คูม่ ือปฏิบัติงาน
ของ
นางบัวจงกล จันทรสุพิศ

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามละประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

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

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการ

- คู่มือการปฏิบัติงาน

มีส่วนร่วมสูง

มีส่วนร่วมสูง
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 เอี่ยมสอาด (หัวหน้า)
2. นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว
3. นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร
4. นางสาวพิศมัย บุตรฉ่่า
5. นายสุเทพ โตสุวรรณ
6. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

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

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

1. นายวรากรณ์ นาถมทอง (หัวหน้า)
2. นางบัวจงกล จันทรสุพศิ
3. นางสาวพิศมัย บุตรฉ่่า
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 บุตรฉ่่า
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. นายค่ารณ เกตุย้อย (หัวหน้า)
2. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

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

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

5. สุขศึกษาและพลศึกษา
1. นางวรรณา พวงนิล (หัวหน้า)
2. นายวรากรณ์ นาถมทอง
3. นายค่ารณ 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. นายค่ารณ 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.ค่ารณ เกตุย้อย /ศน. วรรณา พวงนิล /ศน.กุศลิน แสงวัชรสุนทร
/ศน.พิศมัย บุตรฉ่่า)
2. นโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ศน.วรากรณ์ นาถมทอง /ศน.วรรณา พวงนิล /ศน.บัวจงกล จันทรสุพิศ)
3. นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง (ศน.พิศมัย บุตรฉ่่า)
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 บุตรฉ่่า)
12. นโยบายพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN/ โรงเรียนคู่พัฒนา/ Education Hub
(ศน.พิศมัย บุตรฉ่่า)
13. นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (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. นโยบายโรงเรียนดีประจ่าต่าบล (ศน.ขวัญเกื้อ แสงแก้ว /ศน.วรากรณ์ นาถมทอง)
18. นโยบาย STEM Education (ศน.ค่ารณ เกตุย้อย /ศน.กิตติกานต์ ประเที่ยง)
19. นโยบายเครือข่ายต่างประเทศ (จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฯลฯ) (ศน.กิตติกานต์ ประเที่ยง)
20. นโยบายเวทคณิต (ศน.ค่ารณ เกตย้อย)
21. นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (ศน.วนิดา เอี่ยมสอาด)
22. นโยบาย Boot Camp (ศน.กิตติกานต์ ประเที่ยง)

หน้าที่ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2562
********************
นางบัวจงกล จันทรสุพิศ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต่าแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะตามที่ ก.ค.ศ. ก่าหนด ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา และรับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสังกัด ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ทุกโรงเรียน ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ก่ากับ เร่งรัดงานของกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ด่าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย
3) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
(1) ด่าเนินการให้มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ของส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(2) รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล การบริหารและการจัดการศึกษา และหรือ
ข้อมูลอื่นทีจ่ ่าเป็นในการวางแผนการนิเทศในระบบฐานข้อมูล
(3) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
(4) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่าย และ Internet
(5) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ถึงจุดเด่น จุดด้อย รวมถึงข้อเสนอแนะ
4) งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(1) จัดท่าแผนกลยุทธ์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(2) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(3) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อด่าเนินการตามแผน
5) งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(1) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
(2) จัดท่าสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เสนอ คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
6) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส่านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (ก.ต.ป.น.)
2. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
การส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศและประเมินผล ระบบบริหาร และจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1) ก่ากับ และเร่งรัดงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และทันเวลาที่ก่าหนด
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงานอื่น ๆ ในส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อให้งานในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด่าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย
3) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อเสร็จสิ้นงานโครงการ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
4) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) จัดท่ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติในแต่ละระดับและน่าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ
(3) นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ประเมินผลการด่าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(5) สรุปรายงานผลการด่าเนินการจัดท่าเอกสารเผยแพร่และน่าผลการประเมินไปวางแผน
ปรับปรุง
5) งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(1) วางแผนการด่าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(2) จัดท่าเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(3) จัดท่าปฏิทิน ก่าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(4) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(5) สรุป จัดท่ารายงานเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามผล รายงานผล และประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ทุกโรงเรียนและ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนมัธยมศึกษาใน สหวิทยาเขตเกาะหลักและสหวิทยาเขตสิงขร
จ่านวน 18 โรงเรียน
4. ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร
รวมถึงสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
5. ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร
รวมถึงสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6. ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร
รวมถึงสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัด การเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร
รวมถึงสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นงาน /โครงการ และสิ้นปีงบประมาณ พร้อมน่าเสนอ
ผู้อ่านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 10 ที่ก่ากับดูแลและผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
9. ปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการพิเศษ/นโยบายทีส่ ่าคัญ ดังนี้
1) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การปฏิบัตงิ านของศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์ควรปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
1. ปฏิบัติงานตามกรอบงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (สพฐ.)
2. ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานต่าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
(กคศ.)
3. ปฏิบัติงานตามค่าสั่งมอบหมายงานของส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
4. ป ฏิ บั ติ ง าน ต าม ม าต ร ฐ าน วิ ช าชี พ บุ ค ล าก ร ท าง ก าร ศึ ก ษ า (ศึ ก ษ านิ เท ศ ก์ )
(คุรุสภา)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. งานตามกรอบงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่ม
งานด่าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒ นา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณ ภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่ง ผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ 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 งเสริม การพั ฒ นาการวัด และประเมิ น ผลการศึ กษา การพั ฒ นาสื่ อ นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
6. เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน

