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ค าน า 

คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ โดยมีเนื่อหาท่ีบ่งบอกถึง

ความส าคัญของการมีคู่มือการปฏิบัติงาน และมีตัวอย่างท่ีสามารถน าไปปรับใช้ได้ไม่ยากนัก คู่มือฉบับนี้ได้

รวบรวมข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและการก าหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลต่างๆ จึงขอขอบคุณคณะศึกษานิเทศก์ทุกท่านท่ีใหข้้อมูล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เป็นอย่างยิ่งไว้ ณ ท่ีนี้ 

ส าหรับ มาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจประจ ากลุ่มงานตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  กลุ่มงานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  และภารกิจงานท่ีได้รับ

มอบหมายจากนโยบาย ภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน/จุดเน้นผู้อ านวยการส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ 

ของคู่มือการปฏิบัติงานและการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์เพื่อ

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฯ ประจ าหน่วยงาน และน าคู่มือมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อน าไปซึ่งการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 

นางสาวธนาภา  บุญครอบ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 



3 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการ

พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนท้ังในระบบ  

นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัด

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 

การศึกษาชาติ 

 ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ 

 ๕.  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  

๖.  เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 
 ๑.  งานธุรการ 

 ๒.  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     ๒.๑  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี

ความสามารถพิเศษ 

     ๒.๒  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      ๒.๓  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
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 ๓.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

      ๓.๑  งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

      ๓.๒   งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 

      ๓.๓   งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

      ๓.๔   งานทดสอบทางการศึกษา 

 

  ๔.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

      ๔.๑   งานส่งเสริม  พัฒนาส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
      ๔.๒   งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

 ๕.  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

       ๕.๑  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

      ๕.๒  งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา  หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง และชุมชน 

               ๕.๓  งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

     ๕.๔  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 

๖.  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

      ๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ๖.๒   งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     ๖.๓  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

     ๖.๔  งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 ๗.  กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

     ๗.๑  งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

      ๗.๒  งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา       

      ๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ 

กระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 
 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 

 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ 

ภายนอกสถานศึกษา 
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกัน 

คณุภาพการศึกษา 
 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

การศึกษา 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 

การศึกษา 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและ

กระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

งานธุรการ 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและ

ประเมินผลระบบบริหารและการ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานเลขานุการ

คณะกรรมการ 
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ภารกิจงานประจ าตามกลุ่มงาน 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๑. งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย 

๑. งานทดสอบการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับชาติ (O-NET) และระดับนานาชาติ (PISA)  
๒. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มส าระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๓. งานพัฒนาคุณภาพเด็กพิการเรียนรวม 
๔. งานส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๔. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา  
๕. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ  
๖. งานอื่นท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 
 

ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นส านักงาน   จุดเน้น ผอเเขต 
๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
๒. งานนิเทศการศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
๓. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
๔. งานส่งเสริมการอ่าน 
 

ภารกิจงานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

- ไม่มี 
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กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๑.๑  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑.๒  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน 
การศึกษา แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
 ๑.๓.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

 ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้ 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการ

แปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมท้ังจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

 ๑.๕ ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา และระดับสถานศึกษา 
  ๑.๖ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 ๑.๗  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

กลุ่มงานส่งเสริม

พัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสริมและประสานงานการประกนัคุณภาพ 

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  มาตรฐานและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 ๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

  ๒.๑  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๒.๒  นิเทศ  สถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
   ๒ .๓  ร่ ว มกั บสถาน ศึกษาวิ เ คร าะห์ผลการประ เมิน เพื่ อ หา จุดพัฒนาและน าม า เป็ น  
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  ๒.๔ จัดต้ังคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
  ๒.๕จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกนั 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒.๖  จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๒.๗ จัดท า เอกสาร เผยแพร่ ตั วอย่ า งสถาน ศึกษา ท่ี ผ่าน เกณฑ์การประ เมินมาตรฐาน  
จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๒.๘ นิเทศ  ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
 
   ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
   สถาน ศึกษาทุกแห่ ง ใน เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษาไ ด้รั บการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  ท้ังโดยวิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      ๓.๒  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  ๓.๓ ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ 
รายช่ือสถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  ๓.๔ ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
        ๓.๕ ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานนิเทศ 

ติดตามและประเมินผล 

ระบบบริหารและ 

 การจัดการศึกษา 
งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษา 

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขต
พื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และชุมชน 

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด

กระบวนการเรียนรู ้

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาระบบ

บริหารและการจัดการศึกษา 
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 ๔เ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ     

  ๔.๑  รวบรวม จัดท า ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

  ๔.๒ ศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๔.๓ จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

       ๔.๔ ด าเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังนี้ 

  ๔.๕ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น ส่งเสริมฝ่ายบริหารเป็นหลักในการนิเทศภายใน ส่งเสริม
ครูเป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศ  
ครูต้นแบบ ครูแกนน า ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญา ส่งเสริมการนิเทศภายนอก รวมท้ัง 
ส่งเสริมการนิเทศท่ีมีการรวมพลังจากทุกฝ่าย 

       ๔.๖ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการน าร่อง (Pilot Study) 
โครงการร่วมพฒันา (Joint Project) เป็นต้น 

    จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีประสบผลส าเร็จ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ  และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 

 ๕ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนเิทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและชุมชน 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

 ๕.๑ ประสานการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 ๕.๒ จัดท าแผนการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
สถานศึกษา 

 ๕.๓ ด าเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพฒันาเครือข่ายการนิเทศ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

  ๓.๑  พัฒนาห้องเรียน หรือสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

  ๓.๒  จัดต้ังและด าเนินการในรูปแบบของเครือข่ายชุมชน 

  ๓.๓  จัดเวทีวิชาการให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

  ๓.๔  จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนน า  ครูต้นแบบ  ครูแห่งชาติ  เป็นต้น 

 ๕.๔ จัดท าสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ ส่ือ เครื่องมือ หรือรูปแบบ 
เครือข่ายการนิเทศ 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

  ๑.   สถานศึกษาได้รับการพัฒนาจากองค์กรเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 

  ๒.  หน่วยงาน ชุมชน  องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

    กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

 

 ๖เ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๖.๑ จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัด 

การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ๖.๒ ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าเกณฑ์  ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ  ในการบริหารและการจัด 

การศึกษา 

 ๖.๓ ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ๖.๔ สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดท ารายงานเผยแพร่ 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา น าผลการรายงานไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
   กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 


