
                              มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ นางกนกอร   พินิจราชกิจ 
ตำแหน่ง ศ  กษาน ิเทศก์ ระดับ ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน ส  งเสริมพ ัฒนาระบบการประกนัค  ณภาพการศ  กษา 
กลุ่มงาน  งานเลขาน การคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศ กษา ของเขตพ้ืนที่  
     การศ กษา 
กลุ่ม น ิเทศต ิดตามและประเมินผลการจัดการศ  กษา สาน ักงานเขตพื้นที่การศ  กษาประถมศ  กษาเชียงใหม  เขต 5 

 
 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ  
1. งานส งเสริมการพ ัฒนาระบบ การประกันค  ณภาพภายในสถานศ  กษา 
2. งานตรวจสอบค ณภาพภายในสถานศ  กษา 
3. งานส งเสริมและประสานงานการประกันค ณภาพภายในและภายนอกสถานศ กษา 
4. งานการศ กษา ค้นคว้า ว ิเคราะห์ ว ิจัย มาตรฐานและการประก ันค  ณภาพการศ กษา 
5. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
6. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศ กษา 
7. งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
8. งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช วยเหลือโรงเรียนในอ าเภอดอยเต า (กล  มเครือข ายพัฒนาการศ กษาอ ดรพัฒนา   
      และกล  มเครือข ายพัฒนาการศ กษาดอยเกิ้ง) 
  



มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน 

เร ื่อง  งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันค ุณภาพการศ  กษา 
 
1.  งานส่งเสริมการพ ัฒนาระบบ การประกันค ุณภาพภายในสถานศ  กษา 
 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศ กษาระบบหล ักเกณฑ์ ว ิธีการ การประกัน 

ค ณภาพภายในสถานศ  กษาตลอดจนกฎเกณฑ ์
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

หล ักฐาน/ร องรอย การศ กษาหล ักเกณฑ์ ว ิธ ีการ 
กฎเกณฑ์ และระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งกับ 
การประกันค  ณภาพภายในถานศ กษา 
 

2 ศ กษา ค้นคว ้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 
เกี่ยวกับการจดัท ามาตรฐานการศ กษา แล้วน า          
มาว ิเคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน     
การศ กษาชาติและระดับเขตพ ื้นทีก่ารศ  กษา 

หล ักฐาน/ร องรอย การวิเคราะห์เปรียบ        
มาตรฐานการศ กษาชาต ิและหน วยงานต้นส ังก ัด 
มาตรฐานการศ กษาขั้นพนฐาน มาตรฐาน 
การศ  กษาระดับปฐมวัย 
 

3 ส งเสริมและสนับสน นให้สถานศ กษาสร ้าง               
ความตระหนัก ความรู้ ความเข ้าใจเกี่ยวกับ              
การพ ัฒนาค ณภาพและการประกันค  ณภาพ
การศ กษาแก บ คลากรท  กคน 

หล ักฐาน/ร องรอยแสดงการส งเสริม สนับสน น 
การพ ัฒนาค ณภาพ และการประก ันค ณภาพ 
สถานศ กษา 
 

4 ส งเสริมและสนับสน นให้สถานศ  กษากำหนด 
มาตรฐาน ระดับสถานศ กษา ให้สอดคล ้องก ับ 
สภาพแวดล ้อมและ ความตอ้งการของช มชน / 
ท้องถิ่น รวมทัง้การก าหนดตัวบ งชี้ และเกณฑ์ 
ในการแปลผลและตัดสินการผ านมาตรฐาน
พร ้อมทัง้จ ัดให้ม ีการแลกเปลี่ยนเร ียนรู้                
ระหว างสถานศ  กษาด้วยกัน 

หล ักฐาน/ร องรอย แสดงการส  งเสร ิมและ 
สน ับสน นให้สถานศ  กษากำหนดมาตรฐาน 
ระดับสถานศ กษา สภาพแวดล ้อมและ               
ความต้องการของช มชน /ท้องถิ่นการก าหนด                 
ตัวบ งช ี้และเกณฑ์การแปลผลและตัดสิน                
การผ านมาตรฐานและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว  างสถานศ  กษา 