ขอบข่ายภารกิจ
1. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1.2 งานวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
2. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
1. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งานวางแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

1.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1.1.1 ด่ า เนิ น การให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ด้ า นวิ ช าการ บริ ห ารงานบุ ค คล บริ ห าร
งบประมาณ และบริหารงานทั่วไปของเขตพื้นที่การศึกษา
1.1.2 รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไปในระบบฐานข้อมูล
1.1.3 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
1.1.4 เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ INTERNET
1.1.5 รายงานผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลต่ อ คณะกรรมการ ติ ดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป
เป็นปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน
2. ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.2 งานวางแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1.2.1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
1.2.2 จัดท่าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.2.3 เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา
1.2.4 ประสานงานกั บคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนิ เทศ
การศึกษาเพื่อด่าเนินการตามแผน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ส่านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เทศ
การศึกษา
1.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1.3.1 รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
1.3.2 จัดท่ าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ผลสาเร็จทีค่ าดหวัง
1. ส่านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา สถานศึก ษา และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ได้รั บ
ทราบข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
2. ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพื่อวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

2.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
2.1.1 ศึ ก ษาระบบหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.1.2 ศึกษา ค้นคว้าหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ การจัดท่ ามาตรฐาน
การศึกษา แล้วน่ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร ทุกคน
2.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก่าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่น รวมทั้งการก่าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการ
แปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
2.1.5 ร่วมก่าหนดกลยุท ธ์ในการพัฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพทั้ง ระดับ เขตพื้ น ที่
การศึกษาและระดับสถานศึกษา
2.1.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษา
โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
2.1.7 นิ เทศ ติ ด ตาม การจั ด สร้ า ง พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ
2.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
2.2.1 จั ด ท่ า ระบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
2.2.2 นิ เทศสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ส ามารถด่ า เนิ น การประเมิ น ผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
2.2.3 ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและน่ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
2.2.4 จัดตั้งคณะท่างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ
2.2.5 จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาด่าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก่าหนดนโยบายการพัฒนา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.2.6 จัดท่าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา
2.2.7 จั ด ท่ า เอกสารเผยแพร่ ตั ว อย่ า งสถานศึ ก ษาที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก าร ประเมิ น
มาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.8 นิเทศ ติดตาม ก่ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาได้ รั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพ ภายใน
สถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเองและจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท่า รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา
2.3.2 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท่ารายงาน การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา

2.3.3 ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกเพื่อเสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ ศึกษา (สมศ.)
2.3.4 ประสานงานกับส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา
(สมศ.) เมื่อถึงก่าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
2.3.5 ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพื่อน่ามาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2.4 งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
2.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน
2.4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษาด่าเนินการวิจัยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน่าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.4.4 รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา
2.4.5 นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกั นคุณ ภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และน่าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งน่าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

กลุ่ม

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

เลขาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

:

ของเขตพื้นที่การศึกษา

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2. เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนางานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา มีขอบเขต 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
2. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
4. ค่าจ่ากัดความ
งานเลขานุก าร หมายถึ งงานที่ ช่วยเหลือ หรือ ให้ การสนับ สนุ นการท่างานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ด่าเนินไปตามบทบาทอ่านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ที่ก่าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ท่า หน้ าที่ ก่ ากั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด
การศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการ
ด่าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) หมายถึง องค์ค ณะบุค คลที่ มีบ ทบาท อ่านาจ หน้ าที่ ในการบริห ารงานวิ ชาการในระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา ตามที่ก ฎหมายก่ าหนด โดยมี อ งค์ป ระกอบของคณะกรรมการ ทั้ ง ในส่ วนของเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่างานร่วมกับส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษาวิเคราะห์
วิจัย นิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด่าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกั ดเขตพื้ นที่ การศึ กษา เพื่ อเตรียมรับการนิเทศ ติด ตามตรวจสอบ และประเมิน ผลจาก
หน่วยงานภายนอก
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้ าการบริหารการจัดการและการ
ด่าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การก่ากับ ดูแล เพื่อปรับปรุง พัฒนาการบริหารการจัด
การศึกษาและด่าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก่าหนดไว้

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด่าเนินไป
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก่าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก่าหนดไว้
การนิ เทศการศึก ษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื้ นที่ การศึ กษา และ
สถานศึกษาในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
โดยการให้ค่าปรึกษา แนะน่า ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
1.1 ก่าหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ
บริหารทั่วไปของส่ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒ นาการศึก ษา แผนปฏิบัติ การ
ประจ่าปี รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่าง ๆ ในส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท่าระบบข้อมูล สารสนเทศ
1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.1 วิเคราะห์ ผลการบริห ารและการจั ดการศึ ก ษาในส่านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา ด้า น
วิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1.2 ก่ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ในแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.3 น่าแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มา
ก่าหนดวิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้น ที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
3.1 น่าเสนอแผนพัฒ นาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
การนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการ เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษาให้กลุ่มต่าง ๆ น่าไปสู่การด่าเนินการตามแผน
3.3 ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อ
ด่าเนินการตามแผนและแก้ไขการด่าเนินงานระหว่างการปฏิบัติ
3.4 รายงานผลการด่าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ
4. การติดตาม ตรวจสอบ
4.1 ด่าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศ
4.3 จั ด ท่ า รายงานผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและการนิ เ ทศ เสนอต่ อ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
5. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

7. สรุปรายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ก่าหนดขอบข่าย
วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล

การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ
จัดท่าแผนพัฒนาการติดตามตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
ไม่เห็นชอบ
เสนอ ก.ต.ป.น.
เห็นชอบ
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามแผน

สรุปผลรายงานผล เผยแพร่

กลุ่ม

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพศึกษา

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการด่าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถานศึกษา
2. เพื่อเป็นแนวทางในการด่าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ขอบเขตของงาน
เป็นการด่าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถด่าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบตาม
กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย ระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2553 และประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องก่าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติม
4. ค่าจ่ากัดความ
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก่าหนดส่าหรับ
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท่าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก่ากับ
ดูแลสถานศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ด่าเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้
1. ก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ด่าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดท่ารายงานประจ่าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา หมายความว่า กระบวนการพั ฒ นาการศึ กษาเข้าสู่คุ ณ ภาพ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก่าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การ
วางแผนและการด่าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส่านึกให้เห็นว่า การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาจะต้อง
ด่า เนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ความรับ ผิ ด ชอบร่ ว มกนของทุ ก คน โดยระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน

การศึ กษาเพื่ อการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกของ สมศ. ความต้ องการของชุ มชนและท้ อ งถิ่น และมาตรฐาน
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัด ท่ า มาตรฐานการศึ กษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และน่ าเสนอคณะกรรมการเขตพื้ น ที่
การศึกษาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
2.1 จัดท่ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นที่
การศึกษา
2.2 น่ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ความเห็นชอบ
2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด่าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
3.1 สร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้ า ใจให้ บุ ค ลากรของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่องก่าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติม
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดท่ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน่าไปใช้
ในการด่าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.3 ก่ าหนดแนวปฏิบั ติในการจั ดท่ ารายงานประจ่าปี ที่เป็ น รายงานการประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายใน
3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3.5 จั ด ท่ าสรุ ป รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 วิเคราะห์แ ละสรุป ผล การรายงานการประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน และผลการประเมิ น
คุณภาพภายนอก
4.2 จั ดท่ าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (ระยะ 3-5 ปี ) และ
แผนปฏิบัติการประจ่าปีที่สอดคล้องกัน
4.3 ด่าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่ก่าหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ่าปี
4.4 นิเทศ ติดตาม ผลการด่าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น่าเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา
5. ประเมินผลการด่าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 ประเมิ น ผลการด่ าเนิ น งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามระบบประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา
5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และน่าผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. สรุปรายงานผลการด่าเนิ นการ จัดท่ าเอกสารเผยแพร่ และน่าผลการประเมิ นไปวางแผน
ปรับปรุงการด่าเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

จัดท่ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ
ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ด่าเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไม่มีคุณภาพ
ประเมินผลการด่าเนินงาน
มีคุณภาพ
สรุปรายงาน ผลการด่าเนินการ จัดท่าเอกสารเผยแพร่
น่าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการด่าเนินงาน

ปรับ/แก้ไข

กลุ่ม

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการด่าเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การด่าเนินงานระบบ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการด่าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และที่เพิ่มเติมจัดท่ารายงาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ค่าจ่ากัดความ
งานติ ดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึก ษา หมายความว่า การด่ า เนิ น การ ติด ตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา เพื่อตรวจสอบการด่าเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถด่าเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจของ
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา หมายความว่า กระบวนการพั ฒ นาการศึ กษาเข้าสู่คุ ณ ภาพ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก่าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้างการ
วางแผน และการด่าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส่านึกให้เห็นว่าการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาจะต้อง
ด่าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบี ยบ หลัก การ แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้ วยวิธีการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 และ
ที่เพิ่มเติม มาตรฐานการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการด่าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

2.1 จัดท่าเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.2 จัดท่าปฏิทิน ก่าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. ด่ า เนิ น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด แต่ ล ะระดั บ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด่าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
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. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน่าผล
ไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 จัดท่ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา
5.2 จัดท่ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5.3 น่าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน
5.4 น่าข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วยวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
วางแผนการด่าเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ด่าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละระดับ
ไม่มีคุณภาพ
วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มีคุณภาพ
รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและน่าผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่ม

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

:

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ การด่าเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 เพื่ อให้สถานศึกษาในสัง กัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
3. ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการศึ กษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการด่าเนินงานระบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการด่าเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒ นา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. ค่าจ่ากัดความ
การวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การด่าเนินการศึกษารูปแบบ
เทคนิ ค วิธีการที่ส่งผลต่อการด่าเนิน การประกันคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท่าให้สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาระบบประกันคุณภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนั บสนุน และพั ฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจ่าเป็น การด่าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.3 จัดท่าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.4 ด่าเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่ก่าหนด
1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด่าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค
และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
รูปแบบเทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด่าเนินงาน จากรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน รายงานประเมินคุณภาพภายนอก น่าผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.3 ส่งเสริ ม สนับ สนุ น และร่ว มจั ด ท่ าแผนงาน/โครงการศึก ษาวิ จัย เกี่ย วกั บ ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. นิเทศ ติดตาม การด่าเนินการวิจัยและการน่าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 นิเทศ ติดตาม ก่ากับการด่าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3.2 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ สถานศึ ก ษาน่ าผลการศึก ษาวิ จัย มาใช้ในการพั ฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. ประเมินผลการด่าเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณ ภาพการด่าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการ
ด่าเนิ น งานเพื่ อ คัด เลือ กรูป แบบ เทคนิ ค วิธีก ารที่มี ป ระสิท ธิภ าพ ในการพั ฒ นาระบบประกั น คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและการประกันคุณภาพ
4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลส่าเร็จ
5. สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1 สรุปรายงานผลการด่าเนินงานวิจัย
5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น่าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย
5.4 น่าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด่าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิคและ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

