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คำนำ 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษานิเทศก์   
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๕ มาตรา 
๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ มาตรา ๓๔ วรรคสอง ซึ่งผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

คู ่มือปฏิบัติงานฉบับนี ้ มีรายละเอียดของ บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
กระบวนงาน วัตถุประสงค์ขอบเขตของงาน คำจำกัดความ ขั ้นตอนการปฏิบัติงานของนางสาวสุมาลี  กันธุ 
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตามกลุ่มงานและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  

ขอขอบคุณผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ในการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานเล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี หากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็ขอยินดีน้อมรับ ข้อเสนอแนะเพื่อนำไป
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 

นางสาวสุมาลี  กันธุ  
       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
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สารบัญ 
 

เรื่อง                    หน้า 
คำนำ             ก 
สารบัญ             ข                                                                                                              
๑. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์      ๑ 

๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง     ๑ 
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   ๑ 
๓. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ      ๒ 

๒. กลุ่มงานงานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา    ๔ 
๓. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล      
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา        ๘ 
๔. ภารงานที่ได้รับมอบหมาย                 ๑๒ 
๕. ขั้นตอนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                ๑๓ 
ภาคผนวก 
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บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 

 ๑. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง  
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงาน

วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้  
๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้ 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่
ให้ครู ได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
  ๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช้   
ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและ 
การพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และ จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและ
งานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทาง วิชาการและวิเคราะห์ วิจัย 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความ เข้าใจในหลักการนิเทศ การศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูงมี
ความสามารถในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงานนางสาวสุมาลี  กันธุ งานติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการ ถ่ายทอดและ
ได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีเทคนิคชั ้นสูงในการนิเทศอย่างมี ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครู และบุคลากรใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา
ของเขต พ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
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๓. ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๑. การนิเทศการศึกษา ได ้แก่ หล ักการและร ูปแบบการนิ เทศ ว ิธ ีการและกระบวนการนิเทศ                 

กลยุทธ์การ นิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศ    
การใช้กลยุทธ์ ในการนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช ้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมิน               
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ พัฒนา
ระบบการนิเทศ ภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู้การสอนและ
การบริหาร จัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศ การศึ กษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และ การเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และกำหนด 
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถ
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื ่อ จัดทำนโยบาย แผนและการ ติดตาม
ประเมินผลด้านการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนด นโยบายและการวางแผนดำเนินงาน และการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้
เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม  

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี ่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร สถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา พิเศษ 
โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนำ
ครูให้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้  

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน 
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและ 
ประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทำ 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ พร้อมรับการประเมินภายนอก  

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหารจัดการ 
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับ การจัดการศึกษา   
โดยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษานิเทศก์     
การบริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ โดย สามารถ
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี ่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน การสอน            
ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัยเพ่ือ 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
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๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอความรู้ 
แนวคิดทฤษฎีที ่เหมาะสมกับการเรียนรู ้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค้นคว้า ฯลฯ            
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต่างๆ แนะนำ 
และให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ         
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ ศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที ่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน     
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี  
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กลุ่มงานงานนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา 
 

ประเภทเอกสาร :  คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน 

ชื่อเอกสาร  :  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

๒. วัตถุประสงค์ 

 2.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ 
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๒.2 เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ๓. ขอบเขตของงาน 

 เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติตดามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและ พัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๔. คำจำกัดความ  

การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม รูปแบบ 
แนวทาง เทคนิค วิธีการในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดำเนินงาน การสร้าง จัดหา
เครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการ บริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็น การส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คำแนะนำ ชี้แนะ ส่งเสริม อบรมพัฒนา 
สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและ การ
พัฒนากิจกรรมโครงการต่าง ๆ การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่
ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ 
ทักษะสามารถ นำไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้  
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๑) วิเคราะห์ภาระงาน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด 
กระบวนการเรียนรู้  

๒) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของ สถานศึกษา  

๓) จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

๔) กำหนดวิธีการ แนวทางการนิเทศ สร้าง แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม รูปแบบต่าง ๆ เพื่อ ดำเนินการ
นิเทศการศึกษา พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษา 

 ๕) ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ การ
นิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป  

๖) สรุป รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
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๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

๖.๑ พัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรลุผล 

จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลการ
นิเทศ 

สรุป รายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการนิเทศฯ 

วิเคราะห์ภาระงาน/ศึกษาสภาพความต้องการ/จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

กำหนดวิธีการ/สร้างเครื่องมือ/ดำเนินการนิเทศ 

ระบบการนิเทศการศึกษา/ 

การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา 

ระบบการนิเทศการเรียนการสอน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ไม่บรรลุผล 

ระบบการนิเทศการศึกษาและการเรียนการสอน 
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 

๑) แบบนิเทศติดตามการาพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 

๒) แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่นระบบการนิเทศ

ภายใน การสร้างเครือข่ายการนิเทศ  

๓) แบบประเมินผลโครงการนิเทศ  

๔) เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 ๘. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

