คู่มือปฏิบัติงาน
ของ
นางวรรณา พวงนิล

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามละประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

คานา

คู่มื อการปฏิ บั ติ งาน กลุ่ ม นิเทศติ ดตาม และประเมิ นผลการจัด การศึ กษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ จัดทาขึ้น เพื่อให้บุคลากร ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ตรงกับบทบาทหน้าที่
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และตามที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก าหนดในมาตรฐานต าแหน่ ง และมาตรฐานวิ ท ยฐานะ รวมทั้ ง ที่ คุ รุ ส ภาก าหนด
ตามมาตรฐานวิช าชีพศึกษานิ เทศก์ โดยมีการดาเนินการเกี่ยวกับ การนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามี ความเข้มแข็ง
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึด โรงเรียนเป็นฐาน
ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ บรรลุเป้าหมายของ
การศึกษา ซึ่งประกอบด้ว ย แนวคิด งานตามบทบาทหน้าที่ ความรับ ผิ ดชอบตามมาตรฐาน ตาแหน่ง งานตาม
ขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารงานและการจัด
วางบุคลากร การมอบหมายงาน และแนวปฏิบัติราชการการ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจึงได้จัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงานรายบุคคลเล่มนี้ขึ้น
สาหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้า ประกอบด้วย งานกลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา งานวัดและ
ประเมิน ผลการศึก ษา และงาน ส่ งเสริ ม พั ฒ นาระบบการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา งานโครงการพิ เศษ และ
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๐ เพื่ อ น าไปใช้ป ระโยชน์ ในการปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อไป

วรรณา พวงนิล
ผู้จัดทา

บทนา
กรอบความคิดการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา



ภารกิจ
ของศึกษานิเทศก์

ตามโครงสร้าง กลุ่มนิเทศฯ
(สพฐ.)
 ตามมาตรฐานตาแหน่ง
และ วิทยฐานะ (กคศ.)

 ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก์ (คุรุสภา)

ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
สพท/สพม./ผอ..กลุ่มนิเทศฯ

 การปฏิบัติงาน

 แผนปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศฯ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าหมาย
 มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ
 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ

 ความสาเร็จ

“ องค์กร
แห่งการเรียนรู้ บุคลากร
มีมาตรฐาน เชี่ยวชาญ
การนิเทศ ”
- องค์กรเอื้อต่อการ
เรียนรู้
- การปฏิบัติงานของ
บุคลากร
- การนิเทศการศึกษา
ของบุคลากร
- ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง

การพัฒนางานกลุ่ม นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การพัฒนาการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา โดยจัดทามาตรฐาน
การปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม บุคลากรปฏิบัติงานโดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นฐาน
มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา โดยทุกคนมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมินผล
ร่วมรับผิดชอบ มีส่วนได้ส่วนเสีย และร่วมภาคภูมิใจ สรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

มีส่วนร่วมสูง

ปรับปรุง
พัฒนา

วางแผน
ปฏิบัติงาน

มีส่วนร่วมสูง

- มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

ปฏิบัติการ

- คู่มือการปฏิบัติงาน

มีสว่ นร่วมสูง

มีสว่ นร่วมสูง
ประเมินผล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(กลุ่มงานตามโครงสร้าง)
นายนิกูล ประทีปพิชัย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
นางวนิดา เอี่ยมสอาด
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายคารณ เกตุย้อย

นายสุเทพ โตสุวรรณ

รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รองผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู้

2. กลุ่มงานนิเทศติดตาม
และประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

3. กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

4. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา

5. กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

1. นางวนิดา เอีย่ มสอาด (หัวหน้า)
2. นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว
3. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
4. นางสาวพิศมัย บุตรฉ่า
5. นายสุเทพ โตสุวรรณ
6. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

1. นายคารณ เกตุย้อย (หัวหน้า)
2. นายสุเทพ โตสุวรรณ
3. นางวนิดา เอี่ยมสอาด
4. นางวรรณา พวงนิล
5. นางสาวพิศมัย บุตรฉ่า
6. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
7. นายวรากรณ์ นาถมทอง
8. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

1. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร(หัวหน้า)
2. นางวนิดา เอี่ยมสอาด
3. นายคารณ เกตุย้อย
4. นางวรรณา พวงนิล
5. นายสุเทพ โตสุวรรณ
6. นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว
7. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