นิเทศ ติดตาม การด่าเนินการวิจัยและการน่าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเมินผลการด่าเนินงาน เพื่อคัดเลือก
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ
มีคุณภาพ
สรุป/น่าเสนอผลการวิจัย/เผยแพร่

กลุ่ม

:

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน

:

ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทเอกสาร :

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก

:

ปรัไม่
บปรุ
ไข
มีคงุณแก้ภาพ

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการด่าเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใน
สังกัด ส่าหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
3. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถด่าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน
3. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมิ นคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึ กษา ระดับ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อให้ ส ถานศึ ก ษาในสัง กั ด ด่ าเนิ น งานระบบประกั นคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ กษาได้อ ย่างมีคุณ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน และพร้อ มรับการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกตามรอบการ
ประเมิน
4. ค่าจ่ากัดความ

การประสานงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก หมายความว่ า การด่ า เนิ น การด้ วยวิ ธี ก าร
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน
การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระท่าโดยส่านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้่า รวมทั้งติดตามก่าหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ.
2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้น่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้่า
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒ นาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ใน
ทุกระดับการศึกษา
4. นิเทศ ติดตาม ก่ากับ ให้สถานศึกษาด่าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.
7. รวบรวมผลการประเมิน จัดท่าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกส่าหรับการน่าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. จัดท่าเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และน่าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการขอรับการประเมินซ้่า

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาน่าผลการประเมิน ไปใช้ในการ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับ
แผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้่า
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการ
ประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

นิเทศ ติดตาม ก่ากับ ให้สถานศึกษาด่าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ไม่พร้อม
ประเมินความพร้อมสถานศึกษา
พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ
.

จัดท่าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่
และน่าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

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) คุณธรรมและจริยธรรมส่าหรับศึกษานิเทศก์
2. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการนิเทศการศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
1. มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการ
ปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในต่าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และหรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้ว ไม่
น้อยกว่า 10 ปี
1. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่

สาระความรู้ และ สมรรถนะของศึกษานิเทศก์
1. การนิเทศการศึกษา
สาระความรู้
1) หลักการและรูปแบบการนิเทศ
2) วิธีการและกระบวนการนิเทศ
3) กลยุทธ์การนิเทศการศึกษาในเรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้าง
ทักษะในการนิเทศ การใช้กลยุทธ์ในการนิเทศ การน่านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ 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) การวิเคราะห์และก่าหนดนโยบายการศึกษา
5) การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6) การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถให้ค่าแนะน่า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล เพื่อจัดท่า
นโยบาย แผน และการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา
2) สามารถให้ค่าแนะน่าปรึกษาเกี่ยวกับการก่าหนดนโยบายและการวางแผนด่าเนินงาน และ
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
3) สามารถให้ค่าแนะน่า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้
เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน
สาระความรู้
1) ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
2) การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3) หลักการพัฒนาหลักสูตร