๒) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)และที่ แก้ไข

ปรับปรุงเพิ่มเติม  

๓) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

๔) หลักการบริหารพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย  

๕) หลักการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน)  

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ การศึกษา  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. เพื่อให้ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ นิเทศ
การศึกษา  
3. ขอบเขตของงาน  

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา   
มีขอบเขต 3 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
2. ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
3. ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล  

4. คำจำกัดความ  
งานเลขานุการ หมายถึง งานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที ่ กำกับ ดูแลการบริหารจัด 
การศึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ       
การดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับ   
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
หมายถึง องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อำนาจ หน้าที ่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที ่การศึกษา       
ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา      
ในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ของหน่วยงานและ 
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก หน่วยงาน
ภายนอก  

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการ ดำเนินการ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกำกับ ดูแล เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัด การศึกษา
และดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนดไว้  
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การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินไปตาม 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา
ในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการให้
คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนา  
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
    1.1 กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ บริหารทั่วไป

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ ประจำปี รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

    1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล สารสนเทศ  
    1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  
    1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรรมการ ติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
   1.5 เผยแพร่ข้อมูลเป็นเอกสารและทางเว็บไซด์ในระบบเครือข่ายและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
    2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ด้านวิชาการ 

บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป ให้เห็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ  
    2.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
    2.3 นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา มากำหนด 

วิธีการ เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
        3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.)  
              3.1 นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ การนิเทศ
การศึกษา ต่อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
              3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่องมือ วิธีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการ นิเทศ
การศึกษาให้กลุ่มต่างๆนำไปสู่การดำเนินการตามแผน 
              3.3 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือดำเนินการ
ตามแผนและแก้ไขการดำเนินงานระหว่างการปฏิบัติ  
              3.4 รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการ  
          4. การติดตาม ตรวจสอบ  
              4.1 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ         
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
              4.2 รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ  

๙ 
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              4.3 จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ เสนอต่อ คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา  

5. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศต่อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
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7. แบบฟอร์มที่ใช้  
    1. แบบฟอร์มเพื่อการเก็บข้อมูลด้านวิชาการ และข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการ 
พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กำหนดขอบข่าย วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็นข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล    
การวางแผนติดตาม ตรวจสอบ จัดทำาแผนพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศเสนอ ก.ต.ป.น. 
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ สรุปผลรายงานผล เผยแพร่ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลตามแผน 
          2. ระบบการจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านวิชาการ ข้อมูลที่สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา งานด้าน
วิชาการ  
          3. ระบบการเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ  
          4. เค้าโครงแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา  
           5. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
           6. วาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
           7. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
       1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
          2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
          3. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2542  
           4. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ.2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 
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ภารงานที่ได้รับมอบหมาย 

นางสาวสุมาลี  กันธุ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  ๒๐  
๑. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีภาระงาน ดังนี้ 

   ๑.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
         ๑.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน 
      ๑.๓ งานนิเทศติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีภาระงาน ดังนี้ 

       ๒.1 งานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

    ๒.๒ การปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

๓. ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๔. กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว จำนวน ๑๐ โรงเรียน 

๑) โรงเรียนบ้านปากแดง                                       ๒) โรงเรียนบ้านวังยาว 
๓) โรงเรียนบ้านวังเวิน                                          ๔) โรงเรียนบ้านกกสะตี 
๕) โรงเรียนบ้านผึ้ง                                              ๖) โรงเรียนบ้านห้วยทอง 
๗) โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ                                   ๘) โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 

    ๙) โรงเรียนบ้านโพนสูง                                   ๑๐) โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 
๕. กลุ่มโรงเรียนโคกงาม จำนวน ๖ โรงเรียน 

๑) โรงเรียนโคกงาม-หัวฝาย                                    ๒) โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 
๓) โรงเรียนบ้านนาเจียง                                        ๔) โรงเรียนบ้านหนองหลวง -ชั่งสี่ 
๕) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย                                    ๖) โรงเรียนบ้านห้วยตาด 

