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คู่มือการปฏิบัติงานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าที่  
ศึกษานิเทศก์ ของ นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์ ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มงานงานวัดและประเมินผลการศึกษา        
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  งานการศึกษาพิเศษ  (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)  และร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน  

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของภารกิจ ขอบข่าย หน้าที่ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
งาน ตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ประจ าที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจงาน ตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งร่วม
สนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิดเป็นภาระงานของรายบุคคล  

ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนส าคัญและ
ท าให้เกิดคู่มือปฏิบัติงานฯ เล่มนี้ให้สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล และสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานโดยตรง และผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งศึกษานิเทศก์อ่ืน       
ที่ปฏิบัติงานในภาระงานที่คล้ายคลึงกัน ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในทาง
วิชาการไม่มากก็น้อย 
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ความส าคัญของการนิเทศการศึกษา 

 

 ในศตวรรษที่  ๒๑  ผู้เรียนต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม การเมืองและวัฒนธรรม เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะต่าง ๆ ได้ตามหลักสูตร           
การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนจะต้องด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ์และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  Active  Learning  ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนคิดได้  คิดเป็น 
ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
นั้น จะท าให้ผู้เรียนได้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ดังนั้น  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้อง
เป็นผู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสมกับวิชาชีพชั้นสูง  มีความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา 
สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสู่นวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน อ านวยความ
สะดวก เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้พ้ืนฐานสามารถใช้การวิจัยในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครูเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษ 
ที่ ๒๑  และช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ที่มีความหมาย  ช่วยส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่แล้ว
ของนักเรียนให้ได้พัฒนาอย่างเต็มที่  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษาที่เชื่อว่า การเรียนรู้ที่
ดีกว่า ไม่ได้เกิดจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดมาจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนให้
สามารถสร้างองค์กรความรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้นี้เรียกว่าการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาการศึกษา  
ในศตวรรษท่ี ๒๑ นี้ ครูจะต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยครูจะต้องท าให้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
มีเป้าหมายในการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิด ทักษะด้านดิจิตอล  ในโลกปัจจุบันนี้จะต้อง
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนในการที่จะแนะน ามุมมองด้านบวก และด้านลบในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 ทิศทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
คือ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง  สามารถน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนด เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาโดยใช้ 
TUMHOME Model เป็นรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานในการขับเคลื่อน และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนด โดยเฉพาะ
การพัฒนาครูผู้สอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
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และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประการหนึ่งที่จะร่วมประสานการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมกับกระบวนการบริหารและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงจะสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้สามารถร่วมกันพัฒนางานไปบนฐานสภาพความเป็นจริงตามบริบทของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพจนก้าวสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายคาดหวัง  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา มีบทบาทภารกิจการนิเทศที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการทุกด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเหลือครูใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยการนิเทศแบบบูรณาการและเป็นกัลยาณมิตร เพ่ือให้ครูสามารถน า
หลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และสามารถ
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาการ
วัดผลประเมินผลและการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสร้าง
เครือข่ายหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะ
เกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ของการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ วิธีการนิเทศ ก าหนดขอบข่ายการนิเทศ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการนิเทศ ให้
สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ หลักการ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ จุดเน้นตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 
 

 

แนวคิด  

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 

เขต ๓ เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการเรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ จัด 

กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาชาติ  
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี 
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ  
 ๕. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

 ๖. เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีคุณภาพได้ 
มาตรฐาน 
 

ขอบข่ายภารกิจ 
 ๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
  ๑.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี 
ความสามารถพิเศษ  
  ๑.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ๑.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 ๒. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

  ๒.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  ๒.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง และชุมชน 
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  ๒.๓ งานนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานของสถานศึกษา  
  ๒.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

 ๓. กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๓.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ๓.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 ๔. กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๔.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ๔.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
 ๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๕.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ๕.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ๕.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
  ๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

  ๖.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
  ๖.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

