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ค าน า 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ได้ก าหนดให้บุคลากรด าเนินการจัดท า 

คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็น ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติราชการตามบทบาท หน้าที่ของกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งสามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
                  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวน  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามภารกิ จ
ประจ ากลุ่มงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่ นที่
เกี่ยวข้องหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะสามารถสื่อสารท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจ และผู้รับผิดชอบสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 
 

        
 

                      กลุ่มงานสง่เสรมิพฒันา ระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา 
                                             กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตร การศึกษาข้ันพื้นฐานและ กระบวนการเรียนรู้  
 1.1 งานส่งเสริมพฒันา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ี 
ความสามารถพเิศษ  
  1.2 งานส่งเสริมพฒันา หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนา หลักสูตรและกระบวนการ เรียนรู้  
2. กลุ่มงานวัดและประเมิน การศึกษา  

2.1 งานส่งเสริมการวัดและ ประเมินผลการศึกษา 
2.2 งานส่งเสริมและพฒันา เครื่องมือวัดและประเมินผล การศึกษา  
2.3 งานติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการวัดและ ประเมินผลการศึกษา  
