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คำนำ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษาล าปาง ล าพูน ปฏิบั ติภ ารกิจ หลั กในการพัฒ นาหลั กสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานเนื่องจากการปฏิบัติงานในตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ฉบับนี้ ประกอบไป
ด้วย ความเป็นมาและความสาคัญของการจัดทาคู่มือ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านตามขอบข่ า ยของงานกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เฉพาะด้านที่แต่ละบุคคล และแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพื่อใช้เป็นแนวในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ของผู้เรียน
9. มาตรฐานการปฏิบัตงิ านกลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
กษา กษา
คุการศึ
ณภาพการศึ
- งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
- งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
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ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
แนวคิด
จากการด าเนิ น การด้ านการส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความโปร่ ง ใสของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน การกาหนดนโยบายของผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัดจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ มีความความโปร่ งใสในการปฏิบัติงาน และสามารถตรวจสอบได้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ลาปาง ลาพูน เป็นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
เพื่อให้ ส ถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ บริห ารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษา
การปฏิบัติงามตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มี
ศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย จึงต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน
ของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ในการปฏิบัติราชการ
ในหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา
๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
บทบาท หน้าที่ และภารกิจของศึกษานิเทศก์
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บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์
๑. งำนตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
จัดกระบวนการ เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา พัฒนาการวั ดและ ประเมินผลการศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อ
นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนา
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ
วางแผนการ นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. งำนตำมขอบข่ ำ ย ภำรกิ จ ของกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน เป็นกลุ่มงานที่ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบบริห ารและจั ด การศึกษาเพื่ อ ให้
สถานศึ ก ษามี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห าร และจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานเท่ า เที ย มกั น โดยยึ ด โรงเรี ย นเป็ น ฐาน ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงาน
นิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้ าทางวิชาการและ
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มี
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ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจ
ในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึก ษา
การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถ
ในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด
การศึกษา และจัดทา รายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อน าผลไปใช้ ในการพั ฒ นาการ นิ เทศการศึก ษา มีการเผยแพร่ อ ย่า งกว้า งขวาง มีการ
ถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการ
นิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็น
แบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้น ที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พื้นที่การศึกษา
และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ภำรกิจ สำระควำมรู้ และ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
1. กำรนิเทศกำรศึกษำ ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและ
กระบวนการนิเทศ กล ยุทธ์การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศ
การศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
นิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การ
สอนและการบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ
การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็น
กัลยาณมิตร
2. นโยบำยและกำรวำงแผนกำรศึกษำ ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบท
ทาง เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและ
ระดับต่าง ๆ การ วิเคราะห์และกาหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให้คาแนะนา ปรึกษา
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทานโยบาย แผนและการติดตาม
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ประเมินผลด้านการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนด นโยบายและการวางแผน
ดาเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนา ปรึกษา เกี่ยวกับการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้าง
หลักสูตร สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัด
และการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดทา หลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนาครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
4. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมิน
ภายนอก
5. กำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา
หลักการ บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดยสามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ ของการนิเทศ การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน
6. กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน า
ผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอน ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
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7. กลวิธีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงำนทำงวิชำกำร ได้แก่ กลวิธี
การ นาเสนอความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ
ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดย
สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะนาและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสาร
ทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
8. กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ สานักงานอัตโนมัติ โดย
สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้
คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
9. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษำนิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับ ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) โดยปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรม
ในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
มีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ใน
ด้านที่รับผิดชอบ และสามารถดาเนินการเกี่ยวกับ การนิเทศการศึกษา หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การ ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
ดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียน อย่างเป็นระบบ เข้าใจในภาพรวมของงานที่จะต้องปฏิบัติ
ตลอดจนสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้
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ขอบเขตหรือข้อจำกัดของคู่มือ
เนื่องจากการปฏิบัติงานในตาแหน่งศึกษานิเทศก์ในปัจจุบัน มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่ห ลากหลาย ซึ่งเกี่ย วข้องกับ กลุ่ ม งานและบุค คลต่า ง ๆ ในทุกด้าน คู่มื อการปฏิบั ติ ง าน
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ฉบับนี้ ได้จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงานกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เฉพาะด้านที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการ
นิเทศ
3) มุ่งมั่น พัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ
4) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น
ลาดับ
6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ ผู้รับการนิเทศ
7) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
11) เป็นผู้นาและสร้างผู้นาทางวิชาการ
12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานกรณ์
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ขอบข่ำยภำรกิจ
ขอบข่ำยภำรกิจของ นำยพีรวุทธิ์ สีตำบุตร ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1. ภำระงำน ตำมขอบข่ำยงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
1.1 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1.2 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.3 กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
1.4 งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. งำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
2.1 โครงการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
สู่การปฏิบัติ
2.2 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2.3 โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา
2.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3. งำนศูนย์พัฒนำวิชำกำร
3.1 ศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
3.2 ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.3 ศูนย์แนะแนว
3.4 ศูนย์พัฒนาการวัดและประเมินผล และการวิจัย
3.5 ศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM Education)
3.6 ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม
3.7 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC)

