
                               

 

 



        มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ชื่อ นางกนกอร   พินิจราชกิจ 
ตำแหน่ง ศ ึกษาน ิเทศก์ ระดับ ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ส  งเสริมพ ัฒนาระบบการประกันค ุณภาพการศ ึกษา 
กลุ่มงาน  งานเลขานุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นท่ี  
     การศึกษา 
กลุ่ม น ิเทศต ิดตามและประเมินผลการจัดการศ ึกษา สาน ักงานเขตพ้ืนท่ีการศ ึกษาประถมศ ึกษาเชียงใหม  เขต 5 

 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ  
1. งานส งเสริมการพ ัฒนาระบบ การประกันค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา 
2. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศ ึกษา 
3. งานส งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. งานการศึกษา ค้นคว้า ว ิเคราะห ์ว ิจัย มาตรฐานและการประก ันค ุณภาพการศึกษา 
5. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
6. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 
7. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
8. งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช วยเหลือโรงเรียนในอ าเภอดอยเต า (กลุ มเครือข ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ดอยเต าสหศึกษา) 
  



มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน 

เร ื่อง  งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันค ุณภาพการศ ึกษา 
 
1.  งานส่งเสริมการพ ัฒนาระบบ การประกันค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษาระบบหล ักเกณฑ์ ว ิธีการ การประกัน 

คุณภาพภายในสถานศ ึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

หล ักฐาน/ร องรอย การศกึษาหล ักเกณฑ์ ว ิธ ีการ 
กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งกับ 
การประกันค ุณภาพภายในถานศึกษา 
 

2 ศึกษา ค้นคว ้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศกึษา แล้วน า          
มาว ิเคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน     
การศึกษาชาติและระดับเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา 

หล ักฐาน/ร องรอย การวิเคราะห์เปรียบ        
มาตรฐานการศึกษาชาต ิและหน วยงานต้นส ังก ัด 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพนฐาน มาตรฐาน 
การศ ึกษาระดับปฐมวัย 
 

3 ส งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร ้าง               
ความตระหนัก ความรู้ ความเข ้าใจเกี่ยวกับ              
การพ ัฒนาคุณภาพและการประกันค ุณภาพ
การศึกษาแก บุคลากรท ุกคน 

หล ักฐาน/ร องรอยแสดงการส งเสริม สนับสนุน 
การพ ัฒนาคุณภาพ และการประก ันคุณภาพ 
สถานศึกษา 
 

4 ส งเสริมและสนับสนุนให้สถานศ ึกษากำหนด 
มาตรฐาน ระดับสถานศึกษา ให้สอดคล ้องก ับ 
สภาพแวดล ้อมและ ความต้องการของชุมชน / 
ท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดตัวบ งช้ี และเกณฑ์ 
ในการแปลผลและตัดสินการผ านมาตรฐาน
พร ้อมท้ังจ ัดให้ม ีการแลกเปล่ียนเร ียนรู้                
ระหว างสถานศ ึกษาด้วยกัน 

หล ักฐาน/ร องรอย แสดงการส  งเสร ิมและ 
สน ับสนุนให้สถานศ ึกษากำหนดมาตรฐาน 
ระดับสถานศึกษา สภาพแวดล ้อมและ               
ความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่นการก าหนด                 
ตัวบ งช ี้และเกณฑ์การแปลผลและตัดสิน                
การผ านมาตรฐานและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว  างสถานศ ึกษา 

5 ร วมกำหนดกลย ุทธ์ในการพ ัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพท้ังระด ับเขตพ ื้นท่ีการศึกษา และระดับ 
สถานศึกษา 

หล ักฐาน/ร องรอยแสดงการร วมกำหนดกลย ุทธ์ 
ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบประกนั 
คุณภาพท้ังระด ับเขตพ ื้นท่ีและระดับ 
สถานศึกษา 

6 ส งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร ้าง ระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีหล ักการและ 
แนวคิดอยู บนพ ื้นฐานการปร ับปรุงพัฒนา 

หล ักฐานหรือร องรอยแสดงการส งเสร ิม                
ระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7 นิเทศ ติดตาม การจ ัด สร้าง พ ัฒนาระบบ               
การประก ันค ุณภาพภายในสถานศึกษา 

หล ักฐาน/ร องรอย การนิเทศ ติดตาม                 
สร้างพ ัฒนาระบบการประกันค ุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

 



