คู่มือปฏิบัตงิ าน

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

คู่มอื ปฏิบัติงาน
แนวคิด
ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรี ธรรมราช – พัทลุง) มีบทบาทหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริ หารและ
การจัดการศึกษาเพือ่ ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริ หารและการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรี ยนเป็ นฐาน ส่งผลให้ ผูเ้ รี ยนทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพือ่ ใช้เป็ นแนวปฎิบตั ิในการปฏิบตั ิราชการ
2. เพือ่ สร้างวัฒนธรรมในการทางาน
3. เพือ่ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท
หน้าที่ และภารกิจของศึกษานิ เทศก์
ขอบข่ ายภารกิจ(Scope)
1. งานธุรการ
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรี ยนรู ้
2.1 งานส่งเสริ มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผู ้
มีความสามารถพิเศษ
2.2 งานส่งเสริ มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้
3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
3.1 งานส่งเสริ มการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.2 งานส่งเสริ มและพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.4 งานทดสอบทางการศึกษา

4. กลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.1 งานส่งเสริ ม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริ หารและการจัดการศึกษา
5.1 งานส่งเสริ มและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
5.2 งานส่ งเสริ มสนั บสนุ น เครื อ ข่ ายการนิ เทศของเขตพื้ น ที่ การศึ กษา สถานศึ กษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
5.3 งาน นิ เทศ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และป ระเมิ น ผลการบริ หารและการจั ด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการศึกษา
6. กลุ่มงานส่งเสริ มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6.1 งานส่งเสริ มการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.3 งานส่งเสริ มและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
6.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานและกระบวนการเรี ยนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

กลุ่มงานส่ งเสริ มและพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ทางการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบ
บริ หารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่ งเสริ มพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

 งานส่ งเสริ มพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาพิเศษและผูม้ ีความสามารถพิเศษ
 งานส่ งเสริ มพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการ
เรี ยนรู ้





งานส่ งเสริ มการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานส่ งเสริ มพัฒนาเครื่ องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา
งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
งานทดสอบทางการศึกษา

 งานส่ งเสริ มพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
 งานส่ งเสริ มและพัฒนาระบบการนิ เทศและการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
 งานส่ งเสริ ม สนับสนุ นเครื อข่ายการนิ เทศของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
สถานศึกษา หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
 งานนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริ หารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบบริ หารและการจัด
การศึกษา
 งานส่ งเสริ มการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
 งานส่ งเสริ มและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศ
การศึกษา
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศ
การศึกษา

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
1. งานตามหน้ าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ ง ศึกษานิเทศก์ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับ
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพือ่ ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
1.1 งานนิเทศการศึกษา
1.2 งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
1.3 การวิเคราะห์ วิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบบริ หารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพือ่ เป็ นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ
นิเทศและการพัฒนางานวิชาการ
1.5 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานตามขอบข่ ายภารกิจของศึกษานิเทศก์
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การนิ เทศการศึก ษา วิเคราะห์ วิจยั ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการ
พัฒ นาระบบบริ หารและจัดการศึกษาเพื่อ ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริ หารและจัดการ
เรี ยนการสอนได้อ ย่างมี คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรี ยนเป็ นฐาน ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนทั้ง
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการศึกษา โดย
ปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ เกี่ ย วกับ งานวิช าการและงานนิ เทศการศึ ก ษาเพื่ อ ปรับ ปรุ ง การเรี ยนการสอนให้ไ ด้
มาตรฐาน ศึ กษา ค้น คว้าทางวิช าการและวิเคราะห์ วิจ ัย ติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่รับมอบหมาย โดย
ให้ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจในหลัก การนิ เทศการศึ ก ษา หลัก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู ้ การวัด และ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษา การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ค วามสามารถในการวางแผนการนิ เทศ
การศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลการจัดการศึกษา และจัดทารายงานโดย
แสดงให้เห็ นว่ามี การวิจยั และพัฒ นา สร้างองค์ความรู ้ใหม่ เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาการนิ เทศ
การศึกษา มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนเอง
และการพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิ คชั้นสู งในการนิ เทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล สามารถพัฒนา
นวัตกรรมการนิ เทศการศึ กษาจนเป็ นแบบอย่างแก่ วิชาชี พ ส่ งผลให้ค รู และบุ คลากรในเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาสามารถจัด กระบวนการเรี ย นรู ้บ รรลุ เป้ าหมายของหลัก สู ต ร มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา เป็ นผูม้ ีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
1. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรู ปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ
กลยุทธ์การนิ เทศการศึกษา การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิ เทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิ เทศ
การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิ เทศ การควบคุ มและการประเมิ น เพื่อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา การนิ เทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจยั ส่งเสริ มให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อพัฒนาระบบการ
นิ เทศภายในสถานศึกษา ติดตาม ประเมิ นผลการจัดการศึกษา และรายงานผลการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้การสอนและการบริ หารจัดการศึกษา ประสาน สนับสนุ นและเผยแพร่ ผลงานด้านการนิ เทศ
การศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลาย มีความเป็ นกัลยาณมิตร
2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริ บททางเศรษฐกิจ
และสังคมและการเมื องไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การ
วิเคราะห์และกาหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน
นโยบายการศึกษา โดยสามารถให้คาแนะนา ปรึ กษา เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล และรายงานผลเพื่อ
จัดทานโยบาย แผนและการติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับกาหนดนโยบาย
และการวางแผนดาเนิ นงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุม้ ค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม
และสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรี ยนรู ้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล
การจัดการศึกษาพิเศษ โดยสามารถให้คาแนะนา คาปรึ กษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทา
หลักสู ตรสถานศึกษา สาธิ ตแนะนาครู ให้จดั กิ จกรรมที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ไ ด้เต็ม ตามศักยภาพของ
ผูเ้ รี ยน ประเมินหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้
4. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริ หารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การจัดทามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คาปรึ กษา
ข้อเสนอแนะและการวางระบบการทารายงานผลการประเมิ นตนเองของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก

5. การบริ หารจัดการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริ หาร
การจัดการศึกษา การปฏิ รูปการศึก ษา กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การจัดการศึก ษา โดย
สามารถให้คาปรึ กษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา การ
บริ หารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
6. การวิจยั ทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวจิ ยั กระบวนการวิจยั การนาผลการวิจยั ไปใช้
โดยสามารถให้คาแนะนา ปรึ กษาเกี่ยวกับการนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอน ดาเนินการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ด้านการเรี ยนรู ้และการจัดการศึกษา
7. กลวิธีการถ่ายทอดความรู ้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนาเสนอ
ความรู ้แนวคิ ดทฤษฎี ที่เหมาะสมกับ การเรี ยนรู ้ การเขี ยนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึก ษา
ค้นคว้า ฯลฯ การวิเคราะห์วิจารณ์ผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทาง
วิชาการประเภทต่าง ๆ แนะนาและให้คาปรึ กษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครู และบุคลากร
ทางการศึกษา นาเสนอความรู ้ ความคิด ทฤษฎีดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรี ยนรู ้
8. การบริ หารจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เนต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดีย โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คาปรึ กษา แนะนา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
9. คุณธรรมและจริ ยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริ ยธรรมสาหรับ
ศึกษานิ เทศก์ จรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิ เทศก์ การบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยปฏิบตั ิตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศ และประพฤติเป็ นแบบอย่างที่ดี
งานที่ได้ รับมอบหมาย
กลุ่มงานส่ งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานส่ งเสริ มการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานส่ งเสริม
พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่ งเสริ มและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่ งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. งานส่งเสริ มการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ การศึกษา
ระบบหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ตลอดจนกฎเกณฑ์ ระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษาชาติและ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู ้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้อดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิ นการผ่าน
มาตรฐาน พร้อมทั้งการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน ร่ วมกาหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ส่ งเสริ มให้
สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา โดยมี ห ลักการและแนวคิดอยู่บ น
พื้น ฐานการปรับ ปรุ งพัฒ นาการนิ เทศ ติด ตาม การจัด สร้าง พัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
2. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นิ เทศสถานศึกษาเพื่อ ให้สามารถดาเนิ นการประเมิ นผลและ
ตรวจสอบคุ ณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมิ นตนเอง ร่ วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งสถานศึกษาที่ยงั ไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ จัดตั้งคณะทางานเพื่อ รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลื อสถานศึกษาที่ยงั ไม่ไ ด้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็ นระบบ จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนิ นการตรวจสอบ วิเคราะห์
ผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อ กาหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา จัดทาระบบสารสนเทศ ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทาเอกสาร
เผยแพร่ ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพื้น ที่
การศึกษา นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
3. งานส่งเสริ มและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ สถานศึ กษาประเมิ น ตนเองและจัดท ารายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อ มรับการประเมิ นภายนอก เพื่อเสนอรายชื่ อ
สถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกาหนดการ
ประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึกษา ประสาน ติดตามผลการประเมิ น คุ ณภาพภายนอก เพื่อ
นามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานการประกันคุ ณ ภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของแต่ล ะหน่ วยงาน
ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และหรื อร่ วมกับสถานศึกษาดาเนิ นการวิจยั มาตรฐานและการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สถานศึกษาน าผลการวิจยั มาตรฐานและการประกันคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษามาใช้ในการพัฒ นาระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา รวบรวมและเผยแพร่
ผลการวิจยั มาตรฐานและการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา นิ เทศ ติ ด ตาม การวิจ ัย
มาตรฐานและการประกันคุ ณ ภาพการศึกษาของสถานศึก ษาและน าผลมาใช้ในการพัฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. งาน ส่ งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึ ก ษาระบบหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตลอดจน
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ศึ ก ษา ค้ น ค ว้า หลั ก ก าร แน วคิ ด และท ฤษฎี เกี่ ยวกั บ การจั ด ท าม าตรฐาน
การศึ ก ษา แล้ ว น ามาวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ย บกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาชาติ แ ละระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาสร้ า งความตระหนั ก ความรู ้ ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาก าหนดมาตรฐานระดับ สถานศึ ก ษา ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อ มและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิ นการผ่านมาตรฐานพร้อ มทั้งจัดให้มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน
5. ร่ ว มก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพทั้ งระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา และระดับสถานศึกษา
6. ส่ ง เสริ ม ให้ส ถานศึ ก ษาจัด สร้าง ระบบประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยูบ่ นพื้นฐานการปรับปรุ งพัฒนา
7. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ปรับปรุ งแก้ไข
2. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2.