1. นายวรากรณ์ นาถมทอง (หัวหน้า)
2. นางบัวจงกล จันทรสุพิศ
3. นางสาวพิศมัย บุตรฉ่า
4. นางวรรณา พวงนิล
5. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
6. นางวนิดา เอี่ยมสอาด
7. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง
8. นายสุเทพ โตสุวรรณ

1. นายสุเทพ โตสุวรรณ (หัวหน้า)
2. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

7. กลุ่มงานธุรการ
1. นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์
2. นางสาวอังชุณา ใหญ่หลวง

6. กลุ่มงานเลขา
คณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
1. นางบัวจงกล จันทรสุพิศ (หัวหน้า)
2. นางสาวพิศมัย บุตรฉ่า
3. นายสุเทพ โตสุวรรณ
4. นางวนิดา เอี่ยมสอาด
5. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

โครงสร้างภาระงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

1. ภาษาไทย

2. คณิตศาสตร์

1. นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว (หัวหน้า)
2. นายวรากรณ์ นาถมทอง
3. นางวรรณา พวงนิล
4. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร

1. นายคารณ เกตุย้อย (หัวหน้า)
2. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

4. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางสาวพิศมัย บุตรฉ่า (หัวหน้า)
2. นายวรากรณ์ นาถมทอง
3. นางบัวจงกล จันทรสุพิศ
4. นางวรรณา พวงนิล

7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. นายสุเทพ โตสุวรรณ (หัวหน้า)
2. นางวนิดา เอี่ยมสอาด
3. นางบัวจงกล จันทรสุพิศ
4. นางสาวพิศมัย บุตรฉ่า

5. สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นางวรรณา พวงนิล (หัวหน้า)
2. นายวรากรณ์ นาถมทอง
3. นายคารณ เกตุย้อย
4. นางบัวจงกล จันทรสุพิศ
5. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร

8. ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง (หัวหน้า)
2. นายวรากรณ์ นาถมทอง
3. นางวนิดา เอี่ยมสอาด

3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง(หัวหน้า)

2. นายคารณ เกตุย้อย
3. นางวนิดา เอี่ยมสอาด
4. นายสุเทพ โตสุวรรณ

6. ศิลปศึกษา
1. นางวนิดา เอี่ยมสอาด (หัวหน้า)
2. นางบัวจงกล จันทรสุพิศ

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นางวนิดา เอี่ยมสอาด (หัวหน้า)
2. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร

3. นายวรากรณ์ นาถมทอง

ภาระงานตามนโยบาย

1. นโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล(ศน.คารณ เกตุย้อย /ศน. วรรณา พวงนิล /ศน.กุศลิน แสงวัชรสุนทร
/ศน.พิศมัย บุตรฉ่า)
2. นโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ศน.วรากรณ์ นาถมทอง /ศน.วรรณา พวงนิล /ศน.บัวจงกล จันทรสุพิศ)
3. นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง (ศน.พิศมัย บุตรฉ่า)
4. นโยบายค่านิยม 12 ประการ (ศน.วนิดา เอี่ยมสอาด)
5. นโยบายนักธุรกิจน้อย/นโยบาย 1 โรงเรียน 1 อาชีพ (ศน.สุเทพ โตสุวรรณ)
6. นโยบายโรงเรียนศตวรรษที่ 21 (ศน.สุเทพ โตสุวรรณ)
7. นโยบาย DLIT /นโยบายการศึกษาทางไกล “NEW DLTV” (ศน.สุเทพ โตสุวรรณ)
8. นโยบาย ICT (ศน.สุเทพ โตสุวรรณ)
9. นโยบายโรงเรียนประชารัฐ (ศน.วรากรณ์ นาถมทอง /ศน.ขวัญเกื้อ แสงแก้ว)
10. นโยบายโรงเรียนขนาดเล็ก (ศน.กุศลิน แสงวัชรสุนทร/ ศน.วรรณา พวงนิล)
11. นโยบายเขตสุจริต (ศน.พิศมัย บุตรฉ่า)
12. นโยบายพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN/ โรงเรียนคู่พัฒนา/ Education Hub
(ศน.พิศมัย บุตรฉ่า)
13. นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (ศน.วนิดา เอี่ยมสอาด)
14. นโยบายกิจกรรม Active Learning (ศน.วนิดา เอี่ยมสะอาด /ศน.กุศลิน แสงวัชรสุนทร)
15. โนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET/PISA) (ศน.กุศลิน แสงวัชรสุนทร /
ศน.ทุกคน)
16. นโยบายห้องสมุดมีชีวิต (ศน.ขวัญเกื้อ แสงแก้ว /ศน.ทุกคน)
17. นโยบายโรงเรียนดีประจาตาบล (ศน.ขวัญเกื้อ แสงแก้ว /ศน.วรากรณ์ นาถมทอง)
18. นโยบาย STEM Education (ศน.คารณ เกตุย้อย /ศน.กิตติกานต์ ประเที่ยง)
19. นโยบายเครือข่ายต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฯลฯ) (ศน.กิตติกานต์ ประเที่ยง)
20. นโยบายเวทคณิต (ศน.คารณ เกตย้อย)
21. นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ศน.วนิดา เอี่ยมสอาด)
22. นโยบาย Boot Camp (ศน.กิตติกานต์ ประเที่ยง)