  ๖.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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บทบาท  หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 
ชื่อ นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  เลขที่ต าแหน่ง 39  
ปฏิบัติหน้าที ่ศึกษานิเทศก ์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  

1.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  
 1.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 1.2  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1) ศึกษา ความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
2) ด าเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพ่ือ 

สนับสนุนช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  
3) ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ

เทคโนโลยี  
4) นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพ่ือ

น าผลมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

5) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ สอน
อย่างคุ้มค่า  
  

๒.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา   

 
 2.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการวัดผลและ ประเมินผล 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล ใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

3) ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพัฒนาแนวทางการวัดผลและประเมินผล ใน
สถานศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

4) จัดท าคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 1. ครูและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งการวัดผล
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 2. การวัดผลและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ การศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. ครูและผู้ที่เก่ียวข้องใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผล และน าผลการวัด และ
ประเมินผลไปพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1) รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  
2) ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีผู้จัดท าแล้ว คัดเลือกให้ เหมาะสมกับ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ ครอบคลุม

ด้านต่าง ๆ   
4) บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 มีคลังเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ ความต้องการของ
สถานศึกษา  
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 2.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผล การศึกษา  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
2) ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
3) จัดท ารายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  
4) เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 
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 ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 สถานศึกษามีการวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่ถูกต้อง และมีคุณภาพ  
 กฎหมาย ระเบียบ และ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 2.4 งานทดสอบทางการศึกษา  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา  
2) วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) ก าหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการและ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  
5) ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถให้กับนักเรียน  
6) พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  
7) จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูลคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
 มีคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาและมีข้อมูล คุณภาพ 
การศึกษาของผู้เรียน 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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 3.  กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
 
 3.1 งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1) ด าเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และ 
บริหารงานทั่วไป ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2) รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหาร
งานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไปในระบบฐานข้อมูล  

3) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
4) เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet 
5) รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง  

1) ข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และ บริหารงานทั่วไป เป็น
ปัจจุบันและมีสภาพพร้อมใช้งาน 

2) เขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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 3.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

2) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
3) เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
4) ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือ

ด าเนินการตามแผน  
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การศึกษา  
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒  
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
3) กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินงานของ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

 3.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
บริหารและการจัดการศึกษา 

2) จัดท าสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง  

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูล 
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากการรายงานผลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
  1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  
  2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
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4.  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ  (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)  
  
 4.1  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม 
   4.2  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
 4.3  งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
 4.4  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 
  
5. งานรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 ศึกษานิเทศก์  มีหน้าที่  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  การด าเนินงานของศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ได้แก่  

1) คณิตศาสตร์  
 2)  วิทยาศาสตร์   
 3)  ภาษาต่างประเทศ  

6. งานโครงการ 

1) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2) โครงการ STEM ศึกษา 
3) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
4) โครงการแข่งขันวิชาการนานาชาติ 
5) การจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
6) โครงการโรงเรียนประชารัฐ คอนเน็กซ์ อีดี 

 

7. ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 -รับผิดชอบภารกิจงานนโยบาย สพฐ. สพป.และงานจากหน่วยงานภายนอก 
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 8. ภาระงานศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มโรงเรียน 

แนวทางการด าเนินการ  
ศึกษาวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของโรงเรียนที่รับผิดชอบ 

จ านวน 2 กลุ่มโรงเรียน ดังนี้  
1 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม จ านวน 9 โรงเรียน  
2. โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนโป่ง จ านวน 9 โรงเรียน 

1.  กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม 

ล าดับที่ รายช่ือโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
1 โรงเรียนบ้านป่าสะแข นายชูเกียรติ กงค า 
2 โรงเรียนบ้านแก่วตาว (อิปุ่ม) นายชูเกียรติ กงค า (รก.) 
3 โรงเรียนบ้านถ ้าพระ นายสันติศักดิ์ บุญกิจ 
4 โรงเรียนบ้านทับกี่ นายศฤงคาร หล้ากันหา 
5 โรงเรียนบ้านตาดเสี ยว – วังบอน นายราวิน มรุธานินท์ 
6 โรงเรียนบ้านวังเป่ง นางมยุรี โคตรสุโน 
7 โรงเรียนบ้านป่าม่วง ว่าที่ ร.อ.อภิชิต บุญผ่องศรี (รก.) 
8 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ว่าที่ ร.อ.อภิชิต บุญผ่องศรี 
9 โรงเรียนบ้านหินแลบ นายศฤงคาร หล้ากันหา (รก.) 

