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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของ 

นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 
ศึกษานิเทศก ์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 



งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ภายในของสถานศึกษา 

๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓. ขอบเขตของงาน 

เป็นการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่าง 
เป็นระบบ ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
๔. ค าจ ากัดความ 

การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนด 
ส าหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ 
มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ 
ด าเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 
    สถานศึกษา 
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔. ด าเนินงานตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 



๒ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ                                                    

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ 
โครงสร้าง การวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน โดยระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน  ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและ 
ท้องถิ่น และมาตรฐานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ 
ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

๒.๑ จัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒.๒ น ามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ ให้ 
ความเห็นชอบ 

๒.๓ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง 

เป็นระบบ 
๓.๑ สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และและประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ 
น าไปใช้ในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๓.๓ ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
ภายใน 

๓.๔ รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

๓.๕ จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 



ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๓ 

๔. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔.๑ วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน 

คุณภาพภายนอก 
๔.๒ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระยะ ๓-๕ปี) และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกัน 
๔.๓ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่ก าหนดตามแผนพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔.๔ นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๔.๕ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลเพ่ือแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

๕. ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕.๑ ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
๕.๒ วิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลมาใช้เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖. สรุปรายงานผลการด าเนินการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าผลการประเมินไปวางแผน 
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
๖. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ เสนอขอความเห็นชอบและประกาศ 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาด าเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

สรุปรายงาน ผลการด าเนินการ จดัท าเอกสารเผยแพร ่  
น าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบยีบ มาตรฐาน แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

ไม่มีคณุภาพ 

มีคุณภาพ 

ปรับ/แกไ้ข 



๔ 

๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 ๗.๑ แบบนิเทศติดตามระบบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ๗.๒ แบบประเมินผลการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๗.๓ แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

๘.๑ มาตรฐานการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน 

๘.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆที่
เกี่ยวข้อง 

๘.๓ กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 

๘.๕ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

๘.๖ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 