8
4. งำนรับผิดชอบพื้นที่ สหวิทยำเขตกัลยำ ประกอบด้วย
4.1 ลาปางกัลยาณี
4.2 โป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก
4.3 ห้างฉัตรวิทยา
4.4 เตรียมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
4.5 แม่สันวิทยา
4.6 เวียงตาลพิทยาคม
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและ
กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
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งำนประสำน ส่ ง เสริ ม สนับสนุนและพั ฒ นำหลั ก สู ต ร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลั กสูตรการศึ กษาขั้น
พื้นฐานและ กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพและสามารถ ดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
4. คาจากัดความ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (Basic Education Curriculum) หมายถึง
หลั กสู ตรที่ใช้ใ น การจั ดการเรี ย นการสอนเพื่ อ พัฒ นาผู้ เ รียนในระดับ การศึ ก ษาที่ ต่ ากว่ า
อุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความ สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมี
ความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิต และมี คุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อการ
แข่งขันในยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยส่วนที่ เป็นแกนกลางซึ่ง
กาหนดโดยหน่วยงานส่วนกลางและส่วนที่ มีสาระสอดคล้องกับสภาพขุมซนและท้องถิ่นซึ่ง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาก าหนดกรอบหลั ก สู ต ร ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาและท้ อ งถิ่ น
นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ เป็นเนื้อหาสาระที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถกาหนดเพิ่มเติมขึ้นเอง
ได้ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับ ความสนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum Framework) หมายถึง
กรอบทิศทาง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจัดทาโดยเขตพื้นที่การศึกษา
หรื อหน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบ ในระดับ ท้องถิ่น มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ เป้าหมายและ
จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น สาระ การเรียนรู้ท้องถิ่น และการประเมินคุณภาพ
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ผู้เรียนระดับท้องถิ่น สถานศึกษาในเขตพื้นที่นี้น ๆ จะใช้ข้อมูล ในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และเป็นสมาซิก ที่ดีฃองสังคม มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มีความรู้
ความเช้าใจเกี่ยวกับปีญหา การแกัปีญหาการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพในชุมชน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 วิเคราะห์ ลั งเคราะห์ ข้อมูล จากเอกสารและแหล่ งข้ อมูล ต่าง ๆ อาทิ
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวซี้จัดและ
สาระการเรียนรู้ แกนกลางทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้
แนวทางการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการจัดผลและประเมินผล แนวทางการจัดผล
และประเมินคุณลักษณะ
อันพิงประสงค์ ผลลัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาสภาพปีญหา บริบท
ทางสังคม และ ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
1.3 ดาเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางาน
แบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
1.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ให้มี ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้น
ของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทางาน แบบมีส่วนร่วม
1.6 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และชุมชนอย่างสม่าเสมอเพื่อร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
1.7 นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนเพื่อให้ เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
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1.8 ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร
1.9 สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร
6. Flow Chart งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. เอกสารอ้างอิง
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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5. แนวปฏิบัติการจัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6. แนวทางการวัด และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
7. แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8. แนวทางในการจั ด ท ากรอบหลั ก สู ต รระดั บ ท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำร
สอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน

.
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาให้ มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การสอน และกระบวนการเรีย นรู้ ของผู้เรียน ทั้งในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และ กระบวนการเรียนการสอน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและเป็นแหล่งศึกษา
ให้กับสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 2 ประเด็น คือ
3.1 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากรอบหลักสูตรระดั บท้องถิ่น โดยมุ่งเน้น
การวิจัยเพื่อ นามาใช้กาหนดเป้าหมายและจุดเน้น และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตรเพื่อผลักดันให้มีการ
พัฒนา กระบวนการจัดท้าหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น
4. คาจากัดความ
กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต ร (Curriculum Development) หมายถึ ง การ
ดาเนินงานเพื่อให้ได้มา ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดทา หรือปรับปรุง
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขั้น หรือสร้าง หลักสูตรขั้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐาน
อยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการ จัดท้าเอกสารประกอบหลักสูตรและ
เอกสารต่าง ๆ สาหรับผู้เรียนด้วย
กำรสอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Teaching/lnstruction)
หมายถึ ง การด าเนิ น การของครู ผู้ ส อน ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การวางแผนการเรี ย นการสอน
การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน/จัดการเรียนรู้ การใช้วิธีสอน เทคนิค
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การสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการ
สอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอนต่ าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนเของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่
ผู้เรียนใช้ใน การแสวงหาความรู้ สร้างความเช้าใจ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองให้ มี
ความรู้ความสามารถ และมี ศักยภาพตามที่มุ่งหวังในหลักสูตร
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ (Action Research) หมายถึง การบูรณาการ
กระบวนการวิ จั ย ในการจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ ปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การดาเนินการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการดาเนินการ การสรุปผลการแก้ปัญหาและ
รายงานผล และนาผลการวิจัยไปประยุกตใช้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน
ยุทธศาสตร์
1.1 ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ใ นพัฒ นาการบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตร การ พัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
1.3 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และติ ด ตามการพั ฒ นาและประเมิ น ผลการใช้
หลักสูตร
2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การสอนและ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
2.1 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ผู้ บริห ารสถานศึกษาและครูในการพัฒ นาหลั กสู ตร
สถานศึกษาโดยใช้ ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร และการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน
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2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาและ ติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และ ทาวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอน และส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
3. นิเทศ กากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
เพื่อให้ เกิดการ วิจั ย และพัฒ นาหลั กสู ตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ มี
คุณภาพ
4. ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน
4.1 ประเมินคุณภาพหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.2 นาผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึก ษา
คุณภาพครูและ คุณภาพนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งกาหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการ บริหารจัดการหลักสูตรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนา หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงานและเผยแพร่ประซาสัมพันธ์
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6. Flow Chart งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวน
การเรียนรู้ของผู้เรียน

7. เอกสารอ้างอิง
1. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. แนวทางการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551
3. คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
4. แนวทางการดาเนินงานโครงการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ต้นแบบการใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

กลุ่มงำนส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
งานวิจัยพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา
งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
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งำนพัฒนำส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สถานศึกษา
2. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการด าเนิ น งานพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศ คผะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 และที่เพิ่มเติม
4. คาจากัดความ
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยใน หมายความว่ า การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกาหนด สาหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทาโดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี หน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา
ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ หมายความว่า การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ ดาเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
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4.
5.
6.
7.
8.

ดาเนินงานตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่
คุณภาพ ที่สอดคล้อง กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้าง
จิตสานึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการ อย่างต่อเนื่องและเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การ
ประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน การศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สมศ. ความต้องการของชุมชนและห้องถิ่น และมาตรฐาน หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และนาเสนอคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
2.1จัดทามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขต
พื้นที่การศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ
และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่ การศึกษา
2.2 นามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา ให้ ความเห็นชอบ
2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
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3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2553 และประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
และที่เพิ่มเติม
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา
และนาไปใช้ในการ ดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.3 กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
3.4 รวบรวม และลังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3.5 จัดทาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
4.2 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ การศึกษา (ระยะ 3-5ปี)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีที่สอดคล้องกัน
4.3 ด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
4.4 นิ เ ทศ ติ ด ตาม ผลการด าเนิ น งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา

27

5. ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลมาใข้ เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
6. สรุปรายงานผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงการ ดาเนินงาน
๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. เครื่องมือ
7.1 แบบนิเทศติดตามระบบการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
7.2 แบบประเมิ น ผลการด าเนิ น งานระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
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7.3 แบบรายงานผลการนิ เ ทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล การ
ดาเนินงานระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย ฉบับบเจจุบัน และมาตรฐาน
การศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.3 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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งำนติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ

31

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงาน
ระบบ การประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ การพัฒนาการดาเนินการระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
เป็ น กระบวนการติ ด ตามตรวจสอบความก้ า วหน้ า ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับ การศึกษาขั้นพื้น ฐาน พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติมจัดทารายงาน การติดตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง เสนอแนะมาตรการเร่ ง รั ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
4. คาจากัดความ
งำนติ ด ตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า การดาเนิน การ
ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษา
สามารถดาเนิ น งานได้ส อดคล้ องกับ แนวทางการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปีจจุบัน และเป็นการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษา
ตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษา
เข้าสู่คุณภาพ ที่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึ กษาของขาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้าง การวางแผน และการดาเนินงานตามแผน รวมทั้ง
การสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และเป็นความรับผิดขอบร่วมกันของทุกคน
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5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยวิธีการ
ประกัน
2. คุณภาพ การศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติม มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ที่เกี่ยวข้อง
3. วางแผนการด าเนิ น งานการติ ด ตาม ตรวจสอบ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
3.1 จัดทาเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.2 จัดทาปฏิทิน กาหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
4. ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด
แต่ละระดับ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด
5. วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
5.1 รวบรวมและวิ เ คราะห์ ผ ลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง
5.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
6. รายงานและเผยแพร่ ผ ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและนาผลไป ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.1 จั ด ท ารายงานผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาราย
สถานศึกษา
6.2 จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
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6.3 นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก,สาธารณซน
6.4 นาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับเขต พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 เครื่ อ งมื อ ติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
7.2 แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7.3 แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวัยของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
8.3 กฎกระทรวง ว่าด้ว ยระบบ หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุก
ฉบับ
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
8.6 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
8.7 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
8.8 แนวทางการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษา
8.9 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
8.10 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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งำนวิจัยพัฒนำระบบ ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ การดาเนินการงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
3. ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการดาเนินงานระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพ ภายในสถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ตลอดจนการ
ดาเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4. คาจากัดความ
กำรวิจัยพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า การดาเนินการ
ศึกษารู ป แบบ เทคนิ ค วิธีการที่ส่ งผลต่ อ การดาเนิ น การประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ทาให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สภาพปั จ จุ บั น ปั ญหา และความต้ อ งการจ าเป็ น การ
ดาเนินงานการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 จัดทาแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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1.4 ดาเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กาหนด
1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ/หรื อ ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาด าเนิ น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
รู ป แบบ เทคนิ ค และ วิธีการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นรัตกรรมที่
เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน จากรายงาน
ประเมิน คุณภาพ ภายใน รายงานประเมิน คุณภาพภายนอก นาผลไปใช้เพื่อการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา
2.4 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และร่ ว มดาเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒ นา
ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา
3. นิเทศ ติดตาม การดาเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัย มาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม
สนับสนุน และ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่มีคุณภาพ
4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการดาเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ
ในการดาเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพ
4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
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5. สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1 สรุปรายงานผลการดาเนินงานวิจัย
5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย
5.4 นาผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้

7.1 แบบสังเคราะห์งานวิจัย
7.2 แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาเพื่อ
การประเมิน คุณภาพภายนอกของ สมศ. และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.3 กฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ทุก
ฉบับ
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
8.6 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.7 แนวทางการพัฒ นา ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.
2553 ของสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.8 เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง
และรายงานด้วยวาจา
8.9 เอกสารงานวิ จั ย ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ มาตรฐาน ระบบการประกั น
คุณภาพภายใน สถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา เป็นต้น
8.10 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องกาหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความ
พร้อมให้สถานศึกษา พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาใน สังกัด สาหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.3 เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สามารถด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
คุณภาพและได้รับการ รับรองคุณภาพมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการประเมิน
4. คาจากัดความ
กำรประสำนงำนกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอก หมายความว่ า การ
ดาเนินการด้วยวิธีการ กิจกรรม ต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษา
มีความเช้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอก หมายความว่ า การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา การติดตามและ การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ซึ่งกระทาโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาซน)
หรือผู้ประเมินภายนอก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประสานงานกั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มรั บ การ
ประเมิน คุณภาพภายนอกจาก สมศ. การส่ งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการ
ประเมินซ้า รวมทั้งติดตามกาหนดการประเมินคุณภาพ ภายนอกของสถานศึกษาใน
สังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ.