๖. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๗. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
๘. ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๙. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๑๐. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๑๑. งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ขั้นตอนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
โดยยึดรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้  TUMHOME  Model  ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การดำเนินงาน นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยสถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาให้บรรลุ และสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  รายละเอียด ดังนี้  
 เป้าหมาย คุณภาพ  5Q  ประกอบด้วย  
  1. นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)   
  2. ครูคุณภาพ  (Quality Teacher)   
  3. ห้องเรียนคุณภาพ  (Quality Classroom)   
  4. ผู้อำนวยการคุณภาพ  (Quality Director) 
  5. การบริหารจัดการคุณภาพ  (Quality  Management)   
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
   1.  เชิงปริมาณ   กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นประชากรทั้งหมด  ได้แก่  
     1.1  ผู้บรหิาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกโรงเรียน 
     1.2  นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียน 
   2.  เชิงคุณภาพ 
        2.1  สถานศึกษามีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด  
นักเรียนมีความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ทักษะชีวิต  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    2.2  ครูในสังกัดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ 
ทีต่อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  การผลิต  จัดหา  การใช้สื่อ  แหล่งเรียนรู้  และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
การให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
    2.3  ห้องเรียนในสถานศึกษาเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้  เป็นห้องเรียนที่มีความสุข         
มีสื่อและเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนอย่างเพียงพอ       
    2.4  ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นบุคคลที่เอ้ืออำนวยให้ครูจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  สนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์  ให้ครูในการจัดทำสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
สามารถเป็นแบบอย่างได้   
    2.5  สถานศึกษามีการบริหารจัดการมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เป็นสถานศึกษาที่มี
เป้าหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน  มีการบริหารงานด้านวิชาการ งานบุคคล งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป
อย่างเป็นระบบ 
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 ขั้นตอนการดำเนินการ  การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้  
รายละเอียดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้  TUMHOME  Model        
มีรายละเอียดขั้นตอนการขับเคลื่อน ดังนี้  
 

 
 
 
 ระยะที่  1  ระยะเตรียมการ   ในระยะที่ 1 มีการดำเนินการ  2  ขั้น  ดังนี้  
  ขั้นที่  1  สร้างทีมงานร่วมพัฒนา  (Teamwork : T)  ดำเนินการโดยการแต่งตั้งคณะทำงาน 
ขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  “ร่วมคิด  ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมชื่นชมยินดี”   
  ขั้นที่  2  วิเคราะห์ปัญหาสู่ความเข้าใจ  (Understanding : U) ดำเนินการโดยการเก็บข้อมูล
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน  สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียน  คุณภาพครู  คุณภาพห้องเรียน  คุณภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณภาพการบริหารจัดการ  ก่อนการดำเนินการพัฒนา นำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผน 
การขับเคลื่อนตามสภาพปัญหาและความต้องการที่พบ  
 ระยะที่  2  ระยะการดำเนินการขับเคลื่อน  ในระยะท่ี  2  มีการดำเนินการ  4  ขั้น  ดังนี้ 
  ขั้นที่  3  บริหารจัดการเร็วไวเชิงรุก  (Management : M )  ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 5Q  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ด้วยความรวดเร็วเชิงรุกตามแผนที่วางไว้  
ดังนี้      
                 

๑๔ 
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   1.  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำแนวทางการขับเคลื่อน
โรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้รูปแบบ  TUMHOME สู่การปฏิบัติและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง  5 
ด้าน ได้แก่  ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน   ด้านการพัฒนาคุณภาพครู  ด้านการพัฒนาคุณภาพห้องเรียน ด้าน
การพัฒนาคุณภาพผู้อำนวยการโรงเรียนและด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
   2.  โรงเรียนดำเนินการพัฒนานักเรียน  ครู  ห้องเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  และการ
บริหารจัดการ  ตามตัวชี้วัดในแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 
   3.  คณะกรรมขับเคลื่อนระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่  คณะ ก.ต.ป.น.  /            
อ.ก.ต.ป.น.  ดำเนินการนิเทศ  ติดตาม เชิงรุก  และรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาด้วยความรวดเร็ว   
  ขั้นที่  4  สุขกับงาน สานความร่วมมือ (Happiness : H )  ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียน       
สู่โรงเรียนคุณภาพแบบกัลยาณมิตร  เน้นความร่วมมือ ประสานข้อมูล เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีความสุข  โดยประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน 
  ขั้นที่  5  ยึดถือตามวัตถุประสงค์  (Objective : O )  การพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ  
5Q  เน้นการทำงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดคุณภาพด้านต่าง ๆ  ได้แก่  นักเรียนคุณภาพ  ครู
คุณภาพ  ห้องเรียนคุณภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ  และการบริหารจัดการคุณภาพ   
  ขั้นที่  6  ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา  (Mentoring : M )  ดำเนินการโดย คณะ ก.ต.ป.น.  /          
อ.ก.ต.ป.น.  คณะกรรมการนิเทศ  ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแก่  เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนตามแผนกำหนดการที่วางไว้ 
สะท้อนผลระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  รายงานผลการนิเทศให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ  เพ่ือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนแต่ละด้านต่อไป 
 ระยะที่  3  สรุปผลการดำเนินการ  ในระยะที่  3  มีการดำเนินการ  1  ขั้น  ได้แก่ 
  ขั้นที่  7  ประเมินผลการพัฒนาสู่ความย่ังยืน  (Evaluation : E )  ดำเนินการประเมินผลการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 5Q ตามตัวชี้วัด  โดยคณะ ก.ต.ป.น. คณะ อ.ก.ต.ป.น.  แจ้งผลการประเมินเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน  มีข้ันตอนดังนี้ 
     1.  รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีการจัดลำดับคุณภาพโรงเรียน 
     2.  ยกย่องเชิดชูเกียรติให้โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ   
     3.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ดี  เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4.  นำผลการดำเนินงานไปวางแผนการดำเนินงานต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
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