5 ร วมกำหนดกลย  ทธ์ในการพ ัฒนาระบบประกัน 
ค ณภาพทั้งระด ับเขตพ ื้นทีก่ารศ กษา และระดับ 
สถานศ กษา 

หล ักฐาน/ร องรอยแสดงการร วมกำหนดกลย  ทธ์ 
ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบประกัน 
ค ณภาพทั้งระด ับเขตพ ื้นที่และระดับ 
สถานศ กษา 

6 ส งเสริมให้สถานศ กษาจัด สร ้าง ระบบประกัน 
ค ณภาพภายในสถานศ กษาโดยมีหล ักการและ 
แนวคิดอยู บนพ ื้นฐานการปร ับปร งพัฒนา 

หล ักฐานหรือร องรอยแสดงการส งเสร ิม                
ระบบประกันค ณภาพภายในสถานศ กษา 

7 นิเทศ ติดตาม การจ ัด สรา้ง พ ัฒนาระบบ               
การประก ันค  ณภาพภายในสถานศ กษา 

หล ักฐาน/ร องรอย การนิเทศ ติดตาม                 
สร้างพ ัฒนาระบบการประกันค  ณภาพภายใน 
สถานศ กษา 

 



2. งานตรวจสอบค ุณภาพภายในสถานศ  กษา 
 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 จัดท าระบบการตรวจสอบค ณภาพภายใน 

สถานศ กษาระด ับเขตพ ื้นที่การศ กษา 
 

หล ักฐาน/ร องรอย การจดัทำระบบการ 
ตรวจสอบค ณภาพภายในสถานศ กษาระดับ    
เขตพ ื้นทีก่ารศ  กษา 
 

2 นิเทศ สถานศ กษา เพ ื่อให้สามารถด าเนินการ 
ประเม ินผลและตรวจสอบค ณภาพภายใน 
สถานศ กษาโดยการประเมินตนเอง 

หล ักฐาน/ร องรอยการนิเทศ สถานศ  กษา 
เกี่ยวกับการประเมินผลและตรวจสอบค ณภาพ
ภายในสถานศ  กษาโดยการประเมิน ตนเอง 
 

3 ร วมก ับสถานศ กษาว ิเคราะห ์ผลการประเมิน                
เพ ื่อหาจ ดพ ัฒนาและน ามาเป  นแนวทางใน            
การปรับปร งสถานศ กษาที่ย ังไม  ได ้มาตรฐาน                
ตามเกณฑ์ 

หล ักฐาน/ร องรอย การร วมกับ 
สถานศ กษาในการว ิเคราะหผ์ลการประเมิน   
เพ ื่อหาจ ดพ ัฒนาปรับปร  งสถานศ กษาที่ยังไม ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 

4 จัดตั้งคณะทำงานเพ ื่อรบัผิดชอบและให้ ความ
ช  วยเหล ือสถานศ  กษา 

หล ักฐาน/ร องรอย จัดตั้งคณะท างาน                  
เพ่ือรับผ ิดชอบให้ความช  วยเหล ือสถานศ กษา 
 

5 จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ ื้นทีก่ารศ  กษา 
ด าเนินการ ตรวจสอบ ว ิเคราะหผ์ลการประเมิน 
ค ณภาพภายใน สถานศ กษาเพ ื่อก าหนดนโยบาย 
ในการพัฒนาการประกัน ค ณภาพภายใน 
สถานศ กษา 

หล ักฐาน/ร องรอยการจัดตั้ง คณะกรรมการ
ระดับเขตพ ื้นทีก่ารศ  กษา ด าเนินการ
ตรวจสอบ ว ิเคราะห ์ผลการประเม ินค  ณภาพ
ภายในสถานศ กษา 
 

