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      ผู้รับผิดชอบ 

                 นางสุทธาสินี  เปาอินทร์   
            ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 





คำนำ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด  5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ได้
กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 
183 เขต และสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ม ัธยมศ ึกษา จำนวน 42 เขต และได ้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
โดยแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ออกเป็น 8 กลุ่ม และออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา  
ออกเป็น 7 กลุ่ม 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
 สำหรับ คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล เรื ่องกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ 
ผู้รับผิดชอบในกลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งใน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  มีบทบาท อำนาจ หน้าที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวกับกลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเป็นภาระงาน  
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้จัดทำ ขอขอบพระคุณท่าน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ไว้  ณ  โอกาสนี้  
 
 
        (นางสุทธาสินี  เปาอินทร์)
  
                           ศึกษานิเทศก์ชำนาญาร  
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ตารางวิเคราะห์บทบาท  อำนาจ  หน้าที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  1 
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ตารางวิเคราะห์บทบาท  อำนาจ  หน้าที่   
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ



ตารางวิเคราะห์บทบาท  อำนาจ  หน้าที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 

บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
พัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

1. งานพัฒนาส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และมาตรฐาน
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการ
เขตพ้ืนทีใ่ห้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ 
 2.1 จัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาใน
แต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 นำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่ ให้ความเห็นชอบ 
 2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 

1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา/
รองวิชาการ 
4. หัวหน้างานประกันฯ 
5. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

 



ตารางวิเคราะห์บทบาท  อำนาจ  หน้าที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

พัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

1. งานพัฒนาส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่า
ด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 และท่ีเพ่ิมเติม 
         3.2 ส่งเสริม สนับสนนุ ให้สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และนำไปใช้ในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.3 กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.5 จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา/
รองวิชาการ 
4. หัวหน้างานประกันฯ 
5. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 



ตารางวิเคราะห์บทบาท  อำนาจ  หน้าที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 
ตามประกาศ ศธ. 

งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
บุคคล / หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
พัฒนาส่งเสริมมาตรฐาน
การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

1. งานพัฒนาส่งเสริม
มาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
 4.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระยะ 
3-5ปี) และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกัน 
 4.3 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่กำหนดตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
 4.4 นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลเพ่ือแสดง จุดเด่น จุดควร
พัฒนา 
5. ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 5.1 ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และนำผลมาใช้เพ่ือวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
6.  สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ และนำผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 

1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา/
รองวิชาการ 
4. หัวหน้างานประกันฯ 
5. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 



ตารางวิเคราะห์บทบาท  อำนาจ  หน้าที่  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 
บทบาท/อำนาจ/หน้าที่ 

ตามประกาศ ศธ. 
งาน / เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

บุคคล / หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา (ต่อ) 

 

4. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์
วิจัยการพัฒนาการนิเทศการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
  4.1 งานศึกษาค้นคว้า การ
พัฒนาการนิเทศการบริหาร
การศึกษา 
  4.2  งานศึกษาค้นคว้า การ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
  4.3  วิเคราะห์วิจัยการ
พัฒนาการนิเทศระบบบริหาร 
  4.4  วิเคราะห์วิจัยการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 

1.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศระบบ
บริหาร และการจัดการศึกษา 
2.  ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
       2.1  การพัฒนาการนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       2.2  การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
       2.3  การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการนิเทศระบบบริหารการจัด
การศึกษา  และเครือข่ายนิเทศ  
3. สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศ
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
      3.1  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
      3.2  จัดคลังความรู้รูปแบบวิธีการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดี 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. ศึกษานิเทศก์/กลุ่ม
นิเทศฯ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
5. ครูแกนนำ/ครูต้นแบบ/ 
ครูภูมิปัญญา 
 6.  คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
ก.ต.ป.น.ฯลฯ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงานตามภารกิจหลัก : งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา 

 และการประกันคุณภาพการศึกษา 



มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก : งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา รหัสเอกสาร : ……… 
วัตถุประสงค ์   1.  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริม  สนบัสนุน ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา    2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ลำดับที ่ ผังขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดำเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

1. ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบยีบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาชาติ/ปฐมวัย/พื้นฐาน/ภายนอก (สมศ.)
ความต้องการชุมชน/ท้องถิ่น แลมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ตลอดป ี มีเอกสาร คู่มือแนวทางระบบ
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ที่มีคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

 2. 
 