2. งานตรวจสอบค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาระด ับเขตพ ื้นท่ีการศกึษา 
 

หล ักฐาน/ร องรอย การจัดทำระบบการ 
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ    
เขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา 
 

2 นิเทศ สถานศึกษา เพ ื่อใหส้ามารถด าเนินการ 
ประเม ินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 

หล ักฐาน/ร องรอยการนิเทศ สถานศ ึกษา 
เกี่ยวกับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศ ึกษาโดยการประเมิน ตนเอง 
 

3 ร วมก ับสถานศึกษาว ิเคราะห ์ผลการประเมิน                
เพ ื่อหาจุดพ ัฒนาและน ามาเป  นแนวทางใน            
การปรับปรุงสถานศึกษาท่ีย ังไม  ได ้มาตรฐาน                
ตามเกณฑ์ 

หล ักฐาน/ร องรอย การร วมกับ 
สถานศึกษาในการว ิเคราะห์ผลการประเมิน   
เพ ื่อหาจุดพ ัฒนาปรับปร ุงสถานศึกษาท่ียังไม ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 

4 จัดต้ังคณะทำงานเพ ื่อรับผิดชอบและให้ ความ
ช  วยเหล ือสถานศ ึกษา 

หล ักฐาน/ร องรอย จัดต้ังคณะท างาน                  
เพื่อรับผ ิดชอบให้ความช  วยเหล ือสถานศึกษา 
 

5 จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา 
ด าเนินการ ตรวจสอบ ว ิเคราะห์ผลการประเมิน 
คุณภาพภายใน สถานศึกษาเพ ื่อก าหนดนโยบาย 
ในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

หล ักฐาน/ร องรอยการจัดต้ัง คณะกรรมการ
ระดับเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบ ว ิเคราะห ์ผลการประเม ินค ุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

6 จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

การจัดท าระบบสารสนเทศผลการ ประเม ิน
ค ุณภาพภายในสถานศึกษาอย าง ครบถ้วน                  
และพร้อมใช้ 
 

7 จัดท าเอกสารเผยแพร ตวัอย างสถานศ ึกษา                 
ท่ีผ านเกณฑ์ การประเมนิมาตรฐานจาก 
คณะกรรมการระดับเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษา 

มีเหล ักฐาน/ร องรอย การเผยแพร ตวัอย าง 
สถานศึกษาท ี่ผ านเกณฑ ์การประเม ิน มาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพ ื้นท่ี การศ ึกษา 
 

8 นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห  ง            
ใหไ้ด้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

หล ักฐาน/ร องรอยการนิเทศ ติดตาม 
สถานศึกษาในการพัฒนาใหไ้ด้มาตรฐาน                
ตามเกณฑ์ 
 

 



3. งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันค ุณภาพภายในและภายนอกสถานศ ึกษา 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ส งเสริมและสนับสนุนให้สถานศ ึกษา 

ประเม ินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมิน 
ตนเองของสถานศึกษา 

 

หล ักฐาน/ร องรอย แสดงการสน ับสนุน 
ให้สถานศึกษาประเมินและจ ัดท ารายงาน 
ประเม ินตนเอง 

 
2 พ ิจารณาให้ข ้อเสนอแนะก ับสถานศ ึกษาในการ

จัดท ารายงาน การประเม ินตนเอง              
ของสถานศึกษา 

 

มีหลักฐาน/ร องรอย ให ้ข้อเสนอแนะกับ 
สถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมิน 
ตนเองอย างถ ูกต ้อง เหมาะสม 

 
3 ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีม ีความพร้อม รับ

การประเมินภายนอก เพ ื่อเสนอรายช ื่อ 
สถานศึกษาต อส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินค ุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

 

หล ักฐาน/ประสานงานกับสถานศ ึกษา             
มีความพร ้อมรับการประเมินภายนอก 

 

4 ประสานงานกับส าน ักงานร ับรองมาตรฐาน                 
และประเมินค ุณภาพการศกึษา (สมศ.)                           
เมื่อถึงก าหนดการประเมิน คุณภาพภายนอก            
ของสถานศึกษา 
 

มีการประสานงานกับ สมศ.เมือ่ถ ึงกำหนด                   
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

5 ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก                    
เพ ื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา                       
ขั้นพ ื้นฐาน 

มีการประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก 
เพ ื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ จัดการศึกษาข้ัน
พ ื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจัย มาตรฐานการประกัน 

