
 
  



 
คำนำ 

 
 คู$มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช?เป@นคู$มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน$งศึกษานิเทศกHตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห$งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก?ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด  ๕  มาตรา  
๓๙  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่แก?ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ.๒๕๕๓  มาตรา  ๘  มาตรา  ๓๔  วรรคสอง ซึ่งผู?จัดทำปฏิบัติงานในกลุ$มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ$มงานส$งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให?การปฏิบัติงานเป@นไป
อย$างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 สำหรับ คู$มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู$มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ$มงาน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

ขอขอบคุณผู?อำนวยการกลุ$มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู?มีส$วนเกี่ยวข?องท่ีได?ให?
คำแนะนำปรึกษาในการจัดทำคู$มือการปฏิบัติงานเล$มน้ี ไว?  ณ  โอกาสน้ี  

 
 

     นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตยH   
   ศึกษานิเทศกHชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 



 

 
  

 
 
 สารบัญ 

 หน,า 
คำนำ  
สารบัญ  
ตอนท่ี ๑ บทบาท หน,าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศกC  
 ๑. งานตามหน?าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน$ง ๑ 
 ๒. งานตามขอบข$าย ภารกิจของกลุ$มงานนิเทศ ติดตามและประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 
 ๓. ภารกิจ สาระความรู?และลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ๒ 

ตอนท่ี ๒ ขอบขEายภารกิจกลุEมงานสEงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
      ๑. การประเมินคุณภาพภายใน ๔ 
      ๒. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๔ 
      ๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ 
      ๔. flow chart การปฏิบัติงาน ๖ 
ตอนท่ี ๓ ภารกิจงานท่ีได,รับมอบหมาย ๘ 
      ๑. งานกลุ$มสาระการเรียนรู? ๙ 
      ๒. งานกลุ$มเครือข$ายสถานศึกษา ๑๐ 
      ๓. งานพิเศษ งานโครงการและตัวช้ีวัด ๑๐ 
บรรณานุกรม ๑๑ 



 
๑                                                              

ตอนท่ี ๑ 

บทบาท หน,าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศกC 

๑. งานตามหน,าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหนEง 

 ศึกษานิเทศกHทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน?าท่ี เกี่ยวกับ

งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให?ได?มาตรฐาน ดังน้ี  

 ๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส$งเสริมให?สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู? มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 
พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได?อย$างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค?นคว?าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป@นเอกสาร คู$มือและสื่อใช?ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร$ให?ครูได?ใช?
ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

 ๑.๓ การวิเคราะหH วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู?สื ่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช?ใน
การปฏิบัติงานและเผยแพร$แก$ผู?บริหารสถานศึกษา ครูและผู?สนใจท่ัวไป  

 ๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป@นข?อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการ นิเทศและการ
พัฒนางานวิชาการ  

 ๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีผู?บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานตามขอบขEาย ภารกิจของกลุEมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ$มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต ๑ เป@นกลุ$มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะหH วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือให?สถานศึกษามีความเข?มแข็ง ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนได?
อย$างมีคุณภาพมาตรฐานเท$าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป@นฐาน ส$งผลให?ผู?เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู?ตามวัตถุประสงคHและเปpาหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน?าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงาน
นิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให?ได?มาตรฐาน ศึกษา ค?นคว?าทางวิชาการและวิเคราะหH วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนให?มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน?าที่อื่นตามท่ี
ได?รับมอบหมาย โดยให?มีความรู? ความ เข?าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู? การวัด การ
ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช$วยเหลือครูและผู?เรียนในระดับสูง มีความสามารถ
ในการวาง แผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทำ
รายงานโดยแสดงให?เห็นว$ามีการวิจัยและพัฒนา สร?างองคHความรู?ใหม$ เพื่อนำผลไปใช?ในการพัฒนาการ นิเทศ
การศึกษา มีการเผยแพร$อย$างกว?างขวาง มีการถ$ายทอดและได?รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนา
วิชาชีพ มีเทคนิคช้ันสูงในการนิเทศอย$างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 



 
๒ 

จนเป@นแบบอย$างแก$วิชาชีพส$งผลให?ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู?บรรลุ

เปpาหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขต พื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป@นผู?มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. ภารกิจ สาระความรู, และ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