6 จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินค ณภาพ
ภายในสถานศ กษา 

การจัดท าระบบสารสนเทศผลการ ประเม ิน
ค  ณภาพภายในสถานศ กษาอย าง ครบถ้วน                  
และพร้อมใช้ 
 

7 จัดท าเอกสารเผยแพร ตัวอย างสถานศ  กษา                 
ทีผ่ านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานจาก 
คณะกรรมการระดับเขตพ ื้นที่การศ  กษา 

มีเหล ักฐาน/ร องรอย การเผยแพร ตัวอย าง 
สถานศ กษาท ี่ผ านเกณฑ ์การประเม ิน มาตรฐาน
จากคณะกรรมการระดับเขตพ ื้นที่ การศ  กษา 
 

8 นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศ กษาท กแห  ง            
ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

หล ักฐาน/ร องรอยการนิเทศ ติดตาม 
สถานศ กษาในการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน                
ตามเกณฑ์ 
 

 



3. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันค ุณภาพภายในและภายนอกสถานศ  กษา 
 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ส งเสริมและสนับสน นให้สถานศ  กษา 

ประเม ินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมิน 
ตนเองของสถานศ กษา 

 

หล ักฐาน/ร องรอย แสดงการสน ับสน น 
ให้สถานศ กษาประเมินและจ ัดท ารายงาน 
ประเม ินตนเอง 

 
2 พ ิจารณาให้ข ้อเสนอแนะก ับสถานศ  กษาในการ

จัดท ารายงาน การประเม ินตนเอง              
ของสถานศ กษา 

 

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

 
3 ประสานงานกับสถานศ กษาที่ม ีความพรอ้ม รับ

การประเมินภายนอก เพ ื่อเสนอรายช ื่อ 
สถานศ กษาต อส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินค  ณภาพการศ กษา (สมศ.) 

 

หล ักฐาน/ประสานงานกับสถานศ  กษา             
มีความพร ้อมรับการประเมินภายนอก 

 

4 ประสานงานกับส าน ักงานร ับรองมาตรฐาน                 
และประเมินค  ณภาพการศ กษา (สมศ.)                           
เมื่อถ งก าหนดการประเมิน ค ณภาพภายนอก            
ของสถานศ กษา 
 

มีการประสานงานกับ สมศ.เมือ่ถ  งกำหนด                   
การประเมินค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา 

5 ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก                    
เพ ื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศ กษา                       
ขั้นพ ื้นฐาน 

มีการประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก 
เพ ื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ จัดการศ กษาขั้น
พ ื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. งานการศ กษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศ กษา 
 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ศ กษา ว ิเคราะห์ ว ิจัย มาตรฐานการประกัน 

ค ณภาพภายใน 
 

หล ักฐาน/ร องรอยการศ กษา ว ิเคราะห์ ว ิจัย 
มาตรฐานการประกันค ณภาพภายใน 

 
2 ส งเสริม สน ับสน นและหรอืร วมก ับ สถานศ กษา

ด าเนินการวิจ ัยมาตรฐานและ การประก ันค  ณภาพ
การศ กษา 

มีหล ักฐาน/ร องรอยการส งเสร ิม สนับสน น           
ให้สถานศ กษาวิจัย มาตรฐานและการประกัน
ค ณภาพสถานศ  กษา 
 

3 ส งเสริม สน ับสน นให้สถานศ กษานำผลการวิจ ัย
มาตรฐานและการประก ันค  ณภาพ การศ  กษามาใช้
ในการพ ัฒนา ระบบประกันค ณภาพภายใน
สถานศ กษา 

มีการส  งเสร ิม สนับสน นให้สถานศ  กษา                
น าผลการว ิจัยมาตรฐานและการประก ัน 
ค ณภาพการศ  กษามาใช ้ในการพัฒนาระบบ 
ประก ันค  ณภาพภายในสถานศ กษา 
 

4 รวบรวมและเผยแพร ผลการว ิจัยมาตรฐาน และ
การประกันค ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา 