4) การจัดการเรียนรู้
5) จิตวิทยาการศึกษา
6) การวัดและการประเมินผล
7) การจัดการศึกษาพิเศษ
สมรรถนะ
1) สามารถให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดท่าหลักสูตร
สถานศึกษา
2) สามารถสาธิตแนะน่าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน
3) สามารถประเมินหลักสูตรและการน่าหลักสูตรไปใช้
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
สาระความรู้
1) การบริหารคุณภาพ
2) การประกันคุณภาพการศึกษา
3) มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4) กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท่ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
2) สามารถนิเทศ ก่ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3) สามารถให้ค่าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบ การจัดท่ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก
5. การบริหารจัดการการศึกษา
สาระความรู้
1) หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา
2) หลักการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3) การปฏิรูปการศึกษา
4) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
สมรรถนะ
1) สามารถให้ค่าปรึกษาแนะน่าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษา
2) สามารถนิเทศการบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3) สามารถบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
6. การวิจัยทางการศึกษา
สาระความรู้
1) ระเบียบวิธีวิจัย
2) กระบวนการวิจัย
3) การน่าผลการวิจัยไปใช้
สมรรถนะ
1) สามารถให้ค่าแนะน่า ปรึกษาเกี่ยวกับการน่ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน

2) สามารถให้ค่าแนะน่าปรึกษาเกี่ยวกับการน่าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
3) สามารถด่าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ
สาระความรู้
1) กลวิธีการน่าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
2) การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ
3) การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์
สมรรถนะ
1) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่างๆ
2) สามารถแนะน่าและให้ค่าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3) สามารถน่าเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎี ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระความรู้
1) หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2) อินเตอร์เน็ต
3) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4) ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
5) ส่านักงานอัตโนมัติ
สมรรถนะ
1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่าง
เหมาะสม
2) สามารถให้ค่าปรึกษา แนะน่า การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก่สถานศึกษา
9. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์
สาระความรู้
1) คุณธรรมและจริยธรรมส่าหรับศึกษานิเทศก์
2) จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
3) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
สมรรถนะ
1) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์
2) มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี

มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา
คุณสมบัติเบื้องต้นที่ส่าคัญประการหนึ่งของศึกษานิเทศก์มืออาชีพ คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร
วิชาชีพ ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเป็นผู้ร่วมงาน การเป็นผู้
จัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานเพื่อให้สมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชน์
ของศึกษานิเทศก์ที่มีต่อการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการน่าองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม
มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพ แสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีต่อผู้รับการนิเทศด้วยการตัดสินใจ
ในการท่างานต่างๆ เพื่อผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมของตนกับผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ แล้วเลือกเฉพาะกิจกรรมที่จะน่าไปสู่ผลทางบวก
เสมอ อีกทั้งระมัดระวังไม่ให้เกิดกิจกรรมที่มีผลทางลบ โดยมิได้ตั้งใจเพื่อน่าไปสู่ความไว้วางใจ ความศรัทธาของ
ผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศ และเห็นประโยชน์ของการนิเทศ
มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
คุณประโยชน์ส่าคัญของการนิเทศอยู่ที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนา จนเป็นผลให้เกิด
การพัฒนาเต็มศักยภาพ ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องก่าหนดปรับเปลี่ยนแนวทางการนิเทศ เพื่อน่าไปสู่การพัฒนา
ผู้รับการนิเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยศึกษาจุดเด่น จุดด้อยของผู้รับการนิเทศ ก่าหนดจุดที่จะพัฒนา เลือกใช้
วิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านนั้นๆ แล้วใช้เทคนิคการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติจริง ประเมิน
ปรับปรุง ให้ผู้รับการนิเทศรู้ศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับงาน และลงมือปฏิบัติจนเป็นผลให้ศักยภาพของ
ผู้รับการนิเทศและศึกษานิเทศก์เพิ่มพูนพัฒนา ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง น่าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพวางแผนการนิเทศได้อย่างมียุทธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจ่ากัดของผู้รับการ
นิเทศ สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และเป้าหมายของการพัฒนาเมื่อน่าไปปฏิบัติจะเกิดผลต่อการพัฒนาอย่าง
แท้จริง แผนการนิเทศต้องมีกิจกรรมส่าคัญที่น่าไปสู่ผลของการพัฒนา ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับ
ผลงานถือเป็นคุณภาพส่าคัญที่น่าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผลจริง
มาตรฐานที่ 5 พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลาดับ
นวัตกรรมการนิเทศเป็นเครื่องมือส่าคัญของศึกษานิเทศก์ในการน่าไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล่าดับ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องมีความรู้ในการนิเทศแนวใหม่ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลาย ตรงกับ
สภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจ่ากัดของงานและผู้รับการนิเทศจนน่าไปสู่ผลได้จริง เพื่อให้ผู้รับการนิเทศใช้ศักยภาพ
ของตนอย่างเต็มที่มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน และก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพเลือกและใช้กิจกรรมการนิเทศที่จะน่าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของผู้รับการนิเทศ
จนผู้รับการนิเทศมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ศึกษานิเทศก์ต้องรู้จักเส้นพัฒนาของผู้รับการนิเทศและเพียร
พยายามกระตุ้น ยั่วยุ ท้าทาย ให้ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการพัฒนา ด้วยความรู้สึกประสบ
ผลส่าเร็จเป็นระยะๆ โดยพยายามให้ผู้รับการนิเทศมีความรู้สึกเป็นเจ้าของการท่ากิจกรรมและการพัฒนาของผู้รับ
การนิเทศเอง ขัน้ ตอนในการนิเทศควรเริ่มจาก การริเริ่ม การร่วมพัฒนา และการสนับสนุนข้อมูล ให้ก่าลังใจ ให้