 
 
 
 

2. จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นท่ี 
นำเสนอ กปท. ขอความเห็นชอบ ประกาศใช้ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศกึษา
เข้มแข็ง 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 
กปท.,กตปน. 

3. 
 

 
 
 

3. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรเขตพื้นที่ สถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการประกันคณุภาพภายใน ฯ พ.ศ. 2554  ส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา/นำไปใช้  กำหนดแนว
ปฏิบัติการจัดทำรายงานประจำปี  สังเคราะห์ จุดเด่น จุดควรพัฒนาจากรายงาน
ประเมินภายในสถานศึกษา  สรุปรายงานผลการประเมินภายในของสถานศึกษาใน
สังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ต้นปีการศึกษา 
ภาคเรยีนที่สอง 

ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม  มีการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อการ
พัฒนางาน 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

4. 
 
 
 

 
 
 

4. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน/ภายนอก จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ  แผนพัฒนาคุณภาพ 
แผนปฏิบัติการประจำปี นิเทศติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ตลอดป ี
อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 

กระบวนการประเมินมี
คุณภาพเป็นที่เช่ือถือ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

5. 
 

 
 

5. ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา วิเคราะหผ์ลการประเมิน 

ปีละ 1 ครั้ง มีการนำผลการประเมินไปใช้
พัฒนาการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 

6. 
 

 
 
 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ และนำผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 

ทุกสิ้นปกีารศึกษา มีผลการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาติ  2. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
4. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ   5. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก ของ สมศ.  6. มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห ์หลกัเกณฑ ์ระเบียบ  
มาตรฐาน  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบั
ประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาและ
มาตรฐาน 

จัดทำมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ขอความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สรา้งความตระหนกั ความรู ้ความเขา้ใจแก่
บคุลากร เขตพืน้ที่ สถานศกึษา ส่งเสรมิ 
สนบัสนนุ สถานศกึษาด าเนินงานและ
พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

มีคณุภาพ 

สรุปรายงานผล/
เผยแพร/่น าผลไป

ใช ้

นิเทศ ติดตามการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ไม่มีคณุภาพ 

ปรบั/แกไ้ข 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน : งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา 

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริม  สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถานศึกษา 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นการดำเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เรื ่อง
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2554 และท่ีเพ่ิมเติม 

4. คำจำกัดความ 
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การ

ติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ  
ประกาศกำหนดสำหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  หมายความว่า การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ดำเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 



8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ
โครงสร้าง การวางแผน และการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่า การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน   โดย
ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐาน
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น และมาตรฐานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่        ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

 2.1 จัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดง
เอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 2.2 นำมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 
ให้ความเห็นชอบ 

 2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

 3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2554 และท่ีเพ่ิมเติม 

 3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และนำไปใช้ในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 3.3 กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.5 จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 
 4.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระยะ 3-5ปี) 

และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกัน 
 4.3 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่กำหนดตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
 4.4 นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลเพ่ือแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา

  
5. ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 5.1 ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และนำผลมาใช้เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
6.  สรุปรายงานผลการดำเนินการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ และนำผลการประเมินไป

วางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

     7.1 แบบนิเทศติดตามระบบการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
     7.2 แบบประเมินผลการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            7.3 แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน 
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการศึกษา

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8.3 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2553 

จัดทำมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ 

นิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

  ประเมินผลการดำเนินงาน 

ไม่มีคุณภาพ 

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดำเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบยีบ มาตรฐาน แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาและมาตรฐานการศึกษา 

สรุปรายงาน ผลการดำเนินการ จดัทำเอกสารเผยแพร่  
นำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน  

มีคุณภาพ 

ปรับ/แกไ้ข 



8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
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