หน้าที่ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2562
********************
นางวรรณา พวงนิล ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจน
ประสานงานกับสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบไปสู่
ความสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ด้วยความมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดประเมินผลการศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
2.2 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติ
3. ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(2) งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
(3) งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
(4) งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งมีภาระงานในการนิเทศ ติดตาม
ส่งเสริม และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2) พัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ สื่อและเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้วิธีการวัดและ
ประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3) วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา
4) ให้การสนับสนุนส่งเสริมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อขอปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
5. ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร
รวมถึงสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร
รวมถึงสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
7. รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียนและนิเทศ
ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สหวิทยาเขตเกาะหลักและ สหวิทยาเขตสิงขร
จานวน 18 โรงเรียน

8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน/โครงการและสิ้นปีงบประมาณ พร้อมนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่กากับดูแล และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
9. รับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม/นโยบายสาคัญ ดังนี้
1) โรงเรียนมาตรฐานสากล
2) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3) โรงเรียนขนาดเล็ก
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ควรปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
1. ปฏิบัติงานตามกรอบงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (สพฐ.)
2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
(กคศ.)
3. ปฏิบัติงานตามคาสั่งมอบหมายงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
4. ป ฏิ บั ติ งาน ต าม ม า ต รฐ าน วิ ช าชี พ บุ ค ล าก รท างก าร ศึ ก ษ า (ศึ ก ษ า นิ เท ศ ก์ )
(คุรุสภา)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งานตามกรอบงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่ม
งานดาเนินการเกี่ยวกับ การนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหาร และการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษามี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
4. เพื่ อ ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาการวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา การพั ฒ นาสื่ อ นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
6. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจที่รับผิดชอบ
1. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
1.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
1.4 งานทดสอบทางการศึกษา
2. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
3. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
3.2 งานส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น เครือ ข่ ายการนิ เทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สถานศึ ก ษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
3.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
3.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กลุม่
กลุ่มงาน

:
:

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัดและประเมินผลการศึกษา
คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

:
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
4. คาจากัดความ
การวัด และประเมิน ผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมู ล ร่องรอย
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ การวัด และประเมินผลการ
เรียนรู้สามารถจัดให้มีขึ้นทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
การประเมินระดับชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมินผลที่
อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนดาเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียนในรายวิชา/กิจกรรมที่
ตนสอน โดยการประเมินเพื่อพัฒนา ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่กาหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่ างๆ เพื่อดูว่าบรรลุตัวชี้วัดหรือมีแนวโน้มว่าจะบรรลุตัวชี้วัดเพียงใด แล้วแก้ไขข้อบกพร่อง
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
การประเมินระดับสถานศึกษา (School Assessment) หมายถึง การตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คูณลักษณะอันพึงประสงค์และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอนุมัติผลการเรียน การตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน และเป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรืไม่ ผู้เรียนมีสิ่งที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนาผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับ เขตพื้น ที่การศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
และชุมชน
การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) หมายถึง การวัดผล และประเมินผลการ
เรียนรู้จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนาความรู้และทักษะที่เรียนไปใช้ในสภาพและ
สถานการณ์จริง หรือเชื่อโยงใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด การประเมินตามสภาพจริงมักมีการกาหนด
ชิ้น งานหรือภาระงานให้ผู้ เรีย นปฏิบั ติ และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่มีเกณฑ์พร้อมคาอธิบาย
คุณภาพงานตามเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
1. ศึกษาหลั กเกณฑ์ และแนวปฏิบั ติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรุ้ของสถานศึกษา
รวมทั้งแนวทางการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน
3. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาในการปฏิบัติวิธีการ
วัดผลและประเมินผล เทคนิควิธีการวัดผลและประเมินรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่บุคลากรทั้งระดับสถานศึกษา
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เกี่ ย วกั บ การวั ด ประเมิ น ผลการศึ ก ษา การจั ด ท าเอกสารหลั ก ฐาน ระดั บ ชั้ น เรี ย นและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนั บสนุน การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาตามหลั กสูตรระดับ
สถานศึกษาและนาผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา
6. ดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดทาเอกสารหลักฐาน
7. สรุปรายงาน วิจัย พัฒนา และประเมินผลผลการดาเนินงาน ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาเพื่อนาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ผล
การประเมินคุณภาพ

