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นายชาญณรงค์  รัตนบุรี 
ศึกษานิเทศก์  

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 

 



 

คู่มอืปฏบิัติงาน 
 
แนวคดิ 

 ศึกษานิเทศกก์ลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช – พทัลุง) มีบทบาทหนา้ที่ด  าเนินการเก่ียวกบัการ
นิเทศการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการพฒันาระบบการบริหารและ
การจดัการศึกษาเพือ่ใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ในการบริหารและการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพไดม้าตรฐานเท่าเทียมกนัโดยยดึโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให ้ ผูเ้รียนทั้งในระบบ  นอกระบบ
และตามอธัยาศยั  เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพือ่ใชเ้ป็นแนวปฎิบตัิในการปฏิบตัิราชการ 
2. เพือ่สร้างวฒันธรรมในการท างาน 
3. เพือ่ประชาสมัพนัธ์และสร้างความเขา้ใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท 

หนา้ที่ และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

ขอบข่ายภารกิจ(Scope) 

 1.   งานธุรการ 
 2.  กลุ่มงานพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

      2.1  งานส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั การศึกษาพเิศษ  ผูด้อ้ยโอกาสและผู ้
มีความสามารถพเิศษ 

     2.2  งานส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      2.3  งานศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 3.  กลุ่มงานวดัและประเมินผลการศึกษา 
      3.1  งานส่งเสริมการวดัและประเมินผลการศึกษา 
      3.2   งานส่งเสริมและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการศึกษา 
      3.3   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวดัและประเมินผลการศึกษา 
      3.4   งานทดสอบทางการศึกษา 
 
 
 



 

  4.  กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
      4.1   งานส่งเสริม  พฒันาส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
      4.2   งานศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์ วิจยั การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 
 5.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจดัการศึกษา 
       5.1  งานส่งเสริมและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู้ 
      5.2  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และชุมชน 
               5.3  งาน นิ เทศ  ติ ดตาม  ตรวจสอบ  และประเมิ นผลการบ ริหารและการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
     5.4  งานศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยัการพฒันาระบบบริหารและการจดัการศึกษา 

6.  กลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
        6.1 งานส่งเสริมการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      6.2   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     6.3  งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     6.4  งานศึกษาคน้ควา้  วเิคราะห์  วจิยั มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 7.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
     7.1  งานพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 

      7.2  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา     
  7.3  งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
   
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 งานส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

การศึกษาพิเศษและผูมี้ความสามารถพิเศษ 
 

 งานส่งเสริมพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งานศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้ 
 

 งานส่งเสริมการวดัและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสริมพฒันาเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวดัและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

                                                                                      
 งานส่งเสริมพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั พฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
 

 งานส่งเสริมและพฒันาระบบการนิเทศและการจดักระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยัการพฒันาระบบบริหารและการจดั

การศึกษา 
 งานส่งเสริมการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยัมาตรฐานและการประกนั 

คุณภาพการศึกษา 
 งานพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศึกษา 

  
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พืน้ฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
ทางการศึกษา 

 

งานธุรการ 

 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา 

         
 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 



 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง ศึกษานิเทศกป์ฏิบติัหนา้ที่เก่ียวกบั 

งานวชิาการและงานนิเทศการศึกษา เพือ่ปรับปรุงการเรียนการสอนใหไ้ดม้าตรฐาน ดงัน้ี 
1.1 งานนิเทศการศึกษา 
1.2 งานศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการ 
1.3 การวเิคราะห์ วจิยั เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ส่ือนวตักรรมและ 

เทคโนโลยทีางการศึกษา พฒันาระบบบริหารงานวิชาการ พฒันามาตรฐานและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพือ่เป็นขอ้มูลและสารสนเทศในการวางแผนการ 
นิเทศและการพฒันางานวชิาการ 

1.5 ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
 

2. งานตามขอบข่ายภารกิจของศึกษานิเทศก์ 
 ด าเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
พฒันาระบบบริหารและจดัการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเขม้แข็ง ในการบริหารและจดัการ
เรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยดึโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผูเ้รียนทั้ง
ระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา โดย
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ศึกษา คน้ควา้ทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่รับมอบหมาย โดย
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศ
การศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจดัการศึกษา และจดัท ารายงานโดย
แสดงให้เห็นว่ามีการวิจยัและพฒันา สร้างองคค์วามรู้ใหม่ เพื่อน าผลไปใช้ในการพฒันาการนิเทศ
การศึกษา มีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง มีการถ่ายทอดและไดรั้บการยอมรับและมีการพฒันาตนเอง
และการพฒันาวิชาชีพ มีเทคนิคชั้นสูงในการนิเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพฒันา
นวตักรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถจดักระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา เป็นผูมี้วนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 
 