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. นิเทศ สถานศึกษา เพือ่ ให้สามารถดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
3. ร่ วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพือ่ หาจุดพัฒนาและนามาเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งสถานศึกษาที่ยงั ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
4. จัดตั้งคณะทางานเพือ่ รับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยงั ไม่ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็ นระบบ
5. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพือ่ กาหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
6. จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. จัดทาเอกสารเผยแพร่ ตวั อย่างสถานศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
8. นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่ วข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ปรับปรุ งแก้ไข
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561

3. งานส่งเสริ มและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1.ส่ งเส ริ ม แล ะ ส นั บ ส นุ น ให้ ส ถ าน ศึ ก ษ าป ระ เมิ น ต น เอ ง แล ะ จั ด ท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา
2.พิจ ารณาให้ข ้อ เสนอแนะกับ สถานศึ กษาในการจัดท ารายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา
3. ประสานงานกั บ สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มรั บ การประเมิ น ภายนอก เพื่ อ เสนอ
รายชื่อสถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
4. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
5. ประสาน ติ ด ตามผลการประเมิ น ภายน อก เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ น การจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ปรับปรุ งแก้ไข
2. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
4. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. ศึ ก ษ า วิ เ ค ร าะ ห์ วิ จั ย ม าต รฐ าน ก า รป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ ายใน แ ล ะ ภ าย น อ ก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน
2. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และหรื อร่ วมกั บ สถาน ศึ ก ษาด าเนิ นการวิ จ ั ย มาตรฐาน และ
การประกันคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริ ม สนับสนุ นให้สถานศึกษานาผลการวิจยั มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. รวบรวมและเผยแพร่ ผลการวิจยั มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5. นิ เท ศ ติ ด ต า ม ก าร วิ จ ั ย ม าต รฐ าน แ ล ะ ก าร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก าร ศึ ก ษ าข อ ง
สถานศึกษาและนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่ งนาผลการวิจยั มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ปรับปรุ งแก้ไข
2. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หมายถึง องค์ความรู ้ ทักษะและค่านิ ยมที่ผเู ้ รี ยนควรเรี ยนรู ้ เพื่อ จะ
ช่วยนาพาให้บรรลุคุณภาพตามเป้ าหมายที่กาหนด
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู ้ ทักษะและคุณลักษณะที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรี ย นรู ้/ตัว ชี้ วัด ที่ เกี่ ย วข้อ งสั ม พัน ธ์กัน ตามศาสตร์ ต่ าง ๆ โดยหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เป็ น ๘ กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มสระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2) กลุ่มสระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3) กลุ่มสระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
4) กลุ่มสระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5) กลุ่มสระการเรี ยนรู ้สุขศึกษา พลศึกษา
6) กลุ่มสระการเรี ยนรู ้ศิลป
7) กลุ่มสระการเรี ยนรู ้กาอาชีพและเทคโนโลยี
8) กลุ่มสระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ (Content standards/Academic standards/Learning standards
หมายถึง คุณภาพที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยน เป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนพึงรู ้ และปฏิบตั ิได้เมือจบการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน ความรู ้ ความสามารถ ทักษะและคุ ณ ลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ถื อ เป็ น
สิ่ งจาเป็ นสาหรับ ผูเ้ รี ยนทุกคน ดังนั้น หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ งทางการศึกษาทั้งระดับ ชาติ เขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ
คุ ณ ภาพตามที่ ม าตรฐานก าหนด มาตรฐานการเรี ย นรู ้ ข้ นั พื้น ฐานถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการ
ขับ เคลื่ อ นและพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ นเป้ าหมายและกรอบทิ ศ ทางในการพัฒ นาหลัก สู ต ร
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และใช้สาหรับผูเ้ รี ยนทุกคนในระดับการศึก ษาขั้น