44

2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นาผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ. ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้า
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ให้มีความรู้ ความเช้าใจ ระบบการประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก ระดับการศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม กากับ ให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
รับการประเมิน คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกั ดเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.
7. รวบรวมผลการประเมิน จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้เป็น ปัจจุบัน สะดวกสาหรับการนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. จัดทาเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่
และนาผลการ ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบนิ เ ทศติ ด ตามผลการด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
7.2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรายมาตรฐาน
7.3 รูปแบบการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน – ภายนอก
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน
การศึกษา เพื่อการ ประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.และมาตรฐานการศึกษา อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
8.3 กฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553
8.4 พระราขบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.7 แนวทางการพัฒ นาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึ ก ษา พ.ศ.
2553 ของสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.8 เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง
และรายงานด้วยวาจา
8.9 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องกาหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุ ณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา
งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและ จัดกระบวนกำรเรียนรู้
งำนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สถำนศึกษำ และชุมชน
งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและ
จัดกระบวนกำรเรียนรู้
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น แนวทางในส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการนิ เ ทศและการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ของ สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล สารสนเทศ ผลการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ กาจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใข้ใน
การส่ ง เสริ ม และ พั ฒ นาระบบการนิ เ ทศการศึ ก ษาและการจัด กระบวนการเรี ยนรู้ข อง
สถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
กำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำระบบกำรนิ เ ทศ และกำรจั ด กระบวนกำรเรี ย น รู้
หมายถึง การจัดกิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ รูปแบบแนวทางในการ ดาเนินงาน การสร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ทั ก ษะ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ในการ พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาใน
สถานศึกษา การจั ดการเรี ย นการสอน และกิจกรรมส่ งเสริมศักยภาพผู้ เรียนที่ เป็นการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ระบบกำรนิ เ ทศ หมายถึ ง นวั ต กรรม รู ป แบบ วิ ธี ก ารให้ ด าแนะน า ขี้ แ นะ
ส่งเสริม อบรม
และการพัฒนากิจกรรมโครงการต่าง ๆ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่
ครูผู้สอนจัดให้ ผู้เรียน ได้ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถนาไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
นิเทศ และการ จัดกระบวนการเรียนรู้
2. ศึกษาสภาพปีญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของ
สถานศึกษา
3. จั ด ท าแผนส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการนิ เ ทศและการจัด กระบวนการ
เรียนรู้
4. กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม
รู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ ด าเนิ น การนิ เ ทศการศึ ก ษา พั ฒ นาระบบการนิ เ ทศ และการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา
5. ติดตามและประเมิน ผลการนิเทศ เพื่อนาผลการประเมินไปกาหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบ การนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนใน
คราวต่อไป
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศและการกระบวนการเรียนรู้
การจัดการเรียน การสอน
2. แบบประเมิน ผลการพัฒ นาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา เซ่น ระบบการนิเทศภายใน การสร้างเครือข่ายการนิเทศ
3. แบบประเมินผลโครงการนิเทศ
4.
เอกสารสรุปรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศ
และการจัดกระบวนการ เรียนรู้
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8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย
4. หลักการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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งำนส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ำยกำรนิเทศ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และชุมชน
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น แนวทางในส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่ว มกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ล
บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
รูปแบบต่าง ๆ เข่น การจัด เครือข่ายบุคคล ครูแกนนา ครูต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนา
คุ ณ ภาพตามระดั บ การศึ ก ษา เข่ น กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระดั บ ปฐมวั ย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้องเครือข่ายการ
พัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา เครือข่าย
ห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4. คาจากัดความ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข่ ำ ยกำรนิ เ ทศของเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ สถำนศึ ก ษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทางาน
ร่ ว มกัน เป็ น เครื อข่ายของบุ คคลและ หน่ ว ยงาน ทั้งระดับส านักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกัน พัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครื อข่าย
การนิเทศทั้งระดับ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ
ทุกระดับ โดย คานึงถึงสภาพปีญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย
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3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกาหนด
แนวทางการพัฒนา
4. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ
เข่น
4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เข่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ
4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เข่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
4.3 เครื อ ข่ า ยในรู ป ของระดั บ การศึ ก ษา เข่ น เครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
4.4 เครือข่ายในรูปของชุมชน เข่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ
4.5 เครือข่ายในรูป ของท้องเรียนหรือสถานศึกษา เข่น การพัฒนาท้อง
เรียนวิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนผู้นาการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายท้องเรียนโรงเรียนในฝืน
5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
6. นาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมขนต่อไป
7. สรุ ป ผลการด าเนิ น งานเครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศและรายงานผลการพั ฒ นาต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด/ สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประขาสัมพันธ์
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. แบบสารวจความต้องการการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
2. แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและจัดการเรียนการสอน
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. หลักการสร้างเครือข่าย
4. หลักการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการสร้างเครือข่าย
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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งำนนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่ อ พั ฒ นาการนิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเขต พื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิ เทศ
ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด
4. คาจากัดความ
กำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนา ส่งเสริมสนับสนุน
รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาดาเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ
กำรติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้ าใน
การดาเนินงาน รวมทั้งปีญหาอาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนว
ทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วม จากทุกฝ่าย
กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หมายถึง การติค่าผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของ สถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวม จั ดระบบข้อมูล สารสนเทศ ตามสภาพปีญหา ความต้องการ
เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของสถานศึกษา
2. จั ด ท าเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารนิ เ ทศ การ
ตรวจสอบการจัด การศึกษาของสถานศึกษา
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3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้จัดการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
เกณฑ์และตัวชี้'งัด วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม
5. ด าเนิ น การ พิ จ ารณา คั ด เลื อ กรู ป แบบ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา รูปแบบการดาเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
6. สรุป อภิปรายผลจากการดาเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของ สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อกาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป
7. เผยแพร่ ผ ลการนิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาต่อ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ
6. Flow Chart การ'ปฏิบัติงาน
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบส ารวจสภาพปี ญ หาและความต้ อ งการเกี่ ย วการบริ ห ารและ
การจัดการศึกษา
7.2 เกณฑ์ ตัวซี้วัดความสาเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษา
7.3 แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม
8.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8.3 หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา
8.4 การจั ด ท าเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็จ ของการบริ ห าร และการจัด
การศึกษา
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
งำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
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ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)

ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็ น คู่มือที่ใช้ส าหรั บ การปฏิบัติงานร่ว มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ใน 2 ด้าน คือ
1. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น หมายถึง การทางานร่วมกับ
หน่ ว ยงานอื่น หรื อสนั บสนุ น การปฏิบั ติงานของหน่ว ยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หน่วยงำนภำยใน หมายถึง ส่วนราขการต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงำน
ภำยนอก หมายถึง หน่วยงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากส่วนราขการในสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราขการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ภ ารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่ว ยงานในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
1.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มือานาจพิจารพาตัดสินใจ
1.3 ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนับ สนุ นหน่ ว ยงานอื่ น ภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการนอกสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
2.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจ และบทบาทอานาจหน้าที่ของหน่วยงานนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
2.2 เสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มีอานาจพิจารณาตัดสินใจ
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2.3 ประสาน ส่ งเสริ ม สนั บ สนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนหน่ว ยงานอื่นภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ติดตามประเมินผล สรุปและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 หนังสือขออนุมัติการสนับสนุนหรือทางานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.2 คาสั่งการสนับสนุนหรือทางานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาการสรุปผลการสนับสนุนหรือทางานร่วมกับบุคคล หน่วยงานภายในและภายนอกสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
7.3 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
1. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง
1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
1.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
งำนธุรกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
งำนรับหนังสือรำชกำร
งำนส่งหนังสือรำชกำร
งำนจัดทำหนังสือรำชกำร
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งำนรับหนังสือรำชกำร
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3. ชื่องำน (กระบวนงำน)

งานรับหนังสือราชการ
4. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาลาปาง ลาพูน ให้มีมาตรฐาน และถือปฏิบัติเป็น ไปใบ
แนวทางเดียวกัน
3. ขอบเขตของงำน

งานรับหนังสือราชการ ครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่ การรับ หนังสือ การวิเคราะห์
เนื้อหา การมอบผู้รับผิดชอบ การนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. จำกัดควำม

เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงำน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ผู้บริหำร หมายถึง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการกลุ่ม
เอกสำรลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปีดเผยไต้
เอกสำร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filling
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

1. เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอานวยการ ตลอดจนเฝ้าระวังและพิมพ์หนังสือ
ราชการ จาก สพฐ. ทางเว็ปไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร
กรณีไม่ถูกด้อง ส่งคืนกลุ่มอานวยการกรณีถูกต้อง นาเสนอเพื่อดาเนินการโดยเสนอให้
เสนอผู้อานวยการกลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ จาแนกประเภท ผู้รับผิดชอบ
2. เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบเรื่อง กรณีเป็น
หนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วนาเสนอผู้อานวยการกลุ่ม
วิเคราะห์ เนื้อหาเพื่อจาแนกประเภท ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ทะเบียนลับลงทะเบียนแจก
งานผู้รับผิดชอบเรื่อง
3. ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบ/
พิจารณา อนุมัติ/เห็นขอบ /สั่งการ แล้วแต่กรณี
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. ทะเบียนรับหบังสีอราชการ
2. ทะเบียนรับเอกสารลับ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. ระเบียบสาบักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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ลาดับที่ รายละเอียด/ขั้นตอนการปฏิบัติ
งำนสำรบรรณ
การรับหนังสือ ด้วยระบบ my office ของ สพม.ลาปาง ลาพูน
1.
2.
3.
4.