 

ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
1. การนิเทศการศึกษา  ไดแ้ก่ หลกัการและรูปแบบการนิเทศ วธีิการและกระบวนการนิเทศ  

กลยทุธ์การนิเทศการศึกษา การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทกัษะในการนิเทศ 
การน านวตักรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวเิคราะห์ วจิยั ส่งเสริมให้ขอ้เสนอแนะ เพื่อพฒันาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ติดตาม ประเมินผลการจดัการศึกษา และรายงานผลการจดักระบวนการ
เรียนรู้การสอนและการบริหารจดัการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ
การศึกษาแก่หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ใชเ้ทคนิคการนิเทศไดอ้ยา่งหลากหลาย มีความเป็นกลัยาณมิตร 

2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ไดแ้ก่  ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 
และสังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดบัชาติและระดับต่าง ๆ การ
วเิคราะห์และก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาและประเมิน
นโยบายการศึกษา โดยสามารถใหค้  าแนะน า ปรึกษา เก่ียวกบัการวเิคราะห์ขอ้มูล และรายงานผลเพื่อ
จดัท านโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลดา้นการศึกษา ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัก าหนดนโยบาย
และการวางแผนด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา ให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับ
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุม้ค่าต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา สังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 

3. การพฒันาหลกัสูตรและการสอน  ไดแ้ก่  ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตร การสร้างหลกัสูตร 
สถานศึกษา หลกัการพฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ จิตวทิยาการศึกษา การวดัและการประเมินผล 
การจดัการศึกษาพเิศษ โดยสามารถใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะน าครูให้จดักิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียน ประเมินหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้

4. การประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่  การบริหารคุณภาพ การประกนัคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ
ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั การจดัท ามาตรฐาน และการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยนิเทศ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหค้  าปรึกษา  
ขอ้เสนอแนะและการวางระบบการท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 
 
 
 



 

5. การบริหารจดัการศึกษา  ไดแ้ก่ หลกัและระบบขอบข่ายการจดัการศึกษา หลกัการบริหาร 
การจดัการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการศึกษา โดย
สามารถใหค้  าปรึกษาแนะน าการจดัการศึกษาใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเจตนารมณ์ของการศึกษา การ
บริหารจดัการสถานศึกษาไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้  

6. การวจิยัทางการศึกษา ไดแ้ก่ ระเบียบวธีิวจิยั กระบวนการวจิยั การน าผลการวจิยัไปใช ้
โดยสามารถให้ค  าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกบัการน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการ
สอน ด าเนินการวจิยัเพือ่สร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ดา้นการเรียนรู้และการจดัการศึกษา 

7. กลวธีิการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวชิาการ ไดแ้ก่ กลวธีิการน าเสนอ 
ความรู้แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา
คน้ควา้ ฯลฯ การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทางวิชาการอยา่งสร้างสรรค ์โดยสามารถเขียนเอกสารทาง
วชิาการประเภทต่าง ๆ แนะน าและให้ค  าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษา น าเสนอความรู้ ความคิด ทฤษฎีดว้ยวธีิการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

8. การบริหารจดัการเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ไดแ้ก่ หลกัการใชเ้ทคโนโลย ีอินเทอร์เนต  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมลัติมีเดีย โดยสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการพฒันาตนเอง
และพฒันางานไดอ้ยา่งเหมาะสม ให้ค  าปรึกษา แนะน า การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อพฒันาการ
จดัการศึกษาแก่สถานศึกษา 

9. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก ์ไดแ้ก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ 
ศึกษานิเทศก์ จรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก ์การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี โดยปฏิบติัตนตาม
จรรยาบรรณของวชิาชีพศึกษานิเทศก ์มีหลกัธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็นแบบอยา่งที่ดี 
 
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานส่งเสริมการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานศึกษาคน้ควา้  วเิคราะห์ วิจยั  มาตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศึกษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.  งานส่งเสริมการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ การศึกษา 

ระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง ศึกษา คน้ควา้ หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัท ามาตรฐานการศึกษาชาติและ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความ
เขา้ใจ เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดบัสถานศึกษาใหอ้ดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความ
ตอ้งการของชุมชน/ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการก าหนดตวับ่งช้ีและเกณฑใ์นการแปลผลและตดัสินการผ่าน
มาตรฐาน พร้อมทั้งการจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งสถานศึกษาดว้ยกนั ร่วมก าหนดกลยทุธ์
ในการพฒันาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ส่งเสริมให้
สถานศึกษาจดั สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บน
พื้นฐานการปรับปรุงพฒันาการนิเทศ ติดตาม การจดั สร้าง พฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

2.  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแ้ก่ จดัท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

สถานศึกษา ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง ร่วมกบัสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพื่อหาจุดพฒันาและน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยงัไม่ไดม้าตรฐานตาม
เกณฑ์ จดัตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยงัไม่ไดม้าตรฐานตาม
เกณฑ์อยา่งเป็นระบบ จดัตั้งคณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพฒันาการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา จดัท าระบบสารสนเทศ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จดัท าเอกสาร
เผยแพร่ ตวัอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา นิเทศ ติดตาม ก ากบั สถานศึกษาทุกแห่งใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ ์ 

3. งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายช่ือ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เม่ือถึงก าหนดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ประสาน ติดตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อ
น ามาใชป้ระโยชน์ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

4. งานศึกษาคน้ควา้  วเิคราะห์ วจิยั  มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ ศึกษา  

วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจยัมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจยัมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวมและเผยแพร่
ผลการวิจยัมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติ      

1. งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1.  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน 
กฎเกณฑ ์ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
 2.  ศึกษา  ค้น คว้า  หลักก าร  แนวคิด  และทฤษ ฎี เก่ี ยวกับ การจัดท าม าตรฐาน 
การศึกษา แล้วน ามาวิ เคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับ เขตพื้นที่ 
การศึกษา 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให ้
สอดคล้องกบัสภาพแวดลอ้มและความตอ้งการของชุมชน /ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการก าหนดตวับ่งช้ีและ
เกณฑ์ในการแปลผลและตดัสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่าง
สถานศึกษาดว้ยกนั 
 5.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพทั้ งระดับ เขตพื้ นที่ 
การศึกษา และระดบัสถานศึกษา 
  6.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจดั สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลกัการและแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานการปรับปรุงพฒันา 
 7.  นิเทศ ติดตาม การจดั สร้าง พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
 



 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจดั สร้าง ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อยา่งมีคุณภาพ 

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 1.  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัที่ปรับปรุงแกไ้ข  
    2.  กฎกระทรวง  การประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  

 2. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  1.  จดัท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
   2.  นิเทศ  สถานศึกษา  เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   3. ร่วมกบัสถานศึกษาวเิคราะห์ผลการประเมินเพือ่หาจุดพฒันาและน ามาเป็น 
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยงัไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ ์
   4.  จดัตั้งคณะท างานเพือ่รับผดิชอบและใหค้วามช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยงัไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑอ์ยา่งเป็นระบบ 
   5.  จดัตั้งคณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วเิคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพือ่ก าหนดนโยบายในการพฒันาการประกนั 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   6.   จดัท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   7.  จดัท าเอกสารเผยแพร่ตวัอยา่งสถานศึกษาที่ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน 
จากคณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
   8.  นิเทศ  ติดตาม ก ากบั สถานศึกษาทุกแห่งใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ ์ 

   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  ทั้งโดยวธีิการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
                  1.  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัที่ปรับปรุงแกไ้ข  
   2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองระบบ หลกัเกณฑ ์วธีิการประกนัคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561 



 

 3. งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  1.ส่ ง เส ริม แล ะสนั บส นุ น ให้ ส ถ าน ศึ ก ษ าป ระ เมิ น ตน เอ ง  และจัด ท า รายงาน  
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  2.พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่ มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อ เสนอ 
รายช่ือสถานศึกษาต่อส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  4. ประสานงานกบัส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เม่ือถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  5. ประสาน  ติ ดตามผลการประเมินภายนอก เพื่ อน าม าใช้ป ระโยชน์ ในการจัด  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
       1.  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัที่ปรับปรุงแกไ้ข  
       2.  กฎกระทรวง  การประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 
 4. งานการศึกษา คน้ควา้ วเิคราะห์ วจิยั มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. ศึ ก ษ า  วิ เค ร าะ ห์  วิ จัย  ม าต รฐ าน ก า รป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ภ ายใน แ ล ะภ ายน อ ก 
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 2.  ส่ งเส ริม  สนับส นุนและหรือ ร่วมกับสถาน ศึกษาด าเนิ นการวิจัยม าตรฐานและ 
การประกนัคุณภาพการศึกษา   
 3.   ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาน าผลการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา
มาใชใ้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4.   รวบรวมและเผยแพร่ผลการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 5.  นิ เท ศ  ติ ด ต าม  ก าร วิ จั ยม าต รฐ าน แล ะ ก ารป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าข อ ง 
สถานศึกษาและน าผลมาใชใ้นการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 



