โรงเรียนค าเพ่ิมพิทยา 
                  ๓) โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี 
                  ๔) โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
                  ๕) โรงเรียนภูรทิัตต์วิทยา 
       ๓.๒ สหวิทยาเขตพระธาตุดุม  ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
                   ๒) โรงเรียนรม่เกล้า 
                   ๓) โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 
                   ๔) โรงเรียนดา่นม่วงค าพิทยาคม 
                   ๕) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวดัสกลนคร 
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

5. นางประพิณพักตร ธุระนนท์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

5 นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๑๗ 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
     ๑.๑ รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
     ๑.๒ รับผิดชอบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     ๑.๓ รับผิดชอบการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
     ๑.๔ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 
     1.5 รับผิดชอบการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษมัธยมศึกษา 
เขต 23 และโรงเรียนในสังกัด 
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5. นางประพิณพักตร ธุระนนท์ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๑.6 รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
     ๑.7 รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
     ๑.8 รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม 
     1.9  รับผิดชอบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 
     ๑.10 รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Active 
Learning) 
     ๑.11 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 
     ๑.๑2 รับผิดชอบโครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติ (คณิตศาสตร์) 
๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
      ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหนา้กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา  
      ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ 
      ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ๒.๔ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
     ๒.๕ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบการบริหารการจัด
การศึกษา 
๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย 
      ๓.๑ สหวิทยาเขตลุ่มน้ าอูน  ประกอบด้วย 
                  ๑) โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
                  ๒) โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 
                  ๓) โรงเรียนวาริชวิทยา 
                  ๔) โรงเรียนนคิมน้ าอูนเจริญวิทยา 
                  ๕) โรงเรียนสอ่งดาววิทยาคม 
                  ๖) โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 
     ๓.๒ สหวิทยาเขตสว่างศึกษา  ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนสว่างแดนดิน 
                   ๒) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                   ๓) โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
                   ๔) โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 
                   ๕) โรงเรียนแวงพิทยาคม 
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5. นางประพิณพักตร ธุระนนท์ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 

                   ๖) โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
๕. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

6. ดร.สุรพร  พงษ์สุวรรณ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดร.สุรพร  พงษ์สุวรรณ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
       ๑.๑ รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป์ 
       ๑.๒ รับผิดชอบการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       ๑.๓ รับผิดชอบงานสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
       ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
       ๒.๒ ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       ๒.๓ ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งสื่อต้นแบบของ
หน่วยงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริม และช่วยเหลือตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
       ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
       ๒.๕ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
       ๒.๖ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
       ๒.๗  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
       ๒.๘ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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6. ดร.สุรพร  พงษ์สุวรรณ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  ๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย 
           ๓.๑ สหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง  ประกอบด้วย 
                  ๑) โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
                  ๒) โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 
                  ๓) โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
                  ๔) โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 
                  ๕) โรงเรียนโพนพิทยาคม 
                  ๖) โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง 
          ๓.๒ สหวิทยาเขตด ารงธรรม ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์
                   ๒) โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
                   ๓) โรงเรียนล าปลาหางวิทยา 
                   ๔) โรงเรียนชา้งมิ่งพิทยานุกูล 
                   ๕) โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 
                   ๖) โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป์ 
๕.งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

7. นางศรีสุมา  จันทร์พรม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นางศรีสุมา  จันทร์พรม 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
        ๑.๑ รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        ๑.๒ รับผิดชอบงานส่งเสริม พัฒนาความเข้มแข็งการด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน(งานแนะแนว) ในสถานศึกษา 
        ๑.๓ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
        ๑.๔ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 
        ๑.๕ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
        ๑.๖ รบัผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
        ๑.๗ รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม 
        ๑.๘ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอพียง 
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7. นางศรีสุมา  จันทร์พรม (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๙ รับผิดชอบงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 (ก.ต.ป.น.) 
๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
       ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
       ๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ๒.๓ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา 
       ๒.๔ สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
       ๒.๕ประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ๒.๖ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
              ๒.๖.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการ         
              ๒.๖.๒ รวบรวม วเิคราะห์ และบันทึกข้อมูลด้านวิชาการ  
              ๒.๖.3 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย 
          ๓.๑ สหวิทยาเขตลุ่มน้ าอูน ประกอบด้วย 
                  ๑) โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
                  ๒) โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 
                  ๓) โรงเรียนวาริชวิทยา 
                  ๔) โรงเรียนนคิมน้ าอูนเจริญวิทยา 
                  ๕) โรงเรียนสอ่งดาววิทยาคม 
                  ๖) โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา  
           ๓.๒ สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนสว่างแดนดิน 
                   ๒) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                   ๓) โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
                   ๔) โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 
                   ๕) โรงเรียนแวงพิทยาคม 
                   ๖) โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
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7. นางศรีสุมา  จันทร์พรม (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 

๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

8. นางปุญชรัสม์ิ ภวิลพีโชบลกุล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นางปุญชรัสม์ิ  ภวิลพีโชบลกุล 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
       ๑.๑ รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       ๑.๒ รับผิดชอบงานศาสตร์พระราชา  
       ๑.๓ รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษา 
       ๑.๔ รับผิดชอบงานสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
       2.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
       ๒.2 ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
       ๒.3 ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       ๒.4 ส่งเสริมประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
       ๒.5 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา 
       ๒.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
       ๒.7 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
       ๒.8 นิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       ๒.9 วิเคราะห์  วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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8. นางปุญชรัสม์ิ ภวิลพีโชบลกุล 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย 
           ๓.๑ สหวิทยาเขตพระธาตุนารายณ์เจงเวง  ประกอบด้วย 
                  ๑) โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 
                  ๒) โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 
                  ๓) โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
                  ๔) โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 
                  ๕) โรงเรียนโพนพิทยาคม 
                  ๖) โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บ ารุง 
          ๓.๒ สหวิทยาเขตด ารงธรรม ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
                   ๒) โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
                   ๓) โรงเรียนล าปลาหางวิทยา 
                   ๔) โรงเรียนชา้งมิ่งพิทยานุกูล 
                   ๕) โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 
                   ๖) โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

9. ดร.ไพบูรณ์  เกตวงษา  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

9 ดร.ไพบูรณ์  เกตวงษา 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๖ 
 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
    ๑.๑ รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
    1.2 รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    1.3 รับผิดชอบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    1.4 รับผิดชอบศูนย์ ERIC 
    ๑.5 รับผิดชอบงานเครือข่ายงานวิจัย 
    ๑.6 รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรม 
    ๑.7 รับผิดชอบกระบวนการ PLC 
    ๑.8 รับผิดชอบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
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9. ดร.ไพบูรณ์  เกตวงษา (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
     2.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้   
     ๒.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
     ๒.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 
     ๒.4 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
     ๒.5 พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและ 
การใช้หลักสูตร 
     ๒.6 ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
     ๒.7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
การจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด 
๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย 
        ๓.๑ สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์   ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
                   ๒) โรงเรียนโพนงามศึกษา 
                   ๓) โรงเรียนศกึษาประชาสามัคคี 
                   ๔) โรงเรียนทา่สงครามวิทยา 
                   ๕) โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 
       ๓.๒ สหวิทยาเขตไตรมิตร   ประกอบด้วย 
                    ๑) โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
                    ๒) โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 
                    ๓) โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร 
                    ๔) โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
                    ๕) โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
                    ๖) โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
         - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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10. นางสุภารัตน์  อัฐประจง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

10 นางสุภารัตน์  อัฐประจง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ ๑๒ 
 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
    ๑.๑ รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
    ๑.๒ รับผิดชอบการพัฒนาวิชาการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
    ๑.๓ รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard 
School) 
    ๑.๔ รับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐ 
    ๑.๕ รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
    1.6 รับผิดชอบการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
    ๑.7 รับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี, โรงเรียนร่มเกล้า และโรงเรียนในเครือกาญจนาภิเษก 
๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
     ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
     ๒.2 ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
     ๒.3 ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ๒.4 ส่งเสริมประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
     ๒.5 ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๒.6 ส่งเสริม สนับสนุนใหส้ถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
     ๒.7 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
    ๒.8 นิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ๒.9 วิเคราะห์  วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย 
       ๓.๑ สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์   ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
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10. นางสุภารัตน์  อัฐประจง (ต่อ) 

ล าดั
บท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / วิทย
ฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 

                   ๒) โรงเรียนโพนงามศึกษา 
                   ๓) โรงเรียนศกึษาประชาสามัคคี 
                   ๔) โรงเรียนทา่สงครามวิทยา 
                   ๕) โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 
      ๓.๒ สหวิทยาเขตไตรมิตร   ประกอบด้วย 
                    ๑) โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
                    ๒) โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 
                    ๓) โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร 
                    ๔) โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
                    ๕) โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
                    ๖) โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕.งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

11. นางสาวเปรมวดี  จักษุมาตย์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / วิทย
ฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