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะ แก่ผู้ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ทาการวัดผลและประเมินอย่างเป็นระบบและมีคณ
ุ ภาพ

จัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดทาเอกสารหลักฐาน
คุณภาพผู
้เรียนดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างหลากหลาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้สประเมิ
ถานศึกนษาด
าเนินการวั
ปรับปรุ ง
สรุปรายงานผลการประเมิน เผยแพร่ นาผลการประเมินไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุม่
กลุ่มงาน

:
:

ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วัดและประเมินผลการศึกษา
คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

:
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
การวัด และประเมิน ผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมู ล ร่องรอย
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
การประเมิ น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา(Local Assessment) หมายถึ ง การวั ด ผลและ
ประเมิ น ผลที่ ด าเนิ น การโดยเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นในสถานศึ ก ษาที่ อ ยู่ ในความ
รับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดาเนินการโดยประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือ
ที่เป็น มาตรฐานซึ่งจัดทาและดาเนิน การโดยเขตพื้นที่ การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด/
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง นอกจากนี้ ยั งสามารถด าเนิ น การได้ ด้ ว ยการตรวจสอบข้ อ มู ล จากการประเมิ น ระดั บ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีการรายงานผลแก่สถานศึกษาและชุมชนได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่า
สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนด
หรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องใดที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3. เสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจให้ กับ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา ครู และบุ คลากรในสถานศึก ษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. จัดทาเครื่องมือและคลังข้อสอบที่เป็นมาตรฐานสาหรับใช้ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
5. นิเทศ ติดตามการดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัดในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ
6. ดาเนินการประเมินคุณภาพนักเรียนและนาผลไปวิจัย พัฒนา และประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่ อนาผลมาใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
7. สรุปรายงาน ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อหน่ายงานต้นสังกัด
และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8. นาผลการวิจัย การประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเครื่องมือและสร้างคลังข้อสอบมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่
ไม่มี
ปรับปรุง

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
มี
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
มีปัญหา
ประเมินคุณภาพผู้เรียน

วิเคราะห์/วิจัย

ไม่มีปัญหา
สรุปรายงานและเผยแพร่ ผู้เกี่ยวข้อง
นาผลการวิจัยประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

วัดและประเมินผลการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน เกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดาเนินการวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินระดับชาติ
4. คาจากัดความ
การวัด และประเมิน ผล (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมู ล ร่องรอย
หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
การประเมิ น ระดั บ ชาติ (National Assessment) หมายถึง การวัดผลและประเมิน ผลการ
เรียนรู้ที่ดาเนิน การโดยสถาบันทดสอบทางงการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน
ระดับชั้นสาคัญ(Key Stages) ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ
เพื่อใช้ในการวางแผนยกระดับ คุณ ภาพการจัดการศึ กษา ตลอดจนเป็ นข้อมูล สนับ สนุน การตั ดสิ น ใจในระดั บ
นโยบายของประเทศ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ระดับชาติ
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลและคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ จัดทาแผนรองรับ
การประเมินระดับชาติ
2. ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้องกับ การประเมิน คุณ ภาพผู้เรีย นระดับชาติ เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ(สทศ.) สานั ก
ทดสอบทางการศึกษา

3. เสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจให้ กับ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา ครู และบุ คลากรในสถานศึก ษา
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
4. ดาเนินการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ หรือสานักทดสอบทางการศึกษากาหนด
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเผยแพร่ต่อสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6. นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. Flow chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิการวัดผลและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติจัดทาแผนรองรับการประเมินระดับชาติ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผเู้ กี่ยวข้อง เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ดาเนินการวัดและประเมินผลตามแนวทางที่กระทรวง สถานบัน สานัก กาหนด