 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวจิยัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาใชใ้นการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ       

   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัที่ปรับปรุงแกไ้ข  
    2.  กฎกระทรวง  การประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  
    3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

        3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทกัษะและค่านิยมที่ผูเ้รียนควรเรียนรู้ เพื่อจะ
ช่วยน าพาใหบ้รรลุคุณภาพตามเป้าหมายที่ก  าหนด 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององคค์วามรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะที่ก  าหนดไวใ้น
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดัที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ  โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  1)   กลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2)   กลุ่มสระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3) กลุ่มสระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
4) กลุ่มสระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5) กลุ่มสระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา 
6) กลุ่มสระการเรียนรู้ศิลป 
7) กลุ่มสระการเรียนรู้กาอาชีพและเทคโนโลย ี
8) กลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานการเรียนรู้ (Content  standards/Academic  standards/Learning  standards  

หมายถึง คุณภาพที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในตวัผูเ้รียน เป็นส่ิงที่ผูเ้รียนพงึรู้ และปฏิบตัิไดเ้มือจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและคุณลักษณะที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้ ถือเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับผูเ้รียนทุกคน ดังนั้ น หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งทางการศึกษาทั้ งระดับชาติ เขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีหนา้ที่และความรับผดิชอบในการจดัการศึกษา เพือ่พฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุ
คุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ
ขบัเคล่ือนและพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาหลักสูตร
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศยั และใชส้ าหรับผูเ้รียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้น



 

พื้นฐาน แนวคิดดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือที่ว่า ผูเ้รียนทุกคนสามารถพฒันาอยา่งมีคุณภาพเท่า
เทียมกนัได ้
  ตวัช้ีวดั(Indicators) หมายถึง ส่ิงที่นักเรียนพึงรู้และพึงปฎิบติัได ้ซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตวัช้ีวดัมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม ในการน าไปใช้ในการก าหนด
เน้ือหา การเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคญัส าหรับการวดัและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผูเ้รียน โดยทัว่ไปจะมีการก าหนดตวัช้ีวดัเพื่อใชใ้นการตรวจสอบผูเ้รียนเป็นระยะ ในการพฒันาไปสู่
มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตวัช้ีวดัดงักล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่งอาจก าหนดเป็นช่วงๆ
ทุก 3 – 4 ปี แต่บางแห่งอาจก าหนดทุกระดบัชั้น ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมกบับริบทการศึกษาแต่
ละแห่ง (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา , 2553) 
       งานกลุ่มสาระการเรียน รู้ เป็นกิจกรรมที่ ศึกษานิ เทศก์ต้องปฏิบัติ เพื่อพัฒนางาน
สถานศึกษาหรือครูผูส้อนในด้านการพฒันาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก  าหนดไวใ้น
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั ที่ เก่ียวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(งานเกษตรกรรม) 

     กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   1.  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบบัที่ปรับปรุงแกไ้ข  
   2.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 และฉบบัปรับปรุง 
    3.  เอกสารประกอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
       ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1. รวบรวม จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัการศึกษาใชใ้นการ 
ส่งเสริมและพฒันา     

2. ศึกษาสภาพปัญหา  ความตอ้งการ ของการนิเทศและและการจดัการศึกษาของ 
สถานศึกษา   

3. จดัท าแผนการส่งเสริมและพฒันาระบบการนิเทศ และและการจดัการศึกษาของ 
สถานศึกษา  

4. ก าหนดวธีิการ แนวการนิเทศ สร้างเคร่ืองมือ นวตักรรม รูปแบบต่างๆ เพือ่ 
ด าเนินการนิเทศ การศึกษา พฒันาระบบนิเทศ และการจดัการศึกษาของสถานศึกษา     
 



 

5.   ด าเนินการนิเทศโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดงัน้ี     
5.1 การนิเทศโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลกัใน 

