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นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
คู่มือการปฏิบัติ งานตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ฉ บับนี้ จัด ทาขึ้ นเพื่ อเป็น คู่มือ การปฏิบั ติง านในหน้า ที่
ศึกษานิเทศก์ ของ นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติ ง าน ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของภาระงานที่
รับผิดชอบในฐานะศึกษานิเทศก์ประกอบด้วย ภาระงานตามกรอบการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาระงานศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติง าน หวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานลักษณะคล้ายคลึงกัน
ขอขอบคุณกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องที่
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทาเอกสารเล่มนี้ ให้สมบูรณ์ สามารถนาไปปฏิบัติง านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

ฉวีวรรณ แก้วหล่อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ
คานา

หน้า

สารบัญ
ที่มาและความสาคัญของคู่มือ
ความหมาย
วัตถุประสงค์
ขอบเขตงาน
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติของระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการทางานในขั้นตอนการจัดทฎคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการบริหารโครงการที่รับผิดชอบ
กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการขั้นตอนในการนิเทศติดตามและประเมินผลในโรงเรียนที่รับผิดชอบ
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อบภารกิจงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
*******
ที่มาและความสาคัญของคู่มือ
จากการสารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ นโยบายของผู้
อานวนการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่กาหนดให้ข้าราชการ ทุกคนในสังกัด
ต้องมีคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อวัดระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถ ตรวจสอบได้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 เป็นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตาม ตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมายจึงต้องมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์แต่ละบุคคล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา นาไปสู่การ
กาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับได้มีการใช้กฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สาหรับให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสาหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับ ดูแล ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้มีจานวน
น้อยลง กระชับและสะท้อนถึงคุณภาพอย่าง แท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐาน
ระบบการประเมินเพื่อลดภาระ การจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทาเอกสารที่ใช้ในการประเมิน มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ปรับใหม่ จึงมีจานวนไม่มาก จากการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทา
แนวปฏิบัติ สาหรับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
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ในการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 กาหนดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทย เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง มีความสุข ซึ่งในการจัด
การศึกษาทุกระดับจะต้องบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ มีบุคลากรดาเนินการอย่างมีคุณภาพเพื่อส่งผลให้
ผลผลิต คือ ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาจึงถือเป็น
หน่วยงานหลักที่มีความสาคัญในการนานโยบายทุกระดับไปสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการ จัดกระบวนการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งได้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเกิด
สัมฤทธิผลต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ
การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้มีการดาเนินการมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2541 มี
กระบวนการควบคุมคุณภาพและการประเมินคุณภาพซึ่งสอดคล้องกันมีกฏกระทรวงให้สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ต่อเนื่อง เมื่อสิ้นปีการศึกษา สถานศึกษาจะต้อง
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ เตรียมการรองรับการประเมินภายนอกจากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตามมาตรฐาน 49 ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ต่อไป
ความหมาย
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการในการจัดท ามาตรฐาน สถานศึกษา
การจัดท าแผน การจัดท าระบบสารสนเทศ การพัฒนาสู่มาตรฐาน การนิเทศ ติดตาม ประเมิน การตรวจสอบ
ทบทวนและการรายงานผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยบุคลากรของสถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินงานภายใต้ การก ากับ ติดตาม ดูแลของส า
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างและพัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและประเมินผล
เกี่ยวกับงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
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ขอบเขตงาน
แนวทางสาหรับการปฏิบัติงานและดานินการวิจัยพัฒนาส่งเสริมติดตามตรวจสอบและ
ประเมินเกี่ยวกับการดาเนินงานในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานของสถานศึกษา และเตรียมรองรับการประเมินจากภายนอกมีกรอบภารกิจของงานดังนี้
1. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2. งานตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษา
3. งานส่งเสริมและประสานการประกันคุณภาพการศึกษา
4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา
บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษามีกรอบภารกิจงานดังนี้
1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1
2. ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาระดับปฐมวัย
3. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ให้มีเจตคติที่ดีต่อ การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4. รายงานผลของการดาเนินงานที่ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอก
กระบวนการทางาน : ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและเคล็ดลับการปฏิบัติงาน
สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาว่าเป็นภารกิจที่สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องคือ สานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต้องดาเนินการ โดยเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ดังนั้น จึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถพัฒนา
ผู้เรียนและโรงเรียนได้ อย่างรอบด้านพร้อมทัง้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งยึดหลักการ
ทางานดังนี้ คือ สร้างทีมงานระดมความคิด ทาความเข้าใจกรอบภาระงานของระบบการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษา จากนั้นดาเนินการสรรหาแต่งตั้งคณะทางานเพื่อวางแผนดาเนินงานและจัดทา
เครื่องมือประเมินที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนรวมทั้งชี้แจงทาความเข้าใจให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบขั้นตอนการดาเนินงานทุกขัน้ ตอนให้เข้าใจตรงกัน เพื่อนาสู่การปฏิบัติพัฒนาตาม
แผนที่วางไว้โดยประเมินตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ นาผลจากการประเมินมากาหนดแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนางานนาสู่แผนปฏิบัติการของเขตในปีต่อไป
สาหรับขั้นตอนของการนาแนวคิดสู่การปฎิบัติ เริ่มต้นด้วยการศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการและนโยบาย สภาพบริบทของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สรุปจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
กาหนดจุดพัฒนาและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา จัดทีมงานนิเทศและเครือข่ายการนิเทศของทีมนิเทศต่างๆ เช่น ทีมนิเทศ ผอ.สพป.และรอง ผอ.
สพป. ทีมนิเทศศึกษานิเทศก์กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทีมนิเทศศึกษานิเทศก์กลุ่มงานประกัน
ทีมนิเทศเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากนั้นจัดทาเอกสารความรู้ คู่มือ
ปฏิบัติการเครื่องมือประเมิน นิเทศ ติดตาม คู่มือตรวจติดตาม คุณภาพการศึกษา เครื่องมือประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน แนวทางการรายงานผลการประเมิน
ภายใน คู่มือการติดตามการประเมินคุณภาพภายนอกมอบให้กับทีมนิเทศดังกล่าวข้างต้น เพื่อใช้
ดาเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถนศึกษา ในขณะที่มีการปฏิบัติการนิเทศอยู่นั้นจะมีการประชุมสัมมนา นาเสนอผลการนิเทศเป็น
ระยะๆให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบการนิเทศสะท้อนผลการนิเทศสู่
สถานศึกษา จัดทีมบริหารร่วมพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการนิเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากนั้นสรุปรายงานผลการนิเทศ เผยแพร่สู่องค์กรสาธารณชน
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารที่ใช้ในการนิเทศ กากับ ติดตาม การดาาเนินงานในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
หมวด 6 มาตรา 48
2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
4. แนวคิดในการประเมินแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561
5. แนวคิดการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา
แนวปฏิบัติของระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และนโยบาย
2. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
3. สร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. จัดทีมงานนิเทศ และเครือข่ายการนิเทศ
4.1 ทีมนิเทศของ ผอ.สพป.และรอง ผอ.สพป.
4.2 ทีมนิเทศของศึกษานิเทศก์กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.3 ทีมนิเทศของศึกษานิเทศก์กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 ทีมนิเทศเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.5 ทีมนิเทศผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย
5. จัดทาเอกสารความรู้ คู่มือปฏิบัติการ เครื่องมือ ประเมินผล นิเทศ ติดตาม
5.1 คู่มือตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา
5.2 เครื่องมือประเมินระบบการประเมินคุณภาพภายใน
5.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
5.4 แนวทางการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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5.5 คู่มือการติดตามการประเมินคุณภาพภายนอก
6. ดาเนินการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7. ประชุมสัมมนา นาเสนอผลการนิเทศเป็นระยะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการนิเทศ
8. ทีมบริหารร่วมพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้ระบบการนิเทศมีประสิทธิภาพ
9. สรุปผลและรายงานผลการนิเทศ เผยแพร่สู่องค์กร
กระบวนการทางานในขั้นตอนการจัดทฎคู่มือการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
ศึกษาบทบาทหน้าที่ ภารกิจงานในกลุ่มงาน
กาหนดรายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ
เสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบในเบื้องต้น
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานและแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้องทาความเข้าใจระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติการนิเทศการส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน
โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
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กระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการบริหารโครงการที่รับผิดชอบ
โครงการตามแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจาปี เขียนโครงการและดาเนินการขออนุมัติ
ศึกษาเป้าหมายและแนวดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานโครงการของ
สานักงานเขตพื้นที่และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขียนโครงการพัฒนาและดาเนินการขออนุมัติ
ประสานงานในกลุ่มงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ขออนุมัติบุคคลและวิทยากร
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ประเมินและติดตามผลของโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์

สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ

พัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
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กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเอกสารและการโต้ตอบเอกสารตามคู่มือปฏิบัติงาน
(เมื่อมีหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง)

รับหนังสือสั่งการจากสพฐ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณากลั่นกรองจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังตามระดับของหนังสือสั่งการ

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและร่วมพิจารณาในการปฏิบัติและสั่งการให้ดาเนินการ

แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการ

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

รวบรวมผลการปฏิบัติ

รายงานผลการปฏิบัติ
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กระบวนการ ขั้นตอนในการนิเทศติดตามและประเมินผลในโรงเรียนที่รับผิดชอบ

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนรายโรงเรียน

นาข้อมูลสารสนเทศ

จัดทาแผนและเครื่องมือการนิเทศ

ขออนุญาตออกนิเทศตามแผน

ออกปฏิบัติการนิเทศที่โรงเรียนโดยใช้เครื่องมือนิเทศและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับ
โรงเรียนโดยใช้หลากหลายวิธีเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการนิเทศ

ศึกษานิเทศก์

เครื่องมือนิเทศ

ผู้บริหาร/ครูผู้สอน

สะท้อนผลการนิเทศ หลังการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศได้รับทราบ

รายงานผู้บังคับบัญชาของผู้รับการนิเทศ ตามลาดับ ร่วมวางแผนพัฒนา

จัดทาสารสนเทศที่เกิดจากการนิเทศ เพื่อนาสู่วงรอบของการนิเทศครั้งต่อไป

นักเรียน