 
2. กลุ่มโรงเรียนโป่ง 

ล าดับที่ รายช่ือโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
1 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ าใส นายจรูญ พยัคประโคน 
2 โรงเรียนบ้านโป่งชี นายเทียนชัย งาสิทธิ์ 
3 โรงเรียนบ้านโป่ง นางสาวอรพิมพ์ ท่อนแก้ว 
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง นายประหยัด ยศศรี 
5 โรงเรียนบ้านน้ าพุง-ด่านดู่ นางพิลัยลักษณ์ พิมพสุต 
6 โรงเรียนบ้านปางคอม นายเมืองมล พันธ์มาก (รก.) 
7 โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ นายเมืองมล พันธ์มาก 
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ภารกิจ สาระความรู้ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 
 การนิเทศการศึกษา  ได้แก่  หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กล
ยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการ
บริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิค    การนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  
 นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และก าหนด
นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดย 
สามารถให้ค าแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดท านโยบาย แผนและการ
ติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผนด าเนินงาน
และการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษา
พิเศษ โดยสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
สาธิตแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตรและการน า
หลักสูตรไปใช้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก  
 การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
โดยสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา นิเทศการ
บริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
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 การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถ
ให้ค าแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ให้
ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการวิจัยเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  
 กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การ
วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะน า
และให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาน าเสนอความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  
 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโน โลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  
 คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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ขั้นตอนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  
 

 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
โดยยึดรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้  TUMHOME  Model  ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการด าเนินงาน น าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยสถานศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาให้บรรลุ และส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  รายละเอียด ดังนี้  
 เป้าหมาย คุณภาพ  5Q  ประกอบด้วย  
  1. นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)   
  2. ครูคุณภาพ  (Quality Teacher)   
  3. ห้องเรียนคุณภาพ  (Quality Classroom)   
  4. ผู้อ านวยการคุณภาพ  (Quality Director) 
  5. การบริหารจัดการคุณภาพ  (Quality  Management)   
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
   1.  เชิงปริมาณ   กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นประชากรทั้งหมด  ได้แก่  
     1.1  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกโรงเรียน 
     1.2  นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียน 
   2.  เชิงคุณภาพ 
        2.1  สถานศึกษามีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด  
นักเรียนมีความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ทักษะชีวิต  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    2.2  ครูในสังกัดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  การจัดการ
เรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  การผลิต  จัดหา  การใช้สื่อ  แหล่งเรียนรู้  และเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  การให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
    2.3  ห้องเรียนในสถานศึกษาเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้  เป็นห้องเรียนที่มีความสุข        
มีสื่อและเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนอย่างเพียงพอ       
    2.4  ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นบุคคลที่เอ้ืออ านวยให้ครูจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์  ให้ครูในการจัดท าสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสามารถเป็นแบบอย่างได้   
    2.5  สถานศึกษามีการบริหารจัดการมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เป็นสถานศึกษาที่มี
เป้าหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน  มีการบริหารงานด้านวิชาการ งานบุคคล งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป
อย่างเป็นระบบ 
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 ขั้นตอนการด าเนินการ  การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้  
รายละเอียดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้  TUMHOME  Model  
มีรายละเอียดขั้นตอนการขับเคลื่อน ดังนี้  
 

 
 