การนิเทศภายใน ส่งเสริมครูเป็นผูส้ร้างกลัยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ ครู
ตน้แบบ ครูแกนน า ผูป้กครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริมการ
นิเทศที่มีการรวมพลงัจากทุกฝ่าย          

5.2  การนิเทศโดยใชโ้ครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
 โครงการร่วม พฒันา (Joint Project) เป็นตน้    

6. สรุป จดัท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพนัธต่์อหน่วยงานตน้สงักดั 
และหน่วยงาน 
 4. งานกลุ่มสหวทิยาเขต  
  กลุ่มสหวิทยาเขต หมายถึง  ความคิดที่จะประสานทุกฝ่ายให้มาร่วมแรง ร่วมใจกันจดั
การศึกษา มิใช่แยกกันจดั แยกกันรับผิดชอบอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หน่วยงานหลักในการจัด
การศึกษาในรูปแบบที่มีอยูปั่จจุบนัคือโรงเรียน หรือสถานศึกษา ต่าง ๆ ถา้คิดว่าทุกจุดทุกแหล่งเพื่อ
การเรียนรู้ คือ "วทิยาเขต" หรือเขตของการเรียนรู้ การประสาน รวมวทิยาเขตเขา้ดว้ยกนัก็คือการสร้าง 
"สหวทิยาเขต" หรือเขตการเรียนรู้ หลาย ๆ แหล่งที่ร่วมมือกนัอยา่งเป็นเครือข่ายนัน่เอง 
  งานกลุ่มสหวิทยาเขต เป็นกิจกรรมที่ ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของ
สถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย  ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของ
เครือข่ายในด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน 
(Collaboration) และการมีส่วนร่วม (Participation) ในการขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
  สหวทิยาเขตที่รับผดิชอบ 

1. สหวทิยาเขตตะโหมด ประกอบดว้ย โรงเรียนตะโหมด โรงเรียนประชาบ ารุง 
โรงเรียนเขาชยัสน โรงเรียนหานโพธ์ิพทิยาคม โรงเรียนกงหราพชิากร และโรงเรียนชะรัดชนูปถมัภ ์

2. สหวทิยาเขตปากพะยนู ประกอบดว้ย โรงเรียนปากพะยนูพทิยาคาร  
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  โรงเรียนควนพระสาครินทร์ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม และ
โรงเรียนป่าบอนพทิยาคม   
 5. งานพเิศษ งานโครงการและตวัช้ีวดั และงานอ่ืน ๆ 
  งานพิเศษ งานโครงการและตวัช้ีวดั เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ตอ้งปฏิบตัิเพื่อพฒันา
งานในหนา้ที่ของศึกษานิเทศกท์ี่เก่ียวขอ้งกบังานพิเศษที่ไม่ใช่มาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการ
และตวัช้ีวดัที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของศึกษานิเทศก์  เพื่อเอ้ือประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงเป็นฐานขอ้มูลในการปฏิบติังานหรือพฒันางานในปีต่อไป รวมถึงเป็นฐานขอ้มูลใน
การปฏิบตัิงาน 



 

 งานพเิศษ งานโครงการและตวัช้ีวดั 
1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต  าบล 
2. โครงการการศึกษาเพือ่การมีงานท า 
3. โครงการส่ิงแวดลอ้มเพือ่การศึกษา 
4. งานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดั 

พทัลุง 
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
   1. นโยบาย จุดเนน้ และเป้าหมายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12   
   2. ระเบียบส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
   3. แนวปฏิบติังานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษามธัยมศึกษา 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. ศึกษานโยบาย จุดเนน้ และเป้าหมายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12   
   2. ศึกษาระเบียบสหวิทยาเขต/แนวปฏิบติังานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจดัการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดั    
              3. ส่งเสริมสนบัสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือเพือ่พฒันาโรงเรียน
ในกลุ่มโรงเรียน ดงัน้ี   
             1)  จดัท าปฏิทินการนิเทศ เพือ่ขออนุญาตปฏิบตักิารนิเทศ  
            2)  จดัท าเคร่ืองมือการนิเทศ    
            3)  ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินและเคร่ืองมือทีก่  าหนด  
                 4)  สรุปและรายงานผล และใหข้อ้เสนอแนะแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
   4. เม่ือส้ินภาคเรียนจดัใหมี้การสรุปผลการด าเนินการนิเทศ และเขา้ร่วมระชุม
สมัมนาแลกเปล่ียน เรียนรู้กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มสหวทิยาเขต เพือ่น าผลการนิเทศไปใชใ้น
การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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