พื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยูบ่ นพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่า
เทียมกันได้
ตัวชี้วดั (Indicators) หมายถึง สิ่ งที่นักเรี ยนพึงรู ้และพึงปฎิบตั ิได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐาน
การเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั มี ลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และมี ความเป็ นรู ปธรรม ในการนาไปใช้ในการกาหนด
เนื้ อหา การเรี ยนการสอน และเป็ นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน โดยทัว่ ไปจะมีการกาหนดตัวชี้วดั เพื่อใช้ในการตรวจสอบผูเ้ รี ยนเป็ นระยะ ในการพัฒนาไปสู่
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ การกาหนดตัวชี้วดั ดังกล่าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห่ งอาจกาหนดเป็ นช่วงๆ
ทุก 3 – 4 ปี แต่บางแห่ งอาจกาหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความเหมาะสมกับบริ บทการศึกษาแต่
ละแห่ง (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2553)
งานกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ เป็ นกิ จ กรรมที่ ศึ ก ษานิ เทศก์ ต ้อ งปฏิ บ ัติ เพื่ อ พัฒ นางาน
สถานศึก ษาหรื อ ครู ผูส้ อนในด้านการพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ทัก ษะและคุ ณ ลัก ษณะที่ ก าหนดไว้ใ น
มาตรฐานการเรี ย นรู ้/ตัว ชี้ วดั ที่ เกี่ ยวข้อ งสัม พัน ธ์กัน ตามศาสตร์ ต่ าง ๆ โดยหลัก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบ
1. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตรกรรม)
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ปรับปรุ งแก้ไข
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุ ง
3. เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. รวบรวม จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใช้ในการ
ส่งเสริ มและพัฒนา
2. ศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการ ของการนิเทศและและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
3. จัดทาแผนการส่งเสริ มและพัฒนาระบบการนิเทศ และและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. กาหนดวิธีการ แนวการนิเทศ สร้างเครื่ องมือ นวัตกรรม รู ปแบบต่างๆ เพือ่
ดาเนินการนิเทศ การศึกษา พัฒนาระบบนิเทศ และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5. ดาเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน และ โครงการเป็ นฐาน ดังนี้
5.1 การนิเทศโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เช่น ส่ งเสริ มฝ่ ายบริ หารเป็ นหลักใน
การนิเทศภายใน ส่ งเสริ มครู เป็ นผูส้ ร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริ มเครื อข่ายการนิเทศ ครู
ต้นแบบ ครู แกนนา ผูป้ กครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริ มการนิเทศภายนอก รวมทั้ง ส่งเสริ มการ
นิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝ่ าย
5.2 การนิเทศโดยใช้โครงการเป็ นฐาน เช่น โครงการนาร่ อง (Pilot Study)
โครงการร่ วม พัฒนา (Joint Project) เป็ นต้น
6. สรุ ป จัดทาสรุ ปรายงานผล และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงาน
4. งานกลุ่มสหวิทยาเขต
กลุ่ มสหวิทยาเขต หมายถึง ความคิดที่จะประสานทุกฝ่ ายให้มาร่ วมแรง ร่ วมใจกันจัด
การศึ กษา มิ ใช่ แยกกัน จัด แยกกัน รับ ผิดชอบอย่างที่ เป็ นอยู่ในปั จจุ บ ัน หน่ ว ยงานหลัก ในการจัด
การศึกษาในรู ปแบบที่มีอยูป่ ั จจุบนั คือโรงเรี ยน หรื อสถานศึกษา ต่าง ๆ ถ้าคิดว่าทุกจุดทุกแหล่งเพื่อ
การเรี ยนรู ้ คือ "วิทยาเขต" หรื อเขตของการเรี ยนรู ้ การประสาน รวมวิทยาเขตเข้าด้วยกันก็คือการสร้าง
"สหวิทยาเขต" หรื อเขตการเรี ยนรู ้ หลาย ๆ แหล่งที่ร่วมมือกันอย่างเป็ นเครื อข่ายนัน่ เอง
งานกลุ่ ม สหวิท ยาเขต เป็ นกิ จ กรรมที่ ศึ ก ษานิ เทศก์ ต ้อ งปฏิ บ ัติ เพื่ อ พัฒ นางานของ
สถานศึ ก ษาในรู ป ของภาคี เครื อ ข่ าย ในการท างานร่ ว มกัน กับ กลุ่ ม สถานศึ ก ษาในลัก ษณะของ
เครื อ ข่ายในด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่ วมมื อ (Cooperation) การท างานร่ วมกัน
(Collaboration) และการมีส่วนร่ วม (Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
สหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ
1. สหวิทยาเขตตะโหมด ประกอบด้วย โรงเรี ยนตะโหมด โรงเรี ยนประชาบารุ ง
โรงเรี ยนเขาชัยสน โรงเรี ยนหานโพธิ์พทิ ยาคม โรงเรี ยนกงหราพิชากร และโรงเรี ยนชะรัดชนูปถัมภ์
2. สหวิทยาเขตปากพะยูน ประกอบด้วย โรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร
โรงเรี ยนหารเทารังสี ป ระชาสรรค์ โรงเรี ยนควนพระสาคริ น ทร์ โรงเรี ยนบางแก้วพิทยาคม และ
โรงเรี ยนป่ าบอนพิทยาคม
5. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วดั และงานอื่น ๆ
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้ วดั เป็ นกิ จกรรมที่ศึกษานิ เทศก์ตอ้ งปฏิบ ตั ิเพื่อ พัฒนา
งานในหน้าที่ของศึกษานิ เทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่มาตรฐานตาแหน่ง รวมถึงงานโครงการ
และตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของศึกษานิ เทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงเป็ นฐานข้อมูลในการปฏิบตั ิงานหรื อพัฒนางานในปี ต่อไป รวมถึงเป็ นฐานข้อมูลใน
การปฏิบตั ิงาน