 ๑. การนิเทศการศึกษา ได?แก$ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กล ยุทธHการนิเทศ
การศึกษาใน เรื่องการวิเคราะหHพฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร?างทักษะในการนิเทศ การใช?กลยุทธHในการ
นิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกตHใช?ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะหH วิจัย ส$งเสริมให?ข?อเสนอแนะเพื่อ พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ได? ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการ เรียนรู ?การสอนและการบริหารจัดการการศึกษา 
ประสาน สนับสนุนและเผยแพร$ผลงานด?านการนิเทศ การศึกษาแก$หน$วยงานท่ีเก่ียวข?อง ใช?เทคนิคการนิเทศได?อย$าง
หลากหลายด?านความเป@นกัลยาณมิตร  

 ๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได?แก$ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททาง เศรษฐกิจ สังคมและการ
เมืองไทยที่มีอิทธิพลต$อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต$างๆ การ วิเคราะหHและกำหนดนโยบาย
การศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมิน นโยบายการศึกษา โดย สามารถให?
คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหHข?อมูล และรายงานผลเพื่อ จัดทำนโยบาย แผนและการติดตามประเมินผล
ด?านการศึกษา ให?คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนด นโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา ให?คำแนะนำปรึกษา 

เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ$งให?เกิดผลดี คุ?มค$าต$อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และ
ส่ิงแวดล?อม  

 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได?แก$ ความรู?เกี่ยวกับหลักสูตร การสร?างหลักสูตร สถานศึกษา หลักการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู? จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การจัดการศึกษาพิเศษ โดย
สามารถให?คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิตแนะนำครูให?
จัดกิจกรรมท่ีส$งเสริมการเรียนรู?ได?เต็มศักยภาพของผู?เรียน ประเมินหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช?  

 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได?แก$ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะหH วิจัย การจัดทำ
มาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลกา
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให?คำปรึกษา ข?อเสนอแนะและ การวางระบบการจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย$างต$อเน่ืองและ พร?อมรับการประเมินภายนอก  

 ๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได?แก$ หลักและระบบขอบข$ายการจัดการศึกษา หลักการ บริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช?โรงเรียนเป@นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข?องกับ การจัดการศึกษาโดย 

 



 
๓ 

สามารถให?คำปรึกษาแนะนำการจัดการศึกษาให?บรรลุวัตถุประสงคHตามเจตนารมณHของการนิเทศศึกษา การบริหาร

จัดการสถานศึกษาไปสู$องคHกรแห$งการเรียนรู? บริหารจัดการศึกษาโดยใช? โรงเรียนเป@นฐาน  

 ๖. การวิจัยทางการศึกษา ได?แก$ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช? โดย สามารถให?
คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช?ในการแก?ปsญหาและพัฒนาการเรียน การสอน ให?คำแนะนำ
ปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช?ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัยเพื่อสร?างองคHความรู?
ใหม$ๆ ด?านการเรียนรู?และการจัดการศึกษา  

 ๗. กลวิธีการถ$ายทอดความรู? แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได?แก$ กลวิธีการนำเสนอความรู?แนวคิด

ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู? การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษา ค?นคว?า ฯลฯ การวิเคราะหH 
วิจารณHผลงานวิชาการอย$างสร?างสรรคHโดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ ประเภทต$างๆ แนะนำและให?
คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก$คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู? แนวคิด ทฤษฎีด?วย
วิธีการท่ีหลากหลาย และเหมาะสมต$อการเรียนรู?  

 ๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได?แก$ หลักการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอรHเน็ต คอมพิวเตอรH
ช$วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธH ส านักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช?เทคโนโลยี สารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ตนและการพัฒนางานได?อย$างเหมาะสม ให?คำปรึกษา แนะนำ การใช?เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาแก$สถานศึกษา  

 ๙. คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศกH ได?แก$ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ ศึกษานิเทศกH 

จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศกH การบริหารจัดการบ?านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศกH มีหลักธรรมในการนิเทศและ ประพฤติเป@นแบบอย$างท่ีดี 
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ตอนท่ี ๒ 

กลุEมงานสEงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑. ช่ืองาน (กระบวนงาน) 

งานพัฒนาส$งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. วัตถุประสงคC 

๑.  เพื่อเป@นแนวทางในการดำเนินงานส$งเสริม  สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 

๒. เพ่ือเป@นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓. ขอบเขตของงาน 

เป@นการดำเนินการประสาน ส$งเสริม สนับสนุน และร$วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให?สถานศึกษาสามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได?อย$างเป@นระบบ ตาม
กฎกระทรวงว$าด?วย ระบบ หลักเกณฑH และวิธ ีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ืองกำหนดหลักเกณฑHและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีเพ่ิมเติม 
๔. คำจำกัดความ 

การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว$า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม  และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกำหนดสำหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันหรือโดยหน$วยงานต?นสังกัดท่ีมีหน?าท่ีกำกับดูแล
สถานศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว$า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
ดำเนินการการอย$างมีระบบ ตามหลักเกณฑHและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ดังน้ี 

๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ$งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. จัดให?มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. จัดให?มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. จัดทำรายงานประจำป|ท่ีเป@นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๘. จัดให?มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย$างต$อเน่ือง 
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         การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว$า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข?าสู$คุณภาพ ท่ีสอดคล?องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร?าง การวางแผน และ
การดำเนินงานตามแผน รวมท้ังการสร?างจิตสำนึกให?เห็นว$า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต?องดำเนินการอย$าง
ต$อเน่ืองและเป@นความรับผิดชอบร$วมกันของทุกคน  โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด?วย การประเมิน
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๑. ศึกษา วิเคราะหH หลักเกณฑH ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ การประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต?องการของชุมชนและท?องถ่ิน และมาตรฐาน
หน$วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข?อง 

๒. จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี ให?ความ
เห็นชอบ และประกาศใช? 

 ๒.๑ จัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ี
สอดคล?องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต$ละระดับ และแสดงเอกลักษณHของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

 ๒.๒ นำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี ให?ความ
เห็นชอบ 

 ๒.๓ ประกาศใช?มาตรฐานการศึกษา แจ?งสถานศึกษาในสังกัดและหน$วยงานท่ีเก่ียวข?องทราบ 
๓. ส$งเสริม สนับสนุนให?สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย$างเป@นระบบ 
 ๓.๑ สร?างความตระหนัก ความรู? ความเข?าใจให?บุคลากรของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว$าด?วย ระบบ หลักเกณฑH และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง
กำหนดหลักเกณฑHและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
ท่ีเพ่ิมเติม 

 ๓.๒ ส$งเสริม สนับสนุน ให?สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใช?ใน
การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๓.๓ กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานประจำป|ท่ีเป@นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 ๓.๔ รวบรวม และสังเคราะหHจุดเด$น จุดท่ีควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
 ๓.๕ จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
๔. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 ๔.๑ วิเคราะหHและสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

 



 
๖  

๔.๒ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ระยะ ๓-๕ป|) และแผนปฏิบัติ
การประจำป|ท่ีสอดคล?องกัน 

 ๔.๓ ดำเนินการตามยุทธศาสตรH มาตรการ และการปฏิบัติท่ีกำหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำป| 

 ๔.๔ นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔.๕ จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู? นำเสนอผลเพ่ือแสดง จุดเด$น จุดควรพัฒนา  

๕. ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 ๕.๑ ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๕.๒ วิเคราะหHผลการประเมิน และนำผลมาใช?เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๖.  สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร$ และนำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง

การดำเนินงาน 
 ๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ 

นิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  ประเมินผลการดำเนินงาน 

ไม$มคีณุภาพ 

ส$งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดำเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศึกษาวิเคราะหH หลักเกณฑH ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

สรุปรายงาน ผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร$  

นำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน  

มีคุณภาพ 

ปรับ/แก?ไข 
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๗. แบบฟอรCมท่ีใช, 
              ๗.๑ แบบนิเทศติดตามระบบการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     ๗.๒ แบบประเมินผลการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            ๗.๓ แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๘. เอกสาร/ หลักฐานอ,างอิง  
              ๘.๑  มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปsจจุบัน 

๘.๒ มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย ฉบับปsจจุบัน และมาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข?อง 

๘.๓ กฎกระทรวง ว$าด?วยระบบ หลักเกณฑH และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห$งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก?ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
๘.๕ หลักเกณฑH และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
๘.๖ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙. แบบฟอร)มสรุปมาตรฐานงาน 

ชื่องาน งานพัฒนาส(งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา กลุ(มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : ……… 

วัตถุประสงค)    ๑.  เพื่อเปJนแนวทางในการดำเนินงานส(งเสริม  สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

    ๒. เพื่อเปJนแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ลำดับที ่ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผูMรับผิดชอบ 

๑. 

