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1. มาตรฐานความรู้ 
มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 

๑. การนิเทศ 
การศึกษา 

๑. หลักการและรูปแบบการนิเทศ  
๒. วิธีการและกระบวนการนิเทศ  
๓. กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา  
     ๓.๑ การวิเคราะห์พฤติกรรม การ
นิเทศการศึกษา  
     ๓.๒ การสร้างทักษะในการนิเทศ  
     ๓.๓ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ  
     ๓.๔ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
ในการนิเทศ  
     ๓.๕ การควบคุมและการประเมิน 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  
๔. การนิเทศภายใน 

๑. สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ 
ภายในสถานศึกษา  
๒. สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ การสอน และ
การบริหารจัดการการศึกษา  
๓. สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ 
ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  
๔. สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่าง 
หลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 

๒. นโยบายและ 
การวางแผน 
การศึกษา 

๑. ระบบและทฤษฎีการวางแผน  
๒. บริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา  
๓. แผนการศึกษาระดับชาติและระดับ 
ต่างๆ  
๔. การวิเคราะห์และกำหนดนโยบาย 
การศึกษา  
๕. การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  
๖. การพัฒนาและประเมินนโยบาย 
การศึกษา 

๑. สามารถให้แนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการ 
วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทำ
นโยบาย แผนและการติดตาม ประเมินผล
ด้านการศึกษา  
๒. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการ 
กำหนดนโยบายและการวางแผน ดำเนินงาน 
และการประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษา  
๓. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการ 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้ 
เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๓. การพัฒนา 
หลักสูตรและ  
การสอน 

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

๑. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรและ การจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒. สามารถสาธิต แนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
๓. สามารถประเมินหลักสูตรและการนำ
หลักสูตรไปใช้ 



มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๔. การประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

๑. การบริหารคุณภาพ  
๒. การประกันคุณภาพการศึกษา  
๓. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
๔. กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

๑. สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดทำ 
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๒. สามารถนิเทศ กำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  
๓. สามารถให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และ 
การวางระบบการจัดทำรายงานผลการ 
ประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมิน
ภายนอก 

๕. การบริหาร 
จัดการการศึกษา 

๑. หลักและระบบขอบข่ายการจัด 
การศึกษา  
๒. หลักการบริหารจัดการการศึกษา โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
๓. การปฏิรูปการศึกษา  
๕. กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง กับ
การจัดการศึกษา 

๑. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการจัด 
การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
เจตนารมณ์ของการศึกษา  
๒. สามารถนิเทศการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
๓. สามารถบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน 

๖. การวิจัยทาง 
การศึกษา 

๑. ระเบียบวิธีวิจัย  
๒. กระบวนการวิจัย  
๓. การนำผลการวิจัยไปใช้ 

๑. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการ 
นำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน  
๒. สามารถให้คำแนะนำ ปรึกษาเก่ียวกับการ 
นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน  
๓. สามารถดำเนินการวิจัยเพื่อสร้าง องค์ 
ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัด 
การศึกษา 

๗. กลวิธีการ 
ถ่ายทอดความรู้ 
แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานทาง วิชาการ  

๑. กลวิธีการนำเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  
๒. การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน 
ผลการศึกษาค้นคว้า และอ่ืน ๆ  

๑. สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภท
ต่าง ๆ  
๒. สามารถแนะนำและให้คำปรึกษา การ 
เขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา  



มาตรฐานความรู้ สาระความรู้ สมรรถนะ 
๓. การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงาน วิชาการ
อย่างสร้างสรรค์  

๓. สามารถนำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี 
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม ต่อ
การเรียนรู้ 

๘. การบริหาร 
จัดการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

๑. หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒. อินเทอร์เน็ต  
๓. คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนรู้  
๔. ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์  
๕. สำนักงานอัตโนมัติ  

๑. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาตนและการพัฒนางานได้ อย่าง
เหมาะสม  
๒. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด 
การศึกษาแก่สถานศึกษา 

๙. คุณธรรมและ 
จริยธรรมสำหรับผู้
ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา  

๑. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ ผู้ 
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
๒. จรรยาบรรณของวิชาชีพทาง 
การศึกษา  
๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๑. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ทางการศึกษา  
๒. มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างทีด 

 
2. มาตรฐานตำแหน่ง 

งาน มาตรฐานตำแหน่ง สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
๑. ด้านการนิเทศ
การศึกษา 

๑. ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ 
และหลักสูตร รวมทั้งนโยบาย จุดเน้น 
สภาพแวดล้อม ปัญหาและความต้องการ
จำเป็น ให้ครู สถานศึกษา และ 
หน่วยงานการศึกษา สามารถจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒. คัดสรร สร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี โดยศึกษา คันคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิจัย หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ให้
สอดคล้องกับเผนการนิเทศการศึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา 
สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล 

๑. สามารถดำเนินการออกแบบ จัดทำ
แผนการนิเทศการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติและ
หลักสูตร รวมทั้งนโยบาย จุดเน้น 
สภาพแวดล้อม ปัญหาและความต้องการ
จำเป็น ให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงาน
การศึกษา สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒. สามารถดำเนินการคัดสรร สร้าง พัฒนา สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศึกษา คันคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์วิจัย หรือวิธีการอ่ืนๆ ที่
เหมาะสม ให้สอดคล้องกับเผนการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครสูถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา 
สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล 
3. สามารถดำเนินการนิเทศ ให้คำปรึกษา 
แนะนำ ชี้แนะ เป็นพ่ีเลี้ยง ส่งเสริม และ