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วดั
1. โครงการโรงเรี ยนคุณภาพประจาตาบล
2. โครงการการศึกษาเพือ่ การมีงานทา
3. โครงการสิ่งแวดล้อมเพือ่ การศึกษา
4. งานกลุ่มเครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
พัทลุง
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1. นโยบาย จุดเน้น และเป้ าหมายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. ระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. แนวปฏิบตั ิงานกลุ่มเครื อข่ายส่งเสริ มประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษานโยบาย จุดเน้น และเป้ าหมายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. ศึกษาระเบียบสหวิทยาเขต/แนวปฏิบตั ิงานกลุ่ มเครื อ ข่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
3. ส่งเสริ มสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร่ วมมือเพือ่ พัฒนาโรงเรี ยน
ในกลุ่มโรงเรี ยน ดังนี้
1) จัดทาปฏิทินการนิเทศ เพือ่ ขออนุญาตปฏิบตั กิ ารนิเทศ
2) จัดทาเครื่ องมือการนิเทศ
3) ดาเนินการนิเทศตามปฏิทินและเครื่ องมือทีก่ าหนด
4) สรุ ปและรายงานผล และให้ขอ้ เสนอแนะแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
4. เมื่อสิ้นภาคเรี ยนจัดให้มีการสรุ ปผลการดาเนินการนิเทศ และเข้าร่ วมระชุม
สัมมนาแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขต เพือ่ นาผลการนิเทศไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
*************************************************