คุณภาพภายใน 
 

หล ักฐาน/ร องรอยการศึกษา ว ิเคราะห์ ว ิจัย 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 

 
2 ส งเสริม สน ับสนุนและหรือร วมก ับ สถานศึกษา

ด าเนินการวิจ ัยมาตรฐานและ การประก ันค ุณภาพ
การศึกษา 

มีหล ักฐาน/ร องรอยการส งเสร ิม สนับสนุน           
ให้สถานศึกษาวิจัย มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพสถานศ ึกษา 
 

3 ส งเสริม สน ับสนุนให้สถานศึกษานำผลการวิจ ัย
มาตรฐานและการประก ันค ุณภาพ การศ ึกษามาใช้
ในการพ ัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

มีการส  งเสร ิม สนับสนุนให้สถานศ ึกษา                
น าผลการว ิจัยมาตรฐานและการประก ัน 
คุณภาพการศ ึกษามาใช ้ในการพัฒนาระบบ 
ประก ันค ุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

4 รวบรวมและเผยแพร ผลการว ิจัยมาตรฐาน และ
การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

มีการรวบรวมและเผยแพร ผลการว ิจัย 
มาตรฐานและการประกันค ุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 

5 นิเทศ ติดตาม การวิจ ัยมาตรฐานและ               
การประก ันค ุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา             
และน าผลมาใช้ในการพ ัฒนาระบบประก ันค ุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

มีหล ักฐาน/ร องรอยการนิเทศ ติดตาม              
การว ิจัยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 
การศ ึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้ในการ
พ ัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน 
 

      เร ื่อง งานเลขาน ุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศ ึกษาการศ ึกษา 
 
1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ก าหนดขอบข ายของข ้อมูลด้านว ิชาการ 

บรหิารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบรหิาร
ท่ัวไปของส านักงานเขตพ ื้นท่ี การศ ึกษาโดยศ ึกษา
จากนโยบายแผนพ ัฒนาการศกึษา แผนปฏ ิบัติ
การประจ าปี รายงานผลการปฏ ิบัติงาน                 
จากกลุ มต าง ๆ ในสำนักงานเขตพ ื้นที  การศ ึกษา 

ก าหนดขอบข ายข้อมูลทุกด ้านถูกตอ้ง 
เหมาะสม 

2 รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบ
ข ้อมูลสารสนเทศ 

จัดท าระบบข้อมูลได้ถ ูกต ้อง เป็นปัจจุบัน 

3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ด าเนินการหล ังการจัดท าระบบข ้อมูลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
 

4 เผยแพร ข ้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet              
ในระบบเครือข  าย และสถานศึกษาในเขตพ ื้นท่ี 

ด าเนินการหล ังการจัดท าระบบข ้อมูลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
 

5 รายงานผลการว ิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีเป็นข ้อมูล
และ สารสนเทศ ต อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศ ึกษา               
ถึง จุดเด น จุดท่ีควรพัฒนา และ ขอ้เสนอแนะ 
 

ด าเนินการหล ังการจดัท าระบบข้อมูลเสร จส ิ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ว ิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศ ึกษา           

ในส าน ักงานเขตพ ื้นท่ีการศกึษา ด้านว ิชาการ 
บรหิารงานบุคคล บริหารงบประมาณและ
บรหิารทั่วไป ให้เห นจ ุดเด น จุดท่ีควรพัฒนา 
และข ้อเสนอแนะ 

ว ิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศ ึกษา 
ให้เห นจ ุดเด น จุดท่ีควรพัฒนาและ 
ข้อเสนอแนะได ้อย างถ ูกต ้อง เหมาะสม                 
และช ัดเจน 

2 ก าหนดว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์             
ในแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินผลและการนิเทศการศ ึกษา 

ก าหนดว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์              
ในแผนพัฒนาค ุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินผลและการนิเทศการศึกษาได้สอดคล้อง
และเหมาะสม 
 

3 น าเสนอแผนพ ัฒนาคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเม ินและการนิเทศการศกึษา                
ต อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
 

ด าเนินการหล ังการจดัท าแผนพ ัฒนาคุณภาพ 
 

4 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการต ิดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษาให้กลุ  มต างๆ น าไปสู 
การด าเนินการตามแผน 
 