 

 

 

 

๑. ศึกษาวิเคราะหR หลักเกณฑR ระเบียบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาชาติ/ปฐมวัย/พื้นฐาน/ภายนอก (สมศ.)ความตZองการชุมชน/

ทZองถิ่น แลมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวขZอง 

ตลอดป\ มีเอกสาร คู(มือแนวทางระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ที่มี

คุณภาพ 

กลุ(มนิเทศ 

สถานศึกษา 

 ๒. 

 

 

 

 

 

๒. จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคลZองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาแต(ละระดับ แสดงเอกลักษณRของเขตพื้นที ่นำเสนอ กปท. ขอความเห็นชอบ 

ประกาศใชZ แจZงสถานศึกษาในสังกัด และผูZเกี่ยวขZอง 

ตลอดป\ ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

เขZมแข็ง 

กลุ(มนิเทศ 

สถานศึกษา 

กปท.,กตปน. 

๓. 

 

 

 

 

๓. สรZางความตระหนัก ความรูZ ความเขZาใจ ใหZบุคลากรเขตพื้นที่ สถานศึกษาเกีย่วกับการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายใน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๔  ส(งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา/นำไปใชZ  กำหนดแนวปฏบิัติการจัดทำรายงานประจำป\  สังเคราะหR จุดเด(น จุดควร

พัฒนาจากรายงานประเมินภายในสถานศึกษา  สรุปรายงานผลการประเมินภายในของ

สถานศึกษาในสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ตZนป\การศึกษา 

ภาคเรียนที่สอง 

ทุกฝgายมีส(วนร(วม  มีการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูZเพื่อการพัฒนา

งาน 

กลุ(มนิเทศ 

สถานศึกษา 

๔. 

 

 

 

 

 

 

๔. วิเคราะหR สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน/ภายนอก จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ดำเนินการตามยุทธศาสตรR มาตรการ  แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำป\ นิเทศติดตาม

ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูZ 

ตลอดป\ 

อย(างนZอยป\ละ ๑ 

ครั้ง 

กระบวนการประเมินมีคุณภาพ

เปJนที่เชื่อถือ 

กลุ(มนิเทศ 

สถานศึกษา 

๕. 

 

 

 

๕. ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

วิเคราะหRผลการประเมิน 

ป\ละ ๑ ครั้ง มีการนำผลการประเมินไปใชZ

พัฒนาการศึกษา 

กลุ(มนิเทศ 

๖. 

 

 

 

 

 

๖. สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร( และนำผลการประเมินไปวางแผน

ปรับปรุงการดำเนินงาน 

ทุกสิ้นป\การศึกษา มีผลการปฏิบัติที่เปJนเลิศ กลุ(มนิเทศ 

สถานศึกษา 

เอกสารอMางอิง : ๑.  มาตรฐานการศึกษาชาต ิ ๒. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขZอง   ๓. กฎกระทรวงว(าดZวยระบบ หลักเกณฑR และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแห(งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกZไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ   ๕. หลักเกณฑRวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.  ๖. มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

คำอธิบายสัญลักษณ)ผังขั้นตอน               จุดเริม่ตZนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ                 การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   ¡จุดเชื่อมต(อระหว(างหนZา(ถZาไม(จบภายใน ๑หนZา)

ศกึษาวิเคราะห์ หลกัเกณฑ์ ระเบียบ  
มาตรฐาน  แนวคดิ ทฤษฎีเกี?ยวกบัประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาและมาตรฐาน 

จัดทำมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

ขอความเห็นชอบ และประกาศใชZ 

ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน 

สร้างความตระหนกั ความรู้ ความเข้าใจแก่
บคุลากร เขตพื Pนที? สถานศกึษา สง่เสริม 
สนบัสนนุ สถานศกึษาดําเนินงานและ
พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

มีคณุภาพ 

สรุปรายงานผล/
เผยแพร่/นําผลไป

ใช้ 

นิเทศ ตดิตามการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ไมมี่คณุภาพ 

ปรับ/แก้ไข 



 
   ๘ 

ตอนท่ี ๓ 

ภารกิจงานท่ีได3รับมอบหมาย 

 

นางสาวสกุญัญา  รกัษาสตัย ์  ตาํแหน่ง  ศกึษานิเทศกช์าํนาญการ  มหีน้าที8รบัผดิชอบและปฏบิตังิาน ดงันีB 

๑) ปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๒) ประสานงาน วางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มงานให้เป็นไปตามระเบียบ คําส่ัง และนโยบายของทางราชการ 
๓) ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 

เขต๑ จํานวน ๒๓๙ โรงเรียน ตามแผนการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice  UBON ๑ : ๒๐๒๓ 
Model นโยบายสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