งาน มาตรฐานตำแหน่ง สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

3. นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ 
เป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริม และสนับสนุนการ
พัฒนางานวิชาการ ประสานงานกับ
หน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาให้ครู สถานศึกษา และ
หน่วยงานการศึกษา สามารถจัด
การศึกษาได้บรรสุผล 
4. รายงานผลการนิเทศ โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนผลการ
นิเทศต่อครู สถานศึกษาหน่วยงาน หรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนางานวิซาการ 
และการจัดการศึกษาที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ ประสานงาน
กับหน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงาน
การศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรสุผล 
4. สามารถจัดทำรายงานผลการนิเทศ โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนผลการนิเทศต่อ
ครู สถานศึกษาหน่วยงาน หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
พัฒนางานวิซาการ และการจัดการศึกษา 
ที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง 

๒. ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

๑. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความ
ต้องการจำเป็น สังเคราะห์สารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพ่ือวางแผนการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัด
การศึกษา 
๒. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
องค์กร และสถานประกอบการ รวมถึง
ภูมิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับสถานศึกษา 
๓. ติดตามประเมินผลการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา ให้
สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผลตาม
พันธกิจ 

๑. สามารถดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
และความต้องการจำเป็น สังเคราะห์
สารสนเทศที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน เพ่ือวาง
แผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัด
การศึกษา 
๒. สามารถดำเนินการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ 
รวมถึงภูมิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับสถานศึกษา 
๓. สามารถดำเนินการติดตามประเมินผลการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา ให้
สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผลตามพันธกิจ 

๓. ด้านการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ 

๑. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีติจิทัลเพื่อ
การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพ

๑. ดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ทั้งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีติจิทัล
เพ่ือการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศ
เป็นประจำ สม่ำเสมอ 
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ศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่
นิเทศให้สูงขึ้น 
๒. มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแถก
เปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการ
จัดกการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
๓.๓ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้
จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการนิเทศการศึกษา ที่มีผลต่อ
คุณภาพครูและผู้เรียน 

๒. มีส่วนร่วม และเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดกการ
เรียนรู้และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
๓. นำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จาก
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 

 
3. มาตรฐานวิทยะฐานะ  
วิทยะฐานะ หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพการปฏิบัติงาน 

ศึกษานิเทศก์ 
ชำนาญการพิเศษ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ และมีภาระงานนิเทศ
การศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

มีความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยแสดงให้เห็น
การออกแบบและจ ัดทำแผนการน ิ เทศ
การศึกษา  คัดสรร สร้าง พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโล ให้สอดคล้องกับแผนการนิเทศ
การศ ึกษา  ปฏ ิบ ัต ิ การน ิ เทศ ต ิดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของหน่วยงาน
การศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วม จัดทำ
รายงานผลการนิเทศการศึกษาเพื ่อแก้ไข
ปัญหา ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมให้
ผู ้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ของ
ผู ้เรียนอย่างมีคุณภาพสูงขึ้น พัฒนาตนเอง 
พัฒนาวิชาชีพ นำความรู้ ความสามารถทักษะ
ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการนิเทศ
การศึกษาให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน 
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

 
 
 



4. มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
งาน ภาระงาน สมรรถนะการปฏิบัติงาน 

๑. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 

1.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
3. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
4. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

1.  สามารถจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาอย่างเป็นปัจจุบัน 
2. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
และจดัทำปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
3. สามารถดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาได้ครอบคลุม
ทั้ง 4 ภารกจิของสถานศึกษา และงาน
นโยบาย 
4. สามารถจัดทำรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

2. งานพัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
2. งานพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ  

1. สามารถดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตาม
แนวทางกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2. สามารถนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้
อย่างเป็นระบบ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
การขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เป็นระบบ 
4. สามารถประสาน ส่งเสริม การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงการต่าง ๆ 
ได้แก่  
     4.1 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ   
     4.2 โครงการห้องเรียนคุณภาพ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐาน สสวท. 
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     4.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
     4.4 โครงการอจัฉริยะเกษตรประณีตใน
โรงเรียน 
     4.5 โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานบูรณาการกับสิ่งแวดล้อม
และบริบทของชุมชนสู่การพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
     4.6 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล      

3. ประสานงานวิจัย
และพัฒนางานวิจัย
ระดับเขตพ้ืนที่ 

1. ประสานส่งเสริมการดำเนินการวิจัย
ระหว่างหน่วยงานภายนอก สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาใน
สังกัด 
2. รวบรวมผลการดำเนินการวิจัย และ
เผยแพร่รายงานผลการวิจัยในระดับเขต
พ้ืนที่  

1. สามารถประสานส่งเสริมการดำเนินการ
วิจัยระหว่างหน่วยงานภายนอก สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด 
2. สามารถรวบรวมผลการดำเนินการวิจัย 
และเผยแพร่รายงานผลการวิจัยในระดับเขต
พ้ืนที่ 

 
 
กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มโรงเรียนภูเพียง 1 ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (โรงเรียนบ้านฝายแก้วมาเรียนรวม) 
2. โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 
3. โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 
4. โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 
5. โรงเรียนบ้านเมืองจัง 
6. โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 