ประเมินคุณภาพและวิเคราะห์ผล

สรุปรายงานผลและเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง

นาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพศึกษา

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบตาม
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2553 และประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติม
4. คาจากัดความ
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกาหนดสาหรับ
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลสถานศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่ดาเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายความว่า กระบวนการพั ฒ นาการศึ กษาเข้ าสู่ คุ ณ ภาพ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผนและ
การดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ น ความรับ ผิ ดชอบร่ วมกนของทุกคน โดยระบบการประกันคุ ณ ภาพภายในประกอบด้ว ย การ
ประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึ กษาเพื่ อการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ สมศ. ความต้อ งการของชุม ชนและท้ องถิ่ น และมาตรฐาน
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จั ด ท ามาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
2.1 จัดทามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาที่
สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ล ะระดับ และแสดงเอกลั กษณ์ ของเขตพื้น ที่
การศึกษา
2.2 นามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้
ความเห็นชอบ
2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
3.1 สร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้ า ใจให้ บุ ค ลากรของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกัน คุณ ภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณ ภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติม
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนาไปใช้
ในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.3 กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3.5 จั ด ท าสรุ ป รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 วิเคราะห์ แ ละสรุป ผล การรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน และผลการประเมิ น
คุณภาพภายนอก
4.2 จั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (ระยะ 3-5 ปี ) และ
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกัน

4.3 ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่กาหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
4.4 นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา
5. ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. สรุ ป รายงานผลการดาเนิ นการ จัดทาเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมิ นไปวางแผน
ปรับปรุงการดาเนินงาน
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดาเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไม่มีคุณภาพ
ประเมินผลการดาเนินงาน

มีคุณภาพ
สรุปรายงาน ผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่
นาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน

ปรับ/แก้ไข

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้ สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานระบบ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการดาเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติมจัดทารายงาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. คาจากัดความ
งานติดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึกษา หมายความว่า การดาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒ นาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้างการ
วางแผน และการดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาจะต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระบบ หลั กเกณฑ์ ระเบี ยบ หลั กการ แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วยวิธีการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และที่
เพิ่มเติม มาตรฐานการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

2. วางแผนการดาเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
2.1 จัดทาเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.2 จัดทาปฏิทิน กาหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ด าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด แต่ ล ะระดั บ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด
4. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4.1 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
4.2 สรุ ป ผล สั งเคราะห์ ผ ล การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนาผล
ไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา
5.2 จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน
5.4 นาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วยวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา

วางแผนการดาเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละระดับ
ไม่มีคุณภาพ
วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มีคุณภาพ
รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและนาผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ การดาเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 เพื่อให้ส ถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒ นาให้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
3. ขอบเขตของงาน
เป็ น กระบวนการศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการดาเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
การวิจัยพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา หมายความว่า การดาเนินการศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการที่
ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทาให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิจัย เกี่ ย วกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่ งเสริม สนับสนุน และพัฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจาเป็น การดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 จัดทาแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.4 ดาเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กาหนด
1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ กษา ศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ นวัตกรรมที่ เกี่ยวกั บ
รูปแบบเทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

2.2 ส่ งเสริม สนั บ สนุ นให้ ส ถานศึกษา วิเคราะห์ ผ ลการดาเนิ นงาน จากรายงานประเมิ น
คุณภาพภายใน รายงานประเมินคุณภาพภายนอก นาผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. นิเทศ ติดตาม การดาเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 นิเทศ ติดตาม กากับการดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณ ภาพการดาเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการ
ดาเนิ น งานเพื่อ คัดเลื อกรูป แบบ เทคนิ ค วิธีการที่มี ประสิ ทธิภ าพ ในการพั ฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
5. สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1 สรุปรายงานผลการดาเนินงานวิจัย
5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย
5.4 นาผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิคและ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

นิเทศ ติดตาม การดาเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อคัดเลือก ปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
มีคุณภาพ
สรุป/นาเสนอผลการวิจัย/เผยแพร่

ไม่มีคุณภาพ

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก

:

