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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 



 

ค าน า 
 

 คู่มือปฏิบัติงานของ  นางสาวขวัญตา  วงศ์สมุทร  ศึกษานิเทศก์  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  นี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน  เผยแพร่ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจได้ทราบ  โดยมีรายละเอียดภาระงาน  
กระบวนการ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ตามค าสั่งภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และผู้สนใจได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 

ขวัญตา  วงศ์สมุทร 
ศึกษานิเทศก์ 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
  
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ภารกิจงาน 1 
กรอบภารกิจกลุ่มงาน  ขั้นตอนและแนวปฏิบัติงาน 3 
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กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ภารกิจงาน 
 1. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 3.  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา   
 4.  งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
 
นางสาวขวัญตา  วงศ์สมุทร  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ  (คศ.3)  ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ล าดับที่  1  ใน
กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
 2. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2.1 ศึกษาระบบหลักเกณฑ์  วิธีการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตลอดจน
เกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ศึกษา  ค้นคว้าหลักการ  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  แล้ว
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาชาติ  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก  ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
  2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่น  รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐาน  พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
  2.5 ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  ทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับ
สถานศึกษา 
  2.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด  สร้าง  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
  2.7 นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.1 จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.2 นิเทศ  ก ากับ  ติดตามสถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  
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  3.3 ร่วมกับสถานศึกษา  ศึกษา  วิเคราะห์ผลการประเมิน  เพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  3.4 จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
  3.5 จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบ  วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อก าหนดนโยบายการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.6 จัดท าระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  3.7 จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.8 นิเทศ  ติดตาม  ก ากับสถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 4. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
  4.2 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
  4.3 ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกเพ่ือเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 
  4.4 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  
เมื่อถึงก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  4.5 ประสาน  ติดตามผลการประเมินภายนอก  เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 5. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5.1 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ของแต่ละหน่วยงาน 
  5.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  และหรือร่วมกับสถานศึกษา  ด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  5.3 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  5.4 รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  5.5 นิเทศ  ติดตาม  การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และน าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 6. งานนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูต รและ
กระบวนการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา 
 7. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 8. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 9. โครงการประเมินความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกชั้น 
 10. นิเทศ  ติดตามการรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านระบบการติดตามทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของทุกโรงเรียนในสังกัด 
 11. นิเทศ  ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
 12. ปฏิบัติงานวิชาการอ่ืนๆ  ตามค าสั่ง  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กรอบภารกิจ 
กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์  วิธีการ  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ๒. ศึกษา  ค้นคว้า  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  แล้ว
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก   ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ       
การพัฒนาคุณภาพ  และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 
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กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  มาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 



 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่น  รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผล 
และตัดสินการผ่านมาตรฐาน  พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 5. ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา 
 6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด  สร้าง  ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 
 7. นิเทศ  ติดตาม  การจัด  สร้าง  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 

 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ระบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

ภาพประกอบ  :  งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
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2.  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1. จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. นิเทศสถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 
 3. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 4. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ 
 5. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบ  วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 7. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. นิเทศ  ติดตาม  ก ากับ  สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ทั้งโดย
วิธีการประเมินตนเอง  และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ระบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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ภาพประกอบ  :  งานติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

๓.  งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง  และจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 ๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๓. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก  เพ่ือเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 ๔. ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 ๕. ประสาน  ติดตามผลการประเมินภายนอก  เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ระบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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4.  งานการศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของ    
แต่ละหน่วยงาน 
 ๒. ส่งเสริม  สนับสนุน  และหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 ๕. นิเทศ  ติดตาม  การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และน า
ผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ       

 กฎหมาย  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ระบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 ๓. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ภาพประกอบ  :  งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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