คู่มือการปฏิบัติงาน
ของ

นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ก

คานา
คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวขวัญตา วงศ์ส มุทร ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้ผู้บริหาร
สถานศึ กษา ข้าราชการครู บุ คลากรทางการศึก ษา และผู้ ส นใจได้ทราบ โดยมีรายละเอี ยดภาระงาน
กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามคาสั่งภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจได้เป็นอย่างดียิ่ง

ขวัญตา วงศ์สมุทร
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ภารกิจงาน
กรอบภารกิจกลุ่มงาน ขั้นตอนและแนวปฏิบัติงาน

ก
ข
1
3
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กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจงาน
1.
2.
3.
4.

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ (คศ.3) ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลาดับที่ 1 ใน
กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
2. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.1 ศึกษาระบบหลั กเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจน
เกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.2 ศึกษา ค้นคว้าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา แล้ว
นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาชาติ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสินการผ่านมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
2.5 ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ทั้งระดับเขตพื้นที่และระดับ
สถานศึกษา
2.6 ส่ งเสริ มให้ ส ถานศึกษาจัด สร้ าง ระบบประกันคุณ ภาพภายในสถานศึก ษา โดยมี
หลักการและแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
2.7 นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.1 จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 นิเทศ กากับ ติดตามสถานศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
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3.3 ร่วมกับสถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อหาจุดพัฒนาและนามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
3.4 จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ
3.5 จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.6 จัดทาระบบสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.7 จั ด ท าเอกสารเผยแพร่ ตัว อย่ า งสถานศึ ก ษาที่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น มาตรฐานจาก
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.8 นิเทศ ติดตาม กากับสถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
4. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเองและจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
4.2 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
4.3 ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอกเพื่อเสนอรายชื่อ
สถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
4.4 ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
เมื่อถึงกาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
4.5 ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ของแต่ละหน่วยงาน
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่วมกับสถานศึกษา ดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5.3 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึก ษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน คุณภาพ
การศึกษา มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.4 รวบรวมและเผยแพร่ ผ ลการวิ จั ย มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
5.5 นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และนาผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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6. งานนิ เทศ กากับ ติดตาม ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจั ย ส่ งเสริมพัฒ นาหลั กสู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา
7. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9. โครงการประเมินความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกชั้น
10. นิเทศ ติดตามการรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยผ่านระบบการติดตามทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของทุกโรงเรียนในสังกัด
11. นิเทศ ติดตามโรงเรียนในศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามคาสั่ง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรอบภารกิจ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนกฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา แล้ว
นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาสร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
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4. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาก าหนดมาตรฐานระดับ สถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน / ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผล
และตัดสินการผ่านมาตรฐาน พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
5. ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา
6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
7. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่อง ระบบ หลั กเกณฑ์ วิธี การประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕

ภาพประกอบ : งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
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2. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
1. จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. นิ เ ทศสถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การประเมิ น ผลและตรวจสอบคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง
3. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
4. จัดตั้งคณะทางานเพื่อรั บผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ
5. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. จัดทาเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8. นิเทศ ติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งโดย
วิธีการประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่อง ระบบ หลั กเกณฑ์ วิธี การประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
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๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๓. ประสานงานกั บ สถานศึ ก ษาที่ มี ค วามพร้ อ มรั บ การประเมิ น ภายนอก เพื่ อ เสนอรายชื่ อ
สถานศึกษาต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๔. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กาหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๕. ประสาน ติ ด ตามผลการประเมิ น ภายนอก เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการจั ด การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่อง ระบบ หลั กเกณฑ์ วิธี การประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
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4. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของ
แต่ละหน่วยงาน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และหรือร่ว มกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึ กษาของสถานศึกษา และนา
ผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งนาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่อง ระบบ หลั กเกณฑ์ วิธี การประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓
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