1. ชือ่ งาน (กระบวนงาน)
งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใน
สังกัด สาหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รั บการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึ กษา ระดับ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด ด าเนิ น งานระบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่ างมีคุณ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน และพร้อมรับ การประเมิน คุณ ภาพภายนอกตามรอบการ
ประเมิน
4. คาจากัดความ
การประสานงานการประเมิ น คุณ ภาพภายนอก หมายความว่า การดาเนิน การด้ วยวิธีการ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทาโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้า รวมทั้งติดตามกาหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ.
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นาผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้า

3. ส่งเสริม สนับ สนุ น พัฒ นาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้ มีความรู้ ความ
เข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ใน
ทุกระดับการศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม กากับ ให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.
7. รวบรวมผลการประเมิน จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกสาหรับการนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. จัดทาเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการขอรับการประเมินซ้า

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษานาผลการประเมิน ไปใช้ในการ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับ
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้า
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการ
ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
นิเทศ ติดตาม กากับ ให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขต
พื้นที่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ไม่พร้อม
ประเมินความพร้อมสถานศึกษา
พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.
จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่
และนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็น แนวทางในส่งเสริมและพัฒ นาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางสาหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิ นผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา
4. คาจากัดความ
การส่งเสริม และพั ฒ นาระบบการนิ เทศ และการจัด กระบวนการเรี ยนรู้ หมายถึง การจั ด
กิจกรรม รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดาเนินงาน การ
สร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คาแนะนา ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา
สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริห ารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการ
พัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ
การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถนาไปปฏิบัติหรือใช้
ประโยชน์ได้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู้
2. ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการรั บ การนิ เทศและการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ข อง
สถานศึกษา
3. จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้

4. กาหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
ดาเนินการนิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา
5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
การนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป
6. สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ภาระงาน/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของผู้รับการนิเทศ
จัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
กาหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดาเนินการนิเทศ
ระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้
ระบบการนิเทศการศึกษา/
การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา

ระบบการนิเทศ การจัดกระบวน
การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
ไม่บรรลุผล

ประเมินผลการนิเทศ
บรรลุผล
สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ

พัฒนา/ปรับปรุ ง

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา

:

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการส่ งเสริม สนั บ สนุ น เครือ ข่ ายการนิ เทศของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบาย
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และชุมชน ที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเครือข่ายบุคคล ครูแกนนา ครู
ต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒ นา โรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเครือข่ายการพัฒ นาชุมชน การ
พัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4. คาจากัดความ
ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทางานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและหน่วยงาน ทั้งระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้ง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
2. จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ
โดยคานึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย
3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกาหนดแนวทางการ
พัฒนา
4. ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ

4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูปฐมวัย ครูวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
4.3 เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
6. น าผลการประเมิน ไปกาหนดแนวทางการพัฒ นาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้ นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป
7. สรุป ผลการดาเนิ น งานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒ นาต่อหน่ว ยงานต้น
สังกัด/สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ/ศึกษาสภาพความต้องการ

จัดทาแผนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ

ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา
ดาเนินการพัฒนาเครือข่าย
ไม่บรรลุผล
ประเมินและสรุปผลการนิเทศ
บรรลุผล
กาหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ
สรุปรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษา/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์

ปรับปรุง/พัฒนา

กลุม่

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
4. คาจากัดความ
การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนา ส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
วิจั ย และพั ฒ นาเพื่ อให้ การบริห ารและการจัด การศึ กษาของสถานศึก ษาด าเนิน ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เกิ ด
ประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ
การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดาเนินงาน รวมทั้งปัญหาอาจ
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าอยู่ ใน
ระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รวบรวม จั ดระบบข้อ มูล สารสนเทศ ตามสภาพปั ญ หา ความต้องการเกี่ยวกั บ การจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา
2. จั ด ท าเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็จ เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารนิ เทศ การตรวจสอบการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
วิจัย พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม
5. ดาเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒ นา
รูปแบบการดาเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

6. สรุป อภิปรายผลจากการดาเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป
7. เผยแพร่ ผ ลการนิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

จัดทาเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ

สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
ไม่บรรลุ
ดาเนินการ เลือกวิธีการที่เหมาะสมใน
การปฏิบัติเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ
วิจัย/พัฒนา