ด าเนินการหล ังการจดัท าแผนพ ัฒนาคุณภาพ 
 

5 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเม ินผลและนิเทศการศ ึกษา เพื่อด าเนินการ
ตามแผนและแก้ไขการด าเนินงานระหว าง               
การปฏิบัติ 

มีการประสานงาน เพ ื่อด าเน ินการตามแผน 
และแก ้ไขการด าเนินงานระหว  างการปฏ ิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
 
ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเม ินและนิเทศการศ ึกษาของเขตพ ื้นท่ี
การศ ึกษาให ้ความเห นชอบ 
 

ด าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

2 น าแผนพ ัฒนาค ุณภาพการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินและการนิเทศการศ ึกษา มากำหนด
จุดเน้น ว ิธ ีการ เครื่องม ือและ 
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินและนิเทศ การศ ึกษา 
 

มีการก าหนดจุดเน้น ว ิธ ีการ เครื่องม ือ และ 
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ิน 
และนิเทศการศ ึกษา 

3 น าเสนอแนวจุดเน้น ว ิธ ีการ เครื่องม ือและ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ
และนิเทศ ต  อคณะกรรมการการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเม ินและนิเทศการศึกษา 
 

ด าเนินการหล ังเสร  จส ิ้นการกำหนดจ ุดเน้น 
ว ิธ ีการ เครื่องม ือ  

4 ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ินและ                
การนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ               
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 
 

มีการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเม ิน 
และนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ                 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ 

5 รวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข ้อมูล
จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ิน               
และการน ิเทศ 
 

มีการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข ้อมูล 
จากการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ินและนิเทศ 

6 จัดท ารายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเม ิน
และการนิเทศต  อคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบประเมนิและนิเทศการศ ึกษา 
 

มีการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินและนิเทศ 

7 เผยแพร รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและการนิเทศต อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา                   
ต อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา       
และหน วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

มีการเผยแพร รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเม ินและการน ิเทศ ต อ 
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิ, 
สพป.และ หน วยงานท่ีเกี่ยวข้องก อนส ิ้นปี 
การศ ึกษา 

 
 



มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน 
 

เร ื่อง งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในอ าเภอดอยเต่า  
- กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเต่าสหศึกษา   

 
 ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
- กลุ มเครือข ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยเต า
สหศึกษา 
โดยการรวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน จ านวน 13 โรงเรียน ได้แก ่
1. โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 
2. โรงเรียนบ้านโปง 
3. โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 
4. โรงเรียนบ้านกองวะ 
5. โรงเรียนบ้านแม่บวน 
6. โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 
7. โรงเรียนบ้านงิว้สูง 
8. โรงเรียนไร ่
9. โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 
10. โรงเรียนบ้านฉิมพลี 
11. โรงเรียนบ้านสันติสุข 
12. โรงเรียนบ้านถิ่นส าราญ 
13. โรงเรียนบ้านผาจุก  

มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน                   
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
- กลุ มเครือข ายดอยเต าสหศึกษา 
 

2 รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ                  
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- กลุ มเครือข ายดอยเต าสหศึกษา 
 
 
 
 

มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน                   
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- กลุ มเครือข ายดอยเต าสหศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 ท่ี กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- กลุ มเครือข ายดอยเต าสหศึกษา 

ตามนโยบายจุดเน้นของสพฐ. และเขตพื้นท่ี  

 

การศึกษา โดยใช้รูปแบบการนิเทศ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

    CO E 

  ขั้นตอนท่ี 1  
S=Survey  คือ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการ 
   ขั้นตอนท่ี 2  
S=Scheme คือ การวางแผนการนิเทศการสอน 
   ขั้นตอนท่ี 3  
C=Content คือการให้ความรู้ก่อนด าเนินการ
นิเทศ  
   ขั้นตอนท่ี 4  
O=Observe  คือ  การปฏิบัติการนิเทศ  
   ขั้นตอนท่ี 5  
R=Reinforcing  คือ การสร้างเสริมก าลังใจ  
   ขั้นตอนท่ี 6  
R=Reflect คือ การสะท้อนคิด 
   ขั้นตอนท่ี 7  
E=Evaluating คือ การประเมินผลหลังการนิเทศ   

 

ม ีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันท ึก               
การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- กลุ มเครือข ายดอยเต าสหศึกษา  

4 รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กลุ มเครือข ายดอยเต าสหศึกษา  

มีการรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน                 
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กลุ มเครือข ายดอยเต าสหศึกษา 
 

 