มีการรวบรวมและเผยแพร ผลการว ิจัย 
มาตรฐานและการประกันค  ณภาพการศ กษา 
ของสถานศ กษา 
 

5 นิเทศ ติดตาม การวิจ ัยมาตรฐานและ               
การประก ันค  ณภาพการศ กษาของสถานศ กษา             
และน าผลมาใช้ในการพ ัฒนาระบบประก ันค  ณภาพ
ภายในสถานศ กษา 

มีหล ักฐาน/ร องรอยการนิเทศ ติดตาม              
การว ิจัยมาตรฐานและการประกันค ณภาพ 
การศ  กษาของสถานศ กษาและน าผลมาใช้ในการ
พ ัฒนาระบบประกันค ณภาพภายใน สถานศ กษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน 

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

บริหารงานบ คคล บริหารงบประมาณ และบริหาร
ทัว่ไปของส านักงานเขตพ ื้นที่ การศ  กษาโดยศ  กษา
จากนโยบายแผนพ ัฒนาการศ กษา แผนปฏ ิบัติ
การประจ าปี รายงานผลการปฏ ิบัติงาน                 
จากกล  มต าง ๆ ในสำนักงานเขตพ ื้นท ี การศ  กษา 

ก าหนดขอบข ายข้อมูลท กด ้านถูกต้อง 
เหมาะสม 

2 รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดท าระบบ
ข ้อมูลสารสนเทศ 

จัดท าระบบข้อมูลได้ถ ูกต ้อง เป็นปจัจ บัน 

3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นปัจจ บัน ด าเนินการหล ังการจัดท าระบบข ้อมูลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจ บัน 

 
4 เผยแพร ข ้อมูลเป็นเอกสารและทาง Internet              

ในระบบเครือข  าย และสถานศ กษาในเขตพ ื้นที่ 
ด าเนินการหล ังการจัดท าระบบข ้อมูลให้ถูกต้อง 
เป็นปัจจ บัน 

 
5 รายงานผลการว ิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่เป็นข ้อมูล

และ สารสนเทศ ต อคณะกรรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศ  กษา               
ถ ง จ ดเด น จ ดที่ควรพัฒนา และ ขอ้เสนอแนะ 
 

ด าเนินการหล ังการจัดท าระบบขอ้มูลเสร จส ิ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศ กษา 
 
ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ว ิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศ  กษา           

ในส าน ักงานเขตพ ื้นที่การศ กษา ด้านว ิชาการ 
บริหารงานบ คคล บริหารงบประมาณและ
บริหารทัว่ไป ให้เห นจ  ดเด น จ ดที่ควรพัฒนา 
และข ้อเสนอแนะ 

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

2 ก าหนดว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ เป้าหมาย กลย ทธ์             
ในแผนพัฒนาค ณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินผลและการนิเทศการศ  กษา 

ก าหนดว ิสัยทัศน์ พ ันธกิจ เป้าหมาย กลย ทธ์              
ในแผนพัฒนาค  ณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินผลและการนิเทศการศ กษาได้สอดคล้อง
และเหมาะสม 
 

3 น าเสนอแผนพ ัฒนาค ณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเม ินและการนิเทศการศ กษา                
ต อคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศ กษา 
 

ด าเนินการหล ังการจัดท าแผนพ ัฒนาค ณภาพ 
 

4 แจ้งแผนพัฒนาค ณภาพการต ิดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศ กษาให้กล   มต างๆ น าไปสู 
การด าเนินการตามแผน 
 

ด าเนินการหล ังการจัดท าแผนพ ัฒนาค ณภาพ 
 

5 ประสานงานกับคณะกรรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเม ินผลและนิเทศการศ  กษา เพ่ือด าเนินการ
ตามแผนและแก้ไขการด าเนินงานระหว าง               
การปฏิบัติ 

