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ค าน า 

 
                จากการด าเนินการส ารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนในสังกัดต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือวัดระดับ 
คุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถ ตรวจสอบได้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับ
การนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการศึกษา ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและข้ันตอน
การปฏิบัติงานตามภารกิจประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจาก 
นโยบาย ภารกิจ งานที่ได้รับมอบหมายตามจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1    
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เป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษานี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง  
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1 
คู่มือปฏิบัติงานนิเทศกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
แนวคิด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่ม

งานด าเนินการ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการ จัดการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการ เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  
  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             
ประกอบไปด้วย   
        1. งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา       
เพ่ือปรับปรุงการ เรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้   
            1.1 งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการ
เรียนรู้ มี ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการ วัดและ
ประเมินผลการศึกษา พัฒนา สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   
            1.2 การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เผยแพร่ให้ ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน   
            1.3 การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ือใช้ในการ ปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป   
            1.4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวาง แผนการ
นิเทศและการ พัฒนางานวิชาการ   
            1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
        2. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น
กลุ่มงานที่ด าเนินการ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การ
พัฒนาระบบบริหารและจัด การศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียน การ
สอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่า เทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับ
งานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุง การเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทาง
วิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ นิเทศ
การศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผลการศึกษา การประกัน คุณภาพ การศึกษา 
ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษางานวิชาการ 
งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา และจัดทารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามี การวิจัยและ 
พัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนาผลไปใช้ในการพัฒนาการ นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่ อย่าง
กว้างขวาง มีการ ถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคชั้นสูง ในการ 
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นิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็น แบบอย่างแก่
วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขต พ้ืนที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ เป้าหมายของ
หลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ เขตพ้ืนที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ขอบข่ายงาน 
        1. งานนิเทศการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการ สอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบตลอดจน
ประเมินผลเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
        ๒ งานประสานงานการประกันคุณภาพภายภายนอก  
          2.1 ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ.การส่งข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือขอรับการประเมิน รวมทั้งติดตามก าหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาใน สังกัดตามรอบการประเมินจาก สมศ.  
          2.2 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอก ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมิน
ภายนอก(ซ้ า) ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
          2.3 จัดท าข้อมูลสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก  ประสานกับสถานศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมรับ การประเมินภายนอก  
          2.4 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการตรวจสอบ
ข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีถูกต้องและน าผลการประเมินไป
ใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
           2.5 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.ในทุก
ระดับการศึกษา  
           2.6 นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับจัดการศึกษา การเตรียมความพร้อมรับ
การ ประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
           2.7 ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก       
           2.8 รวบรวมผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวก ส าหรับการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษา ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
           2.9 จัดท าเอกสารรายงาน  สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่และน าไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  
      3. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  โดยศึกษาค้นคว้า วิจัยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ เรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  การพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตลอดจนการส่งเสริมมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
      4. งานส่งเสริมและให้บริการด้านวิชาการ  ด าเนินงานส่งเสริมผู้บริหาร  ครูได้พัฒนาตนเอง โดยศึกษา
หาความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
การจัดการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การพัฒนาแนวทางการวัด
และประเมินผล ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา 
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      5. งานโครงการต่อเนื่อง ตามนโยบาย สพฐ. -  โครงการโรงเรียนเรียนประชารัฐ   
      6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย  
 งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  

  
  
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ  
    สถานศึกษา  
2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน        
    การศึกษาชาติ   
3. เพ่ือส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้ 
    มาตรฐาน 

1. งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ   
            ๑. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
            ๒.  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
            ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา 
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน   
            ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
ตัดสิน การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน   
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ึกษ
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งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา  

การให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าา
สถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคณุภาพ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา  

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  มาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศกึษา  
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             ๕.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ 
สถานศึกษา    
             ๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการและ
แนวคิด อยู่บนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนา   
             ๗.  นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ผลส าเร็จที่
คาดหวัง  สถานศึกษามีความสามารถในการจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
             ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ    
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓      
             ๒. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ (๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
๒.งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ    
             ๑.จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา     
             ๒.นิเทศติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการประเมินตนเอง     
             ๓.รว่มกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและน ามาเป็น แนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์     
             ๔.จัดตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่าง เป็นระบบ     
             ๕.จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา     
             ๖.จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
             ๗.จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จาก
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             ๘.นิเทศติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  ผลส าเร็จที่คาดหวัง    
สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายใน สถานศึกษา  ทั้งโดยวิธีการ
ประเมินตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง     
            ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (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 และจัดท ารายงาน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา   
            ๒.พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา      
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            ๓.ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอ รายชื่อ
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)    
              ๔.ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)            
เมื่อถึงก าหนดการ ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา   
              ๕.ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  ผลส าเร็จที่คาดหวัง  สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
              ๑.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (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 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของ    
แต่ละหน่วยงาน   
              ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา    
              ๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ใน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
              ๔. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา        
              ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผล
มาใช้ใน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ผลส าเร็จที่คาดหวัง   
               สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ
พัฒนาระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง    
               ๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (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.   
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

   ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการรับรู้ และ การยอมรับ    
   ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาครู 
   ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
   ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดวิธีการและข้ันตอนในการพัฒนา 
   ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการตามข้ันตอน 
   ขั้นตอนที่ 6 การนิเทศติดตามโรงเรียน การประเมินผล  
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การนิเทศตาม Area Base  
กระบวนการนิเทศ   
              1.วางแผนงานนิเทศ (Planning: P)                  
                 1) ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน ใน  Area Base เพ่ือร่วมก าหนดทิศทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน         
                 2) ร่างปฏิทินการนิเทศและแผนการนิเทศ   
              2. สร้างแนวทางนิเทศ (Informing: I)  
              3. ปฏิบัติการนิเทศ (Doing: D)  
              4. สะท้อนผลปฏิบัติการนิเทศ (Reflecting: R)                  
              5. ประเมินภาพความส าเร็จ (Evaluating: E)                 
              6. พัฒนารูปแบบการนิเทศ (Action: A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่   

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน     
                1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน     
                1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์   
มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ละมาตรฐานมี

รายละเอียด  ดังนี้  
มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
                    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
                          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ    
                          2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา    
                          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม    
                          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
                          5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
                          6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
                    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
                          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด    
                          2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย    
                          3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย    
                          4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
                    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
                    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
                    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย   
                    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
                    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ   
                    2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
                    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
                    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   



                    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
                  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   
                  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ……………… 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

..................................................................................................  
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน         
       ๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ      
       ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

 

       ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
       ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร  
       ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา         
       ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน         
        ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
        ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย     
        ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
        ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ    
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
      สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  

 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี 
      คุณภาพ 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ         
      การจัดการเรียนรู้  

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป 
       ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

๓.๒  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  



๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
          การจัดการเรียนรู้ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  
การก าหนดค่าเป้าหมาย  

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย     
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้  
           ระดับ  ยอดเยี่ยม  
           ระดับ  ดีเลิศ  
           ระดับ  ดี  
           ระดับ  ปานกลาง  
           ระดับ  ก าลังพัฒนา  
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ   

เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
  
 
 
 
 

 