บรรลุ
สรุปผล อภิปรายผล หาจุดเด่น จุดพัฒนา มากาหนดเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และวางแผนการดาเนินงาน
รายงานผล/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมี
ความรู้ ดังต่อไปนี้
1) การนิเทศการศึกษา
2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา
3) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
4) การประกันคุณภาพการศึกษา
5) การบริหารจัดการการศึกษา
6) การวิจัยทางการศึกษา
7) กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ
8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
1. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการ
ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และหรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 10 ปี
2. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่

สาระความรู้ และ สมรรถนะของศึกษานิเทศก์
1. การนิเทศการศึกษา
สาระความรู้
1) หลักการและรูปแบบการนิเทศ
2) วิธีการและกระบวนการนิเทศ
3) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้าง
ทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการ
ประเมิน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) การนิเทศภายใน
สมรรถนะ
1) สามารถวิเคราะห์วิจัยส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ได้
2) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการการศึกษา
3) สามารถประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษา แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4) สามารถใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา
สาระความรู้
1) ระบบและทฤษฎีการวางแผน
2) บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
3) แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่างๆ
4) การวิเคราะห์และกาหนดนโยบายการศึกษา
5) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล เพื่อจัดทา
นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา
2) สามารถให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการวางแผนดาเนินงาน และ
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
3) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผล
ดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
สาระความรู้
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
2) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3) หลักการพัฒนาหลักสูตร
4) การจัดการเรียนรู้
5) จิตวิทยาการศึกษา
6) การวัดและการประเมินผล
7) การจัดการศึกษาพิเศษ
สมรรถนะ
1) สามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา
2) สามารถสาธิตแนะนาครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน
3) สามารถประเมินหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
สาระความรู้
1) การบริหารคุณภาพ
2) การประกันคุณภาพการศึกษา
3) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
2) สามารถนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

3) สามารถให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบ การจัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก
5. การบริหารจัดการการศึกษา
สาระความรู้
1) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา
2) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3) การปฏิรูปการศึกษา
4) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษา
2) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3) สามารถบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
6. การวิจัยทางการศึกษา
สาระความรู้
1) ระเบียบวิธีวิจัย
2) กระบวนการวิจัย
3) การนาผลการวิจัยไปใช้
สมรรถนะ
1) สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการนากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน
2) สามารถให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
3) สามารถดาเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ
สาระความรู้
1) กลวิธีการนาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
2) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ
3) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์
สมรรถนะ
1) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ
2) สามารถแนะนาและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3) สามารถนาเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระความรู้
1) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) อินเตอร์เน็ต
3) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
5) สานักงานอัตโนมัติ