11 นางสาวเปรมวดี  จักษุมาตย์
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขที่ ๑๑ 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
     ๑.๑ รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
     ๑.๒ รับผิดชอบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     ๑.๓ รับผิดชอบการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 
     1.4 รับผิดชอบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class 
Standard School) 
     1.5 รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
     2.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้   
     ๒.2 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 



27 
 

11. นางสาวเปรมวดี  จักษุมาตย์ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 

         ๒.3 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 
        ๒.4 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
        ๒.5 พัฒนาครู  ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและ 
การใช้หลักสูตร 
       ๒.6 ส่งเสริมพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
       ๒.7 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร  
การจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด 
๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย  
         ๓.๑ สหวิทยาเขตอากาศเบญจรักษ์  ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
                   ๒) โรงเรียนโพนงามศึกษา 
                   ๓) โรงเรียนศกึษาประชาสามัคคี 
                   ๔) โรงเรียนทา่สงครามวิทยา 
                   ๕) โรงเรียนค าตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 
         ๓.๒ สหวิทยาเขตไตรมิตร  ประกอบด้วย 
                    ๑) โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
                    ๒) โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 
                    ๓) โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร 
                    ๔) โรงเรียนหนองแวงวิทยา 
                    ๕) โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์ค าอนุสรณ์” 
                    ๖) โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม  
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
๕. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

12. นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / 
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

12 นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ 8 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
         ๑.๑ รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
         ๑.๒ รับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 1.3  รับผิดชอบการสอบPISA     
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12. นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 

        ๑.4 รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 
         1.5 รับผิดชอบการประเมิน ITA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 และโรงเรียนในสังกัด 
         ๑.6 รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
         ๑.7 รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
         1.8 รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
         1.9 รับผิดชอบงานเรียนรวม 
         ๑.10 รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม 
         ๑.11 รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
(Active Learning) 
         ๑.12 รับผิดชอบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหาร 
จัดการศึกษา 
๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
         2.1 ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา ดังนี้ 
         ๒.2 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ 
         ๒.3 งานส่งเสริม สนบัสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         ๒.4 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
         ๒.5 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบการบริหาร 
การจัดการศึกษา 
๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย 
         ๓.๑ สหวิทยาเขตลุ่มน้ าอูน ประกอบด้วย 
                  ๑) โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
                  ๒) โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 
                  ๓) โรงเรียนวาริชวิทยา 
                  ๔) โรงเรียนนคิมน้ าอูนเจริญวิทยา 
                  ๕) โรงเรียนสอ่งดาววิทยาคม 
                  ๖) โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 
         ๓.๒ สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนสว่างแดนดิน 
                   ๒) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                    
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12. นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / 
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  ๓) โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
                   ๔) โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 
                   ๕) โรงเรียนแวงพิทยาคม 
                   ๖) โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ดนตรี และนาฏศิลป์ (นาฏศิลป์) 
๕.งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

13. นางรัชดาพร  สดใส 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

13 นางรัชดาพร  สดใส 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
ต าแหน่งเลขที่ 7 

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
๑. งานนโยบาย 
     ๑.๑ รับผิดชอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
     ๑.2 รับผิดชอบการประเมินผลนักเรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง O-NET ,Pre –
ONET 
     ๑.3 รับผิดชอบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education Focused School) 
     ๑.4 รับผิดชอบการสอบPISA 
     ๑.5 รับผิดชอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ม.๑ ม.๒ 
     ๑.6 รับผิดชอบการพัฒนาวิชาการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดสกลนคร 
     ๑.7 รับผิดชอบโรงเรียนประชารัฐ 
     ๑.8 รับผิดอบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
๒. งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
     ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๒.๒ งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๒.๓ ศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผล
การศึกษา 
     ๒.๔ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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13. นางรัชดาพร  สดใส (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 

๒.๕ เผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     ๒.๖ งานวิจัย ส่งเสริมงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๒.๗ ก าหนดแนวทางในการทดสอบการศึกษาให้สอดคล้องตามที่กระทรวง
ศึกษาและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
๓. สหวิทยาเขตที่ได้รับมอบหมาย 
       ๓.๑  สหวิทยาเขตสกลราช  ประกอบด้วย 
                  ๑) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
                  ๒) โรงเรียนค าเพ่ิมพิทยา 
                  ๓) โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี 
                  ๔) โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
                  ๕) โรงเรียนภูรทิัตต์วิทยา 
       ๓.๒ สหวิทยาเขตพระธาตุดุม  ประกอบด้วย 
                   ๑) โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
                   ๒) โรงเรียนรม่เกล้า 
                   ๓) โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 
                   ๔) โรงเรียนดา่นม่วงค าพิทยาคม 
                   ๕) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 
๔. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
            - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