 
 ระยะที่  1  ระยะเตรียมการ   ในระยะที่ 1 มีการด าเนินการ  2  ขั้น  ดังนี้  
  ขั้นที่  1  สร้างทีมงานร่วมพัฒนา  (Teamwork : T)  ด าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะท างาน 
ขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  “ร่วมคิด  ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมชื่นชมยินดี”   
  ขั้นที่  2  วิเคราะห์ปัญหาสู่ความเข้าใจ  (Understanding : U) ด าเนินการโดยการเก็บข้อมูล
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน  สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียน  คุณภาพครู  คุณภาพห้องเรียน  คุณภาพ
ผู้อ านวยการโรงเรียน และคุณภาพการบริหารจัดการ  ก่อนการด าเนินการพัฒนา น าข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผน 
การขับเคลื่อนตามสภาพปัญหาและความต้องการที่พบ  
 ระยะที่  2  ระยะการด าเนินการขับเคลื่อน  ในระยะท่ี  2  มีการด าเนินการ  4  ขั้น  ดังนี้ 
  ขั้นที่  3  บริหารจัดการเร็วไวเชิงรุก  (Management : M )  ด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 5Q  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ด้วยความรวดเร็วเชิงรุกตามแผนที่
วางไว้  ดังนี้                      
   1.  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับการน าแนวทางการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้รูปแบบ  TUMHOME สู่การปฏิบัติและจัดท าบันทึกข้อตกลง
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ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท้ัง  5 ด้าน ได้แก่  ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน   ด้านการพัฒนาคุณภาพครู  ด้านการพัฒนา
คุณภาพห้องเรียน ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้อ านวยการโรงเรียนและด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
   2.  โรงเรียนด าเนินการพัฒนานักเรียน  ครู  ห้องเรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  และการ
บริหารจัดการ  ตามตัวชี้วัดในแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 
   3.  คณะกรรมขับเคลื่อนระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่  คณะ ก.ต.ป.น.  /            
อ.ก.ต.ป.น.  ด าเนินการนิเทศ  ติดตาม เชิงรุก  และรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาด้วยความรวดเร็ว   
  ขั้นที่  4  สุขกับงาน สานความร่วมมือ (Happiness : H )  ด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียน       
สู่โรงเรียนคุณภาพแบบกัลยาณมิตร  เน้นความร่วมมือ ประสานข้อมูล เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีความสุข  โดยประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกท่ีผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
  ขั้นที่  5  ยึดถือตามวัตถุประสงค์  (Objective : O )  การพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ  
5Q  เน้นการท างานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดคุณภาพด้านต่าง ๆ  ได้แก่  นักเรียนคุณภาพ  ครู
คุณภาพ  ห้องเรียนคุณภาพ ผู้อ านวยการโรงเรียนคุณภาพ  และการบริหารจัดการคุณภาพ   
  ขั้นที่  6  ลงพ้ืนที่ให้ค าปรึกษา  (Mentoring : M )  ด าเนินการโดย คณะ ก.ต.ป.น.  /         
อ.ก.ต.ป.น.  คณะกรรมการนิเทศ  ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาแก่  เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนตามแผนก าหนดการท่ีวางไว้ 
สะท้อนผลระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  รายงานผลการนิเทศให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ  เพ่ือวางแผนในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนแต่ละด้านต่อไป 
 ระยะที่  3  สรุปผลการด าเนินการ  ในระยะที่  3  มีการด าเนินการ  1  ขั้น  ได้แก่ 
  ขั้นที่  7  ประเมินผลการพัฒนาสู่ความย่ังยืน  (Evaluation : E )  ด าเนินการประเมินผล
การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 5Q ตามตัวชี้วัด  โดยคณะ ก.ต.ป.น. คณะ อ.ก.ต.ป.น.  แจ้งผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน  มีข้ันตอนดังนี้ 
     1.  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน โดยมีการจัดล าดับคุณภาพโรงเรียน 
     2.  ยกย่องเชิดชูเกียรติให้โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ   
     3.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานที่ดี  เป็นแบบอย่างได้ของ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     4.  น าผลการด าเนินงานไปวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
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ภาคผนวก 
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