ผู้รับการนิเทศค้นหา ปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงงานต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการ
ปฏิบัติ เกิดเป็นการพัฒนางานในภาวะปกติเป็นบุคลิกภาพถาวรของผู้รับการนิเทศตลอดไป รวมทั้งเกิดความชื่น
ชมและศรัทธาความสามารถของตน
มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถน่าเสนอผลงานที่ได้ท่าส่าเร็จแล้วด้วยการรายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์
อย่างรอบคอบ ซึ่งครอบคลุมการก่าหนดงานที่จะน่าไปสู่ผลแห่งการพัฒนาการลงมือปฏิบัติจริง และผลที่ปรากฏมี
หลักฐานยืนยันชัดเจน การจัดท่ารายงานเป็น โอกาสที่จะได้คิดทบทวนถึงงานที่ท่าแล้วว่ามีข้อจ่ากัด ผลดี
ผลเสีย ผลกระทบที่มิได้ระวังไว้อย่างไร ถ้าผลงานเป็นผลดีจะชื่นชม ภาคภูมิใจได้ในส่วนใด น่าเสนอให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไร ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์ จะปรับปรุงเพิ่มเติมได้อย่างไร และจะน่าประสบการณ์ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ในการท่างานต่อไปอย่างไร คุณประโยชน์ของรายงานที่ดีย่อมน่าไปสู่การประเมินตนเองการชื่นชม
ความสามารถของผู้ปฏิบัติ การเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ และศักยภาพของผู้ปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดการยอมรับ
และชื่นชมในความความสามารถของตน
มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ศึกษานิเทศก์มีภารกิจในการพัฒนาผู้รับการนิเทศโดยการให้ค่าปรึกษา แนะน่าหรือจัดกิจกรรม เพื่อให้
ผู้รับการนิเทศปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมส่าคัญตามเงื่อนไขที่ผู้นิเทศเสนอแนะดังนั้น ผู้นิเทศต้องประพฤติปฏิบัติ
ให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน เพื่อให้ค่าปรึกษา ค่าแนะน่า หรือกิจกรรมนั้นๆ มีน้่าหนัก มีความส่าคัญน่าเชื่อถือ ผู้
นิเทศจ่าเป็นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งบุคลิกภาพ การปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม จะช่วยให้ผู้รับการนิเทศ
เชื่อถือศรัทธาต่อการนิเทศการศึกษา และปฏิบัติตามด้วยความพึงพอใจ
มาตรฐานที่ 9 ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพร่วมพัฒนางานกับผู้อนื่ อย่างสร้างสรรค์ เสนอแนวทางปรับปรุงที่ดีกว่าเดิม แนะน่า
การปฏิบัติที่เป็นผลดีกว่าเดิม ไม่หยุดอยู่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์แต่จะชี้น่าแนวทางการแก้ปัญหาที่น่าไปสู่ผลดี เป็น
ผู้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานขององค์กร เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชนด้วยความ
เต็มใจ เต็มความรู้ความสามารถและคาดหวังผลที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น โดยตระหนักถึงความส่าคัญ ยอมรับในความรู้
ความสามารถ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็ม
ศักยภาพ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยในการท่างาน ที่จะน่าไปสู่ผลงานที่ดีที่สุดอยู่เสมอ เป็นที่
ยอมรับของผู้รับการนิเทศและผู้ร่วมงาน จนผู้รับการนิเทศเกิดศรัทธาต่อการนิเทศการปรับปรุงงานและการ
ร่วมงานกับผู้อื่น
มาตรฐานที่ 10 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
ความประทับใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้นิเทศอย่างหนึ่ง คือ ความเป็นผู้รอบรู้ทันสมัยและทั น
โลก ศึกษานิเทศก์มืออาชีพต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกทุกด้านจนสามารถสนทนากับผู้อื่นด้วย
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและน่าข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนางานและพัฒนาผู้รับการนิเทศ การตื่นตัว
การรับรู้ และการมีข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้ นอกจากเป็นประโยชน์ต่องานนิเทศแล้ว ยังน่ามาซึ่งการยอมรับและ
ความรู้สึกเชื่อถือของผู้รับการนิเทศ อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะน่าไปสูการพัฒนาที่ลึกซึ้ง ต่อเนื่องต่อไป
มาตรฐานที่ 11 เป็นผู้นาและสร้างผู้นาทางวิชาการ
ศึกษานิเทศก์มืออาชีพสร้างวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการ ด้วยการพูดน่าปฏิบัติน่า และจัด
ระบบงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมการพัฒนาวิชาการ โดยการให้รางวัลแก่ผู้รับการนิเทศที่ปฏิบัติงานส่าเร็จแล้ว
จนน่าไปสู่การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนางานได้เองของผู้รับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์จึงต้อง