สมรรถนะ
1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่าง
เหมาะสม
2) สามารถให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา
9. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
สาระความรู้
1) คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
2) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
3) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
สมรรถนะ
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
2) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา
คุณสมบัติเบื้องต้นที่สาคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้ร่วมงาน การเป็นผู้
จัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานเพื่อให้สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์
ของศึกษานิเทศก์ที่มีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วยการตัดสินใจ
ในการทางานต่างๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ แล้วเลือกเฉพาะกิจกรรมที่จะนาไปสู่ผลทางบวก
เสมอ อีกทั้งระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบ โดยมิได้ตั้งใจเพื่อนาไปสู่ความไว้วางใจ ความศรัทธาของ
ผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศ และเห็นประโยชน์ของการนิเทศ
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
คุณประโยชน์สาคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา จนเป็นผลให้เกิด
การพัฒนาเต็มศักยภาพ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องกาหนดปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้รับการนิเทศ กาหนดจุดที่จะพัฒนา เลือกใช้
วิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้นๆ แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน
ปรับปรุง ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของ
ผู้รับการนิเทศและศึกษานิเทศก์เพิ่มพูนพัฒนา ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง นาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวางแผนการนิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจากัดของผู้รับการ
นิเทศ สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายของการพัฒนาเมื่อนาไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่าง
แท้จริง แผนการนิเทศต้องมีกิจกรรมสาคัญที่นาไปสู่ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับ
ผลงานถือเป็นคุณภาพสาคัญที่นาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ
นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือสาคัญของศึกษานิเทศก์ในการนาไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลาย ตรงกับ
สภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจากัดของงานและผู้รับการนิเทศจนนาไปสู่ผลได้จริง เพื่อให้ผู้รับการนิเทศใช้ศักยภาพ
ของตนอย่างเต็มที่มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน และก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศที่จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้รับการนิเทศ
จนผู้รับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการนิเทศและเพียร
พยายามกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทาย ให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ด้วยความรู้สึกประสบ
ผลสาเร็จเป็นระยะๆ โดยพยายามให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการทากิจกรรมและการพัฒนาของผู้รับ
การนิเทศเอง ขั้นตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร่วมพัฒนา และการสนับสนุนข้อมูล ให้กาลังใจ ให้
ผู้รับการนิเทศค้นหา ปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการ
ปฏิบัติ เกิดเป็นการพัฒนางานในภาวะปกติเป็นบุคลิกภาพถาวรของผู้รับการนิเทศตลอดไป รวมทั้งเกิดความชื่น
ชมและศรัทธาความสามารถของตน
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถนาเสนอผลงานที่ได้ทาสาเร็จแล้วด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์
อย่างรอบคอบ ซึ่งครอบคลุมการกาหนดงานที่จะนาไปสู่ผลแห่งการพัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง และผลที่ปรากฏมี
หลักฐานยืนยันชัดเจน การจัดทารายงานเป็น โอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานที่ทาแล้วว่ามีข้อจากัด ผลดี
ผลเสีย ผลกระทบที่มิได้ระวังไว้อย่างไร ถ้าผลงานเป็นผลดีจะชื่นชม ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด นาเสนอให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์ จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้อย่างไร และจะนาประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ในการทางานต่อไปอย่างไร คุณประโยชน์ของรายงานที่ดีย่อมนาไปสู่การประเมินตนเองการชื่นชม
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ การเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ และศักยภาพของผู้ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการยอมรับ
และชื่นชมในความความสามารถของตน
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้คาปรึกษา แนะนาหรือจัดกิจกรรม เพื่อให้
ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมสาคัญตามเงื่อนไขที่ผู้นิเทศเสนอแนะดังนั้น ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติ
ให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพื่อให้คาปรึกษา คาแนะนา หรือกิจกรรมนั้นๆ มีน้าหนัก มีความสาคัญน่าเชื่อถือ ผู้
นิเทศจาเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศ
เชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ

มาตรฐานที่ 9 ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดีกว่าเดิม แนะนา
การปฏิบัติที่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์แต่จะชี้นาแนวทางการแก้ปัญหาที่นาไปสู่ผลดี เป็น
ผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานขององค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชนด้วยความ
เต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและคาดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึงความสาคัญ ยอมรับในความรู้
ความสามารถ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในการทางาน ที่จะนาไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เป็นที่
ยอมรับของผู้รับการนิเทศและผู้ร่วมงาน จนผู้รับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อการนิเทศการปรับปรุงงานและการ
ร่วมงานกับผู้อื่น
มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้นิเทศอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ทันสมัยและทัน
โลก ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อื่นด้วย
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและนาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รับการนิเทศ การตื่นตัว
การรับรู้ และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว ยังนามาซึ่งการยอมรับและ
ความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะนาไปสูการพัฒนาที่ลึกซึ้ง ต่อเนื่องต่อไป
มาตรฐานที่ 11 เป็นผู้นาและสร้างผู้นาทางวิชาการ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ ด้วยการพูดนาปฏิบัตินา และจัด
ระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ โดยการให้รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศที่ปฏิบัติงานสาเร็จแล้ว
จนนาไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนางานได้เองของผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์จึงต้อง
แสดงออกอย่างชัดเจนและสม่าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น เพียร
พยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่ ตามขีดสูงสุดของความสามารถ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติสามารถเลือกการกระทาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเอง ศึกษานิเทศก์มือ
อาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลสาเร็จให้แก่ผู้รับการนิเทศแต่ละคนและทุกคนจน
เกิดภาพความเป็นผู้นาทางวิชาการ นาไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์
การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่
หยุดยั้ง ศึกษานิเทศก์จาเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
สมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รอบด้าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกล้าที่จะตัดสินใจดาเนินการเพื่อผลต่อวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาใน
อนาคต อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศ
การศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้าตลอดไป

มาตรฐานการปฏิบัตติ น
จรรยาบรรณต่อตนเอง
1. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และ
วิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจแก่ศิษย์
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยทีถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ
6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทาง
กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม
9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