๔) รับผิดชอบ นิเทศ กํากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

   ๔.๑ นิเทศเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานของหลักสูตร 
   ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๕) รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน ในเครือข่าย

สถานศึกษาท่ี ๒๔ (ดอนมดแดง ๒ ) 
๖) รับผิดชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดังน้ี 

     ๖.๑ การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      ๖.๒ การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานทํา   
   ๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑. งานกลุ=มสาระการเรียนรู3 

สาระการเรียนรู+ หมายถึง องค4ความรู+ ทักษะและค;านิยมที่ผู+เรียนควรเรียนรู+ เพื่อจะช;วยนำพาให+ บรรลุคุณภาพ

ตามเปKาหมายที่กำหนด กลุ;มสาระการเรียนรู+ หมายถึง กลุ;มขององค4ความรู+ ทักษะและคุณลักษณะท่ีกำหนดไว+ใน

มาตรฐานการเรียนรู+/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข+องสัมพันธ4กันตามศาสตร4ต;าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จัดแบ;งกลุ;มสาระการเรียนรู+เปVน ๘ กลุ;ม ได+แก;  

๑) ภาษาไทย  

๒) คณิตศาสตร4  

๓) วิทยาศาสตร4 และเทคโนโลยี   

๔) สังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๕) สุขศึกษาและพลศึกษา  

๖) ศิลปะ  

๗) การงานอาชีพ  

๘) ภาษาต;างประเทศ  

มาตรฐานการเรียนรู+ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง คุณภาพท่ีต+องการ

ให+เกิดข้ึนในตัวผู+เรียนเปVนส่ิงท่ีผู+เรียนพึงรู+และปฏิบัติได+เม่ือจบการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน ความรู+ ความสามารถ ทักษะและ 



 
๙ 

 

คุณลักษณะที่ระบุไว+ในมาตรฐานการเรียนรู+ถือเปVนสิ่งจำเปVนสำหรับผู+เรียนทุกคน ดังนั้น หน;วยงานที่เกี่ยวข+องทาง

การศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา มีหน+าที่และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือ

พัฒนาผู+เรียนให+บรรลุคุณภาพตามท่ีมาตรฐานกำหนด มาตรฐานการเรียนรู+ขั้นพื้นฐานถือเปVนเครื่องมือสำคัญในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปVนเปKาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ 

นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช+สำหรับผู+เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล;าวอยู;บนฐานความเช่ือ 

ที่ว;า ผู+เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย;างมีคุณภาพเท;าเทียมกันได+ ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู+และ

ปฏิบัติได+ ซึ่งสะท+อนถึงมาตรฐานการเรียนรู+ ตัวชี้วัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเปVนรูปธรรมในการนำไปใช+ใน

การกำหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเปVนเกณฑ4 สำคัญสำหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู+เรียน 

โดยทั่วไปจะมีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช+ในการตรวจสอบผู+เรียนเปVนระยะ ๆ ในการพัฒนาไปสู;มาตรฐานการเรียนรู+ การ

กำหนดตัวชี้วัดดังกล;าวนั้น ในระบบการศึกษาบางแห;งอาจกำหนดไว+เปVนช;วง ๆ ทุก ๓-๔ ปy แต;บางแห;งอาจกำหนดทุก

ระดับช้ัน ท้ังน้ีข้ึนอยู;กับความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต;ละแห;ง (สำนักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  

งานกลุ;มสาระการเรียนรู+ เปVนกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศก4ต+องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู+สอนในด+าน

การพัฒนาองค4ความรู+ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว+ในมาตรฐานการเรียนรู+/ตัวชี้วัดท่ี เกี่ยวข+องสัมพันธ4กันตาม

ศาสตร4ต;าง ๆ  
 

นางสาวสกุญัญา  รักษาสัตย์   ตำแหน;ง ศึกษานิเทศก4ชำนาญการ  มีหน+าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดงันีB 

นิเทศ กํากบั ตดิตามการพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและรบัผดิชอบงาน

โครงงานสงัคมศกึษา  โดยมหีน้าทแีละความรบัผดิชอบ ดงันีB 

๑) นิเทศเพื8อปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหไ้ดม้าตรฐานของหลกัสตูร 

๒) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั เพื8อพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ   
ข้ันตอนและแนวการปฏิบัติ 

 

๑) ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการการจัดการเรียนรู+ การวัดและประเมินผล และการนิเทศการศึกษา เพื่อ