เมื่อได้รับหนังสือจากกลุ่มอานวยการ พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ/สิ่งที่ส่งมาด้วย
เสนอผู้อานวยการกลุ่ม เพื่อมอบหมายให้ข้าราชการ
ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน
ลงทะเบียนรับของกลุ่ม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การรับหนังสือด้วย ระบบ my office
ดาเนินการทันทีที่ได้รับหนังสือ
ดาเนินการทันทีที่ได้รับหนังสือ
ดาเนินการหลังจากเสนอผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลพิจารณามอบหมายงาน

น่ า ส่ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะงานด าเนิ น การ ดาเนินการทันทีที่ได้รับหนังสือ
ต่อไป
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งำนส่งหนังสือรำชกำร
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งหนังสือราซการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง
ลาพูน ให้มีมาตรฐาน และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. ขอบเขตของงาน
งานส่งหนังสือราชการครอบคลุมการดาเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือส่งจากผู้รับผิดชอบ การ
วิเคราะห์ประเภทหนังสือส่ง ชั้นความเร็ว การจัดทารายละเอียด การบรรจุซอง ห่อ นาส่งกลุ่มอานวยการ
4. คาจากัดความ
4.1 เจ้ำหน้ำที่ หมำยถึง
4.2 สำนักงำน หมำยถึง
4.3 ผู้บริหำร หมำยถึง

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธ ยมศึก ษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการ
ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และผู้ อ านวยการกลุ่ ม
4.4 เอกสำรลับ หมำยถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
4.5 เอกสำร หมำยถึง
เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง นาหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม พร้อมรายละเอียดที่จะ
น่าส่งพร้อม หนังสือ ข้อมูลสถานที่ปลายทางที่รับ
5.2 เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของ
หนังสือราชการที่จะส่ง
กรณี เ ป็ น หนั ง สื อ ลั บ นายทะเบี ย นหนั ง สื อ ลั บ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ประเภทหนังสือชั้นความเร็วชองหนังสือราชการที่จะส่ง
5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ประทับตรา ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็ว ลงทะเบียนส่ ง
บรรจุชอง ห่อหนังสือราชการที่จะส่ง
กรณีเป็นหนังสือลั บ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ประเภท หนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง ลงทะเบียนส่งหนังสือ
5.4 เจ้าหน้าที่ธุรการน่าหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอานวยการ
5.5 เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอานวยการ ดาเนินการส่งเรื่องออกตามที่กลุ่มทารายละเอียด
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. ทะเบียนส่งหนังสือราชการ
2. ทะเบียนส่งเอกสารลับ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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ลำดับที่
รำยละเอียด/ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
งำนสำรบรรณ
การส่ ง หนั ง สื อ ด้ ว ย ระบบ my office
การส่งหนังสือด้วยระบบ my office ของ สพม.ลปลพ
และส่งพัสดุไปรษณีย์/โทรสาร
1.
เมื่อได้รับหนังสือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการทันทีที่ได้รับหนังสือ
2.
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ดาเนินการทันทีที่ได้รับหนังสือ
3.
ดาเนินการจัดส่งสถานศึกษาในสังกัดด้วย ระบบ
ด าเนิ น การทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ ถู ก ต้ อ ง
my office และดาเนิ น การจัดส่ งหน่ว ยงานต่างสั ง กั ด ครบถ้วน
ทางพัสดุไปรษณีย์/โทรสาร ตามความเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยงาน
4.
กรณีนาส่งพัสดุไปรษณีย์ บรรจุซอง ห่อหนังสือ ราชการที่ ดาเนินการทันทีที่ได้รับหนังสือ
จะส่งให้กลุ่มอานวยการดาเนินการต่อไป
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งำนกำรจัดทำหนังสือรำชกำร
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานการจัดทาหนังสือราชการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง ลาพูน ให้มี
มาตรฐาน และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการดาเนิน งานตั้งแต่ การรับเรื่องปฏิบัติจากธุรการกลุ่ม การบันทึกเสนอการจัด ทา
หนังสือ การส่งหนังสือส่งให้ธุรการกลุ่ม การเก็บรักษา การยืม และการทาลายหนังสือราชการของ
กลุ่ม
4. คาจากัดความ
1.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ
1.2 สานักงาน หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
1.3 ผู้ บ ริ ห าร หมายถึ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการกลุ่ม
1.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้
1.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing , e-offices
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดาเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือเสนอตาม
รู ป แบบหนั งสื อในระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ ไ ข
เพิ่มเติม โดยการนาระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ
2. จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกาหนดไว้ จานวน 3 ฉบับ เพื่อจัดเก็บสาเนาไวัที่
เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวช้อง
3. ผู้รับผิดซอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อตรวจสอบ ความ
ถูกต้อง เสนอเพื่อพิจารณาตามสาดับขั้น
4. ผู้อานวยการสานักงาบเขตพื้นที่การศึกษาลงนาม/สั่งการหนังสือราชการที่นาเสนอ
5. สารบรรณกลางทาการออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขที่คาสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งเรื่องคืน
ผู้ รั บ ผิ ดขอบทราบการสั่ ง การ ตรวจสอบหนังสื อ พร้ อ มสิ่ งที่ ส่ ง พร้ อ มหนัง สื อ ให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งธุรการกลุ่มดาเนินการส่งต่อไปกรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือ
ลับ เป็นผู้ออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขที่คาสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งเรื่องคืนผู้รับผิดซอบทราบการสั่ง
การ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งธุรการกลุ่ม
ดาเนินการส่งต่อไป
6. เก็บเรื่องที่ดาเนินการแล้ว เข้าแฟ้ม เพื่อการตรวจสอบเก็บรั กษา การยืม การทาลาย
(ขั้นตอนการจัดเก็บรักษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงอาจจะเจ้าของเรื่องเก็บรักษาหรือธุรการกลุ่ม แต่
ต้องมี ทะเบียนการจัดเก็บเพื่อทาลายตามระเบียบสารบรรณ)
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
1. ทะเบียนส่งหนังสือราชการ
2. ทะเบียนส่งเอกสารลับ
3. ทะเบียน/บัญชีการจัดเก็บหนังสือราชการ
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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9. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
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ข้อสังเกต
1. งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.1 การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความ รับผิด
ซอบของเจ้าซองเรื่องโดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอบการปฏิบัติงาน
1.2 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไร
ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
1.3 การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
จาเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจา
2. อายุการเก็บหนังสือ
2.1 โดยปกติให้เก็บไวไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ไต้ปฏิบัติงาบเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่
สาเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.2 หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความสาคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจาให้เก็บไว้
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.3 หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
2.4 หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้สาหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้ตลอดไป
3. งานการยืมหนังสือราชการ
การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
3.1 ผู้ขอยืมยื่นคาขอตามแบบที่กาหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนาไปใช้ในราซ
การใดโดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ
3.2 เจ้าหน้าที่รวบรวมคาขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต
3.3 ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร
3.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารสานักงานเซตพื้นที่การศึกษาสั่งการ
3.5 ดาเนินการตามผลการสั่งการต่อไป
3.6
เจ้าหน้าที่จัดทาทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม
3.7 ผู้มีอานาจอนุญาตยืมหนังสือ กรณี การยืมหนังสือระหว่างส่วนราซการ ผู้ยืมและผู้ อนุญาต
ให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราซการระดับกองขึ้นไป
หมายเหตุ
กรณี การยืมหนังสือภายในส่วนราซการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า ส่วนราซ
การระดับแผนกขึ้นไป
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แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กำรสร้ำงหลักสูตร กำรกำหนดโครงกำรฝึกอบรม กำรบริหำรโครงกำร กำรประเมินและติดตำมโครงกำร
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
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แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กำรดำเนินกำรด้ำนเอกสำร และกำรโต้ตอบเอกสำรของศึกษำนิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำลำปำง ลำพูน
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แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลโรงเรียนในควำมรับผิดชอบ
ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลของโรงเรียน

จัดทาแผน และ เครื่องมือการนิเทศ

ขออนุญาตออกนิเทศตามแผนฯ

ออกนิเทศโรงเรียนโดยใช้เครือ่ งมือ
นิเทศและเทคนิคการนิเทศ

ศึกษานิเทศก์

เครื่องมือ
นิเทศ

สะท้อนผลการนิเทศให้
ผู้รับการนิเทศ

รวมรวมรายงานผลการนิเทศ

ครูผู้สอน

ผู้บริหาร

วางแผนพัฒนาฯ

นักเรียน
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แบบประเมินควำมพึงพอใจ ของผู้รับบริกำรในกำรนิเทศ
**************************************
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ
1. เพศ  หญิง
 ชาย
2. อายุ ....... ปี
3. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
4. สาขาวิชา ..................................................... วิชาเอก .........................................
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ที่

รำยกำรบ่งชี้ในกำรนิเทศ

ด้ำนปัจจัยพื้นฐำนของผู้นิเทศ
1 ความตั้งใจมุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จ
2 พฤติกรรมมีความเหมาะสมกับวิชาชีพ เป็นทีย่ อมรับ
3 การมีน้าใจในการช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อส่วนรวม
4 กิริยามารยาทสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน
5 ภูมิหลังความเป็นสุภาพชน เป็นกัลยาณมิตรทีด่ ี
6 ความเสียสละ อุทิศตน ในการปฏิบัติงาน
7 แสดงออกถึงความสุขในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
8 การควบคุมอารมณ์ สถานการณ์ ให้งานราบรืน่
9 แสดงความเป็นมิตรที่ดีต่อผู้อื่นเสมอ
ด้ำนกระบวนกำรในกำรปฏิบตั งิ ำน
1 ความรู้ ทักษะ ในการนิเทศพัฒนาการศึกษา
2 จิตใจดี มีทัศนคติเชิงบวกทุกสถานการณ์
3 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
4 การทางานตามบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ
5 เรียนรู้ เข้าใจงาน ไม่สร้างความสับสนให้ผู้ร่วมงาน
6 คุณภาพของงานมีคุณภาพ น่าชืน่ ชม เชื่อถือได้
7 การบริหารตนเองกับปริมาณงานในบทบาทหน้าที่
8 การปฏิบัติงานมีความคุ้มค่า มีประโยชน์ต่อราชการ
9 ความเป็นกันเอง แบบกัลยาณมิตรในการปฏิบัติงาน

มำก
ที่สุด
(5)

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก
ปำน
น้อย
กลำง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

90

ที่

รำยกำรบ่งชี้ในกำรนิเทศ

ด้ำนกระบวนกำรนิเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
1 เป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจให้เป็นเพือ่ นคู่คิด ร่วมพัฒนางาน
2 การปรับเปลี่ยนวิธีคิด การปฏิบตั ิให้เป็นไปตามสภาพจริง
3 เอาใจใส่ ติดตาม ถามไถ่ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
4 การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน มีความต่อเนื่อง
5 ร่วมรับทราบปัญหา แสวงหาแนวทางพัฒนา
6 ร่วมวางแผน การนาแนวทางสู่การปฏิบัติ
7 ร่วมดาเนินการในการพัฒนางานจนเกิดความสาเร็จ
8 ร่วมประเมินผลการพัฒนาตามระยะเวลาที่กาหนด
9 ร่วมชื่นชมผลงาน เมื่อประสบความสาเร็จ
ด้ำนผลลัพธ์กำรนิเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
1 การนิเทศส่งผลให้เกิดการพัฒนาจากครูสู่ผู้เรียน
2 การนิเทศตอบสนองความต้องการของโรงเรียน
3 การนิเทศส่งผลให้เกิดการตื่นตัว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4 การนิเทศส่งผลให้โรงเรียนมีผลงาน มิชื่อเสียง
5 การนิเทศช่วยให้ท่านปฏิบตั ิงานตามนโยบาย หรือตามความ
ต้องการได้อย่างราบรื่น
6 เกิดความรู้สึกยินดี ชืน่ ชมทุกครัง้ ที่มีศึกษานิเทศก์เป็นเพื่อนคู่คิด
ในการร่วมทางาน
7 เกิดความสบายใจ คลายกังวล เมื่อศึกษานิเทศก์ร่วมพัฒนางาน
8 ศึกษานิเทศก์สามารถช่วยเหลือ อานวยความสะดวกเป็นที่ปรึกษา
ของโรงเรียน พึ่งพาได้ทุกเมื่อ
9 ความพึงพอใจที่มีต่อศึกษานิเทศก์ในการมีบทบาทร่วมพัฒนางาน