มีการประสานงาน เพ ื่อด าเน ินการตามแผน 
และแก ้ไขการด าเนินงานระหว  างการปฏ ิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ประเม ินและนิเทศการศ  กษาของเขตพ ื้นที่
การศ  กษาให ้ความเห นชอบ 
 

ด าเนินการหลังการจัดท าแผนพัฒนาค ณภาพ 

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

มีการก าหนดจ ดเน้น ว ิธ ีการ เครือ่งม ือ และ 
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ิน 
และนิเทศการศ  กษา 

3 น าเสนอแนวจ ดเน้น ว ิธ ีการ เครือ่งม ือและ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และนิเทศ ต  อคณะกรรมการการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเม ินและนิเทศการศ กษา 
 

ด าเนินการหล ังเสร  จส ิ้นการกำหนดจ  ดเน้น 
ว ิธ ีการ เครือ่งม ื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 ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเม ิน
และการนิเทศต  อคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมนิและนิเทศการศ  กษา 
 

มีการจัดท ารายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเม ินและนิเทศ 

7 เผยแพร รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินและการนิเทศต อคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศ กษา                   
ต อส านักงานเขตพ้ืนที่การศ กษา สถานศ กษา       
และหน วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

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

 
 



มาตรฐานการปฏิบ ัติงาน 
เร ื่อง งานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในอ าเภอดอยเต่า  

- กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศ กษาอุดรพัฒนาการศ กษา   
- กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศ กษาดอยเกิ้งพัฒนาการศ กษา 

 
 ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
- กล  มเครือข ายอ ดรพัฒนาการศ กษา 
- กล  มเครือข ายดอยเกิ้งพัฒนาการศ กษา 
โดยการรวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอุดรพัฒนาการศึกษา 
จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 
2. โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 
3. โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวทิยา 
4. โรงเรียนบ้านบงตัน 
5. โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 
6. โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 
7. โรงเรียนบ้านวังหม้อ 
โรงเรียนในกล  มเครือข ายดอยเกิ้งพัฒนาการศ กษา 
จ านวน  6 โรงเรียน ได้แก  
1. โรงเรียนบ้านแปลง 2 
2. โรงเรียนบ้านแปลง 5 
3. โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 
4. โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 
5. โรงเรียนบ้านวังหลวง 
6. โรงเรียนบ้านหนองบัวค า 
 

มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน                   
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
- กล  มเครือข ายอ ดรพัฒนาการศ กษา 
- กล  มเครือข ายดอยเกิ้งพัฒนาการศ กษา 
 

2 รวบรวมข้อมูลและจัดท าระบบสารสนเทศ                  
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
- กล  มเครือข ายอ ดรพัฒนาการศ กษา 
- กล  มเครือข ายดอยเกิ้งพัฒนาการศ กษา 

มีข้อมูลและระบบสารสนเทศของโรงเรียน                   
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 

- กล  มเครือข ายอ ดรพัฒนาการศ กษา 
- กล  มเครือข ายดอยเกิ้งพัฒนาการศ กษา 



3 ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
- กล  มเครือข ายอ ดรพัฒนาการศ กษา 
- กล  มเครือข ายดอยเกิ้งพัฒนาการศ กษา 

ตามนโยบายจุดเน้นของสพฐ. และเขตพ้ืนที่                
การศึกษา โดยใช้รูปแบบการนิเทศ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

    CO E 

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

 

ม ีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันท ึก               
การนเิทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- กล  มเครือข ายอ ดรพัฒนาการศ กษา 
- กล  มเครือข ายดอยเกิ้งพัฒนาการศ กษา 
 

4 รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กล  มเครือข ายอ ดรพัฒนาการศ กษา 
- กล  มเครือข ายดอยเกิ้งพัฒนาการศ กษา 
 

มีการรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน                 
ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- กล  มเครือข ายอ ดรพัฒนาการศ กษา 
- กล  มเครือข ายดอยเกิ้งพัฒนาการศ กษา 
 

 