ยกระดับผู+เรียนเกิดการเรียนรู+ในชีวิตประจำวัน  

๒) ประสานงานกับผู+บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู+สอนกลุ;มสาระการงานอาชีพ เพื่อสร+างเครือข;ายการ

เรียนรู+ และสร+างความตระหนักให+ครูผู+สอนได+เห็นความสำคัญ ของกลุ;มสาระ   

๓) นิเทศให+ความรู+ครูผู +สอนกลุ;มสาระการงานอาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู+ วัดและ

ประเมินผลท่ีตรงตามมาตรฐานตัวช้ีวัด 

๔) ส;งเสริม สนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู+ และการวัดและประเมินผล ของ

ครูผู+สอนกลุ;มสาระการงานอาชีพ   

๕) นิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู+ การวัดและประเมินผลของครูให+ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

 

 

 



 
๑๐ 

๖) ศึกษาค+นคว+าเคราะห4วิจัย แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู+ และการวัดและประเมินผลท่ีมี ประสิทธิภาพ 

เพ่ือยกระดับทักษะในการปฏิบัติงาน 

๗) รายงานผลการดำเนินงานทางการเรียนกลุ;มสาระการเรียนรู+การงานอาชีพ 

ผลสำเร็จท่ีคาดหวัง  

           ครูผู+สอนกลุ;มสาระการงานอาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู+ได+และมีการวัดและประเมินผลอย;างมี

ประสิทธิภาพผู+เรียนมีทักษะทางการเรียนและปฏิบัติสูงข้ึน 

 

๒. งานกลุ=มเครือข=ายสถานศึกษา 

ภาคีเครือข;าย หมายถึง กลุ;มบุคคล องค4กรที่มีเปKาหมายร;วมกัน มารวมตัวกันด+วยความสมัครใจ เพื่อทำกิจกรรม

ให+บรรลุเปKาหมาย (ร;วมคิด / วางแผน ร;วมทำ ร;วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ4 แนวราบ มีความเสมอภาค และเรียนรู+

ร;วมกันอย;างต;อเนื่อง งานกลุ;มเครือข;ายสถานศึกษา เปVนกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก4ต+องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของ สถานศึกษา

ในรูปของภาคีเครือข;าย ในการทำงานร;วมกันกับกลุ;มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข;ายใน ด+าน   การประสานงาน 

(Coordination) ความร;วมมือ (Cooperation) การทำงานร;วมกัน (Collaboration) และการมีส;วนร;วม (Participation) ใน

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได+แก; การบริหารงานวิชาการ 

การบริหารงาน งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวสกุญัญา รกัษาสตัย ์  ตำแหน;ง ศึกษานิเทศก4ชำนาญการ  มีหน+าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดงันีB 

 รบัผดิชอบเครอืขา่ยสถานศกึษาที8 ๒๕ อาํเภอดอนมดแดง จาํนวน ๙ โรงเรยีน ไดแ้ก่ 

           ๑. โรงเรยีนบา้นทา่เมอืง 

           ๒. โรงเรยีนบา้นยางกระเดา 

           ๓. โรงเรยีนบา้นสวา่งโนนสวาง 

           ๔. โรงเรยีนบา้นกระบนู 

           ๕. โรงเรยีนบา้นโอดนาด ี

           ๖. โรงเรยีนบา้นทา่ลาดหนองหลม่ยางนกหอ 

           ๗. โรงเรยีนบา้นทา่ศลิา 

           ๘. โรงเรยีนบา้นคอ้ 

           ๙. โรงเรยีนเหลา่แดง 

๓. งานพิเศษ งานโครงการและตัวช้ีวัด 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี ้วัด เปVนกิจกรรมท่ีศึกษานิเทศก4ต+องปฏิบัติเพื ่อพัฒนางานในหน+าที่ของ

ศึกษานิเทศก4ที่เกี่ยวข+องกับงานพิเศษที่ไม;ใช;งานตามมาตรฐานตำแหน;ง รวมถึงงานโครงการและ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข+องกับ

การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก4 เพื่อเอื้อประโยชน4ให+กับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา รวมถึงเปVนฐานข+อมูลในการ

ปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปyต;อไปในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

         ๑) รบัผดิชอบงาน/โครงการตามนโยบาย ดงันีB 

           ๑. การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๒. การส่งเสริมการเรียนรู้งานอาชีพและการมีงานทาํ  

 ๒) ปฏบิตัหิน้าที8อื8นตามที8ไดร้บัมอบหมาย 

 
------------------------------------------------------------------------- 
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