14. นงสาวภัทรนิฐ ผานะวงศ์ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / วิทย
ฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

14 นางสาวภัทรนิฐ  ผานะวงค์ 
พนักงานพิมพ์ดีด  

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงาน ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษาเขต ๒๓ ดังนี้ 
      1. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
      2. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ 
กลุ่มให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ            
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14. นงสาวภัทรนิฐ ผานะวงศ์ (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง /  
วิทยฐานะ 

รายละเอียดที่ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

  
 
 
 

3. จัดเก็บรักษาเอกสารว่าด้วยกฎหมายและระเบียบต่างๆของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา  
      4. ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ 
      5. การรับ – ส่งหนังสือราชการ 
      6. การจัดการส านักงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
      7. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ
บริหารงานธุรการของกลุ่มให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     8. จัดท าระบบสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
9. จัดการงานสารบัญว่าด้วยการเก็บหนังสือ และการท าลายหนังสือราชการ 
     10. ด าเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
     ๑1. จัดท าทะเบียนคุมเอกสาร และจัดท าแบบฟอร์มต่างๆ  
     ๑2. จัดพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
     ๑3. วิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๑4. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
     ๑5. ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนในส านักงาน  หน่วยงานและสถานศึกษา 
ในงานธุรการที่เกี่ยวกับการบริหารงานของกลุ่ม 
     ๑6. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ
กลุ่มให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
     ๑7. จัดท าผลการด าเนินการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา  
     ๑8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
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ตอนที่ 3 
กระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
(ด้านการสร้างหลักสูตร,การก าหนดโครงการฝึกอบรม,การบริหารงานโครงการ, 

การประเมินและติดตามโครงการ) 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามแผนพัฒนา

บุคลากร ของ สพฐ.หรือ สพท. 

คัดเลือกโครงการ 

ตามล าดับ 

เขียนโครงการและ

ด าเนินการขออนุมัติ 

แจ้งกลุ่มเป้าหมาย 

ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 

ที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 

(จัดซื้อ จัดจ้าง) 
พัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตร 

ประเมินและติดตาม 

ผลโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 

รวบรวมเอกสาร

หลักฐานการใช้เงิน 

ขออนุมัติตัวบุคคลและ

วิทยากร 
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือปฏิบัติงาน ของศึกษานิเทศก์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือจาก สพฐ. 

หรือหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง จากงานธุรการ 

พิจารณากลั่นกรองจัดล าดับ 

ความส าคัญ และความเร่งด่วน 

วางแผนด าเนินการ 

 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

ลงนาม 

ไม่เห็นชอบ 

รายงานผล 

 

รวบรวมผลการปฏิบัติ 

 

แจ้งผู้ที่มีส่วน 

เกี่ยวข้องด าเนินการ 

ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติ 

 

เห็นชอบ 
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กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนในความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลของโรงเรียน 

จัดท าแผนและเครื่องมือการนิเทศ 

ขออนุญาตออกนิเทศตามแผนฯ

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เครื่องมือนิเทศ 

และเทคนิควิธีการนิเทศท่ีหลากหลาย 

ศึกษานิเทศก์ เครื่องมือ ครูผู้สอน นักเรียน 

สะท้อนผลการนิเทศ 

ให้ผู้รับการนิเทศ 
ผู้บริหาร 

รวบรวมรายงานผลการนิเทศ วางแผนพัฒนา 
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ภาคผนวก 

 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

หมวด ๑ 

ข้อ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีมาตรฐานความรู้ ดังต่อไปนี้ 
(ก) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง  

โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การนิเทศการศึกษา 
(๒) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
(๓) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
(๔) การประกันคุณภาพการศึกษา 
(๕) การบริหารจัดการการศึกษา 
(๖) การวิจัยทางการศึกษา 
(๗) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ 
(๘) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๙) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 

 (ข) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
ข้อ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องมีมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีหรือมีประสบการณ์ 
ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่ 

หมวด ๒ 

สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานความรู้ 
ข้อ ๓ การนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักการและรูปแบบการนิเทศ 
(๒) วิธีการและกระบวนการนิเทศ 
(๓) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา 

(๓.๑) การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา 
(๓.๒) การสร้างทักษะในการนิเทศ 
(๓.๓) การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ 
(๓.๔) การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 
(๓.๕) การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(๔) การนิเทศภายใน 
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(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ 

ภายในสถานศึกษา 
(๒) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอน 

และการบริหารจัดการการศึกษา 
(๓) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๔) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