แสดงออกอย่างชัดเจนและสม่่าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการพัฒนางานวิชาการด้วยความกระตือรือร้น เพียร
พยายามที่จะบริการอย่างเต็มที่ ตามขีดสูงสุดของความสามารถ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติสามารถเลือกการกระท่าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม แสดงออกและชื่นชมได้ด้วยตนเอง ศึกษานิเทศก์มือ
อาชีพจึงต้องสร้างศรัทธาความไว้วางใจและความรู้สึกประสบผลส่าเร็จให้แก่ผู้รับการนิเทศแต่ละคนและทุกคนจน
เกิดภาพความเป็นผู้น่าทางวิชาการ น่าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์
การพัฒนาวิชาชีพการนิเทศการศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับความก้าวหน้าของโลกอย่างไม่
หยุดยั้ง ศึกษานิเทศก์จ่าเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
สมดุลและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ศึกษานิเทศก์มืออาชีพจึงต้องตื่นตัวอยู่เสมอ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รอบด้าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกล้าที่จะตัดสินใจด่าเนินการเพื่อผลต่อวิชาชีพ การนิเทศการศึกษาใน
อนาคต อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการประกันได้ว่า การพัฒนาวิชาชีพ การนิเทศ
การศึกษาจะปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้วิชาชีพการนิเทศการศึกษาพัฒนาได้อย่าง
ยั่งยืนผันแปรตามความก้าวหน้าตลอดไป

มาตรฐานการปฏิบตั ิตน
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 ส่งเสริมให้ก่าลังใจแก่ศิษย์
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
4. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยทีถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ
6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท่าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทาง
กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
7. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต่าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
8. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
จรรยาบรรณต่อสังคม
9. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น่าในการอนุรักษ์และพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

