คานา
จากการดาเนินการสารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กาหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัดต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อวัดระดับ
คุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถ ตรวจสอบได้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่า
เทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
สาหรับคู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจประจากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจาก นโยบาย ภารกิจ งานที่
ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ข้าพเจ้านายธงชัย วงค์กาอินทร์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ผู้จัดทาหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
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1
คู่มือปฏิบัติงานนิเทศกลุม่ งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลุ่ม
งานดาเนินการ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการ จัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบไปด้วย
1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา
เพื่อปรับปรุงการ เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ
เรียนรู้ มี ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการ วัดและประเมินผล
การศึกษา พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ให้ ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวาง แผนการนิเทศ
และการ พัฒนางานวิชาการ
1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตาม
และ ประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกลุ่มงานที่
ดาเนินการ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาระบบ
บริหารและจัด การศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียน การสอนได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐานเท่า เทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการ
และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุง การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการและ
วิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ นิเทศการศึกษา หลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกัน คุณภาพ การศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครู
และผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษางานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามี การวิจัยและ พัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่
เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง มีการ ถ่ายทอดและได้รับการ
ยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั้นสูง ในการ
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นิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็น แบบอย่าง
ต่อวิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขต พื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ เป้าหมายของ
หลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ เขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ขอบข่ายงาน
1. งานนิเทศการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุง
การเรียนการ สอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบตลอดจน
ประเมินผลเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. งานประสานงานการประกันคุณภาพภายภายนอก
2.1 ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ.การส่งข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมิน รวมทั้งติดตามกาหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาใน สังกัดตามรอบการประเมินจาก สมศ.
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นาผลการประเมินคุณภาพภายนอก ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมิน
ภายนอก(ซ้า) ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2.3 จัดทาข้อมูลสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประสานกับสถานศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับ การประเมินภายนอก
2.4 ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการตรวจสอบ
ข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ถูกต้องและนาผลการประเมินไป
ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.ในทุก
ระดับการศึกษา
2.6 นิเทศ ติดตาม กากับ ให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมรับ
การ ประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
2.7 ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2.8 รวบรวมผลการประเมิน จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวก สาหรับการนาผลประเมินคุณภาพการศึกษา ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.9 จัดทาเอกสารรายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่และนาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา
3. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย โดยศึกษาค้นคว้า วิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. งานส่งเสริมและให้บริการด้านวิชาการ ดาเนินงานส่งเสริมผู้บริหาร ครูได้พัฒนาตนเอง โดยศึกษาหา
ความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การจัดการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาแนวทางการวัด
และประเมินผล ตลอดจนการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา
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งานส่งเสริมพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพ
การศึกษา

5. งานโครงการต่อเนื่อง ตามนโยบาย สพฐ. - โครงการโรงเรียนเรียนประชารัฐ
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
การให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนาา
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคณุภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศกึษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
3. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน
1. งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐานการศึกษา แล้วนามา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสิน การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน
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๕. ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษา
๖. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ
แนวคิด อยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา
๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลสาเร็จที่
คาดหวัง สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒.งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑.จัดทาระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๒.นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถดาเนินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการประเมินตนเอง
๓.ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนามาเป็น แนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๔.จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
อย่าง เป็นระบบ
๕.จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
๖.จัดทาระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗.จัดทาเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๘.นิเทศติดตาม กากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน สถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการ
ประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๓. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทารายงาน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
๒.พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๓.ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ รายชื่อสถานศึกษา
ต่อสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
๔.ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
กาหนดการ ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
๕.ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๔. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ของแต่ละหน่วยงาน
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนาผล
ไปใช้ใน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
สถานศึกษาทุกแห่งนาผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการพัฒนา
ระบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และ (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)
5. งานโครงการต่อเนื่อง ตามนโยบาย สพฐ.
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการรับรู้ และ การยอมรับ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาครู
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดวิธีการและขั้นตอนในการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 ดาเนินการตามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 6 การนิเทศติดตามโรงเรียน การประเมินผล
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การนิเทศตาม Area Base
กระบวนการนิเทศ
1.วางแผนงานนิเทศ (Planning: P)
1) ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน ใน Area Base เพื่อร่วมกาหนดทิศทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
2) ร่างปฏิทินการนิเทศและแผนการนิเทศ
2. สร้างแนวทางนิเทศ (Informing: I)
3. ปฏิบัติการนิเทศ (Doing: D)
4. สะท้อนผลปฏิบัติการนิเทศ (Reflecting: R)
5. ประเมินภาพความสาเร็จ (Evaluating: E)
6. พัฒนารูปแบบการนิเทศ (Action: A)

ภาคผนวก

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่ละมาตรฐานมี
รายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด
การเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ………………
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดี
ระดับ ปานกลาง
ระดับ กาลังพัฒนา
๓. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็น
ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