ข้อ ๔ นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 

(๑) ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
(๒) บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา 
(๓) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ 
(๔) การวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา 
(๕) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๖) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 

(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล 

เพ่ือจัดท านโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา 
(๒) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผน 

ด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
(๓) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข้อ ๕ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 

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

  (ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร 

สถานศึกษา 
(๒) สามารถสาธิต แนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
(๓) สามารถประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 

ข้อ ๖ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
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(ก) สาระความรู้ 

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

(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(๒) สามารถนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา 
(๓) สามารถให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการวางระบบการจัดท ารายงาน  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
ข้อ ๗ การบริหารจัดการการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา 
(๒) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(๓) การปฏิรูปการศึกษา 
(๔) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ 

ของการศึกษา 
(๒) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(๓) สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

ข้อ ๘ การวิจัยทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 

(๑) ระเบียบวิธีวิจัย 
(๒) กระบวนการวิจัย 
(๓) การน าผลการวิจัยไปใช้ 

(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา 

และพัฒนาการเรียนการสอน 
(๒) สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอน 
(๓) สามารถด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และ 

การจัดการศึกษา 
ข้อ ๙ กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 

สาระความรู้และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
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(ก) สาระความรู้ 
(๑) กลวิธีการน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
(๒) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า และอ่ืน ๆ 
(๓) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ 

(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ 
(๒) สามารถแนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
(๓) สามารถน าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 

เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
ข้อ ๑๐ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 

(๑) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒) อินเทอร์เน็ต 
(๓) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(๔) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
(๕) ส านักงานอัตโนมัติ 

(ข) สมรรถนะ 
(๑) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางาน 

ได้อย่างเหมาะสม 
(๒) สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา 

การจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 
ข้อ ๑๑ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย สาระความรู้และสมรรถนะ 

ดังต่อไปนี้ 
(ก) สาระความรู้ 

(๑) คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
(๒) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(๓) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(ข) สมรรถนะ 
(๑) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 
(๒) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 

หมวด ๓ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
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(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
(๓) มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม 

ศักยภาพ 
(๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
(๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
(๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
(๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
(๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
(๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
(๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
(๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

ดร.ปราโมทย ์  ภูมิพันธ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
นางจริยา   ปารีพันธ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
นายศิริพงษ์   พาดี     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
ดร.วิชาญ   เกษเพชร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

คณะท างาน 
นายทองปาน  ศรีอักเศษ ที่ปรึกษากลุ่มนิเทศฯ  สพม.23 
นางประทินทิพย์  พรไชยยา ที่ปรึกษากลุ่มนิเทศฯ  สพม.23 
นางเอ้ือมพร  บัวดี  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  สพม.23 
นางวัชราภรณ์  อินธิปีก  ศึกษานิเทศก์   สพม.23 
นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ ศึกษานิเทศก์   สพม.23 
ดร.สุรพร  พงษ์สุวรรณ ศึกษานิเทศก์   สพม.23 
นางศรีสุมา  จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์   สพม.23 
นางปุญชรัสมิ ์  ภวิลพีโชบลกุล ศึกษานิเทศก์   สพม.23 
นางสุภารัตน์  อัฐประจง ศึกษานิเทศก์   สพม.23 
นางสาวเปรมวดี  จักษุมาตย์ ศึกษานิเทศก์   สพม.23 
นางรัชดาพร  สดใส  ศึกษานิเทศก์   สพม.23 
นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ ศึกษานิเทศก์   สพม.23 
ดร.ไพบูรณ์  เกตวงษา ศึกษานิเทศก์   สพม.23 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34 จากเว็บไซต์ www.secondary34.go.th เข้าถึงเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
2. มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จากเว็บไซต์  
https://drive.google.com/file/d/1nbsFwrjIubw8H9kC3hARUs2qA6P1BdD7/view เข้าถึงเมื่อวันที่ 
19 มิถุนายน 2563 
3. มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จากเว็บไซต์ 
https://drive.google.com/file/d/1nbsFwrjIubw8H9kC3hARUs2qA6P1BdD7/view เข้าถึงเมื่อวันที่ 
19 มิถุนายน 2563 
 

https://drive.google.com/file/d/1nbsFwrjIubw8H9kC3hARUs2qA6P1BdD7/view
https://drive.google.com/file/d/1nbsFwrjIubw8H9kC3hARUs2qA6P1BdD7/view%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2019%20มิถุนายน%202563
https://drive.google.com/file/d/1nbsFwrjIubw8H9kC3hARUs2qA6P1BdD7/view%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2019%20มิถุนายน%202563
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