มำก
ที่สุด
(5)

ระดับควำมพึงพอใจ
มำก ปำน น้อย
กลำง
(4)
(3)
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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แบบบันทึกการสังเกตชั้นเรียน
โรงเรียน ............................................................... อาเภอ ................................... จังหวัด .................................
ชื่อครูผู้สอน ..................................................... ชั้น .................. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................
หน่วยที่ ................. เรื่อง ................................................................................................. เวลา ............ ชั่วโมง
ตารางสรุปผลการสังเกตชั้นเรียน ประเด็นในการสังเกต มีจานวน 4 ด้าน รวม 100 คะแนน ดังนี้
ที่

รายการ

๑
2
3
4

การวิเคราะห์หลักสูตรสู่การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
การนาเข้าสู่บทเรียน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
รวม

เกณฑ์การประเมิน
ดีมาก (5) = 80-100 ดี
(4) = 70-79
พอใช้ (2) = 50-59 ปรับปรุง (1) = น้อยกว่า 50

จานวนข้อ
รายการประเมิน
5
4
6

รวมผลการ
ประเมิน

10

25
ปานกลาง (3) = 60-69

บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
สรุปผลการสังเกตชั้นเรียน
( ) 5=ดีมาก ( ) 4=ดี

( ) 3=ปานกลาง

( ) 2=พอใช้

ลงชื่อ.................................................... ผู้สังเกต
(............................................)
ตาแหน่ง..............................................................
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.................

( ) 1=ปรับปรุง
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รำยกำรประเมินจำกกำรสังเกตชัน้ เรียน
คำชี้แจง
โปรดเขียนตัวเลข 1-5 ในช่องระดับคะแนนในแต่ละรายการประเมิน
เกณฑ์กำรพิจำรณำ ระดับคะแนน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ปรับปรุง
ระดับ
ข้อเสนอแนะ
ที่
รำยกำรประเมิน
1-5
.
กำรวิเครำะห์หลักสูตรสู่กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
1.1 มีการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ ได้สอดคล้อง
เหมาะสม โดยแยกเป็นด้านความรู้ (K) ทักษะ (P) และคุณลักษณะ
(A)
1.2 มีการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน
1.3 มีการกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้าน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
1.4 กาหนดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และคะแนน
ได้เหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
1.5 มีการกาหนดภาระงาน/ชิ้นงานที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
รวม
2
กำรนำเข้ำสู่บทเรียน
2.1 กระตุ้น/เร้าความสนใจสอดคล้องกับเนื้อหาได้เหมาะสม
2.2 มีการประเมินผลก่อนเรียน (ถาม/ทดสอบ)
2.3 แจ้งตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
2.4 มีการทบทวนความรูเ้ ดิมเพื่อเชื่อมโยงสิ่งใหม่
รวม
3
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
3.1 มีขั้นตอน/รูปแบบ/หลักการ ทฤษฎี การจัดการเรียนรูม้ าใช้ได้
เหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
3.2 ส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะการคิด ครอบคลุมหรือบูรณาการ การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน
สมรรถนะสาคัญ ชัดเจน
3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดยคานึงถึงความ
สนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3.4 ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการนาเสนอผลงาน
3.5 มีการใช้สื่อ/นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรูไ้ ด้
เหมาะกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้
3.6 การปกครองชั้นเรียนเหมาะสม ทั่วถึง
รวม
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ที่
4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

รำยกำรประเมินจำกกำรสังเกตชัน้ เรียน (ต่อ)
ระดับ
รำยกำรประเมิน
1-5
กำรวัดและประเมินผล
มีการออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสมรรถนะสาคัญ ชัดเจน
มีการประเมินศักยภาพนักเรียนก่อนเรียน
มีการประเมินศักยภาพนักเรียนระหว่างเรียน
มีการประเมินศักยภาพนักเรียนหลังเรียน
มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด หรือ
ผลการเรียนรู้ การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตลอดจนสมรรถนะสาคัญ ชัดเจน
มีร่องรอยหลักฐานการวัดและประเมินผลครบทั้งด้านความรู้ (K)
ทักษะ (P) คุณลักษณะ (A) อ่านคิด วิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ตลอดจนสมรรถนะสาคัญ
แบบทดสอบหรือการสอบถามมีการวัดระดับขั้นความสามารถได้
หลายระดับ (Bloom' Taxonomy)
มีการประเมินระหว่างเรียนได้เหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้ ธรรมชาติวิชาและระดับความสามารถของนักเรียน และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน
มีการบันทึกผลการประเมินในแบบบันทึกผลการเรียนประจา
รายวิชา (ปพ.5 (เดิม)) หรือระบบอื่นใดที่ทางโรงเรียนกาหนดครบ
ทุกด้าน เป็นปัจจุบัน
มีการนาผลการประเมินไปใช้วางแผนการพัฒนาผู้เรียน
รวม

ข้อเสนอแนะ
-

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/อื่นๆ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................... ผูส้ ังเกต
(............................................)
ตาแหน่ง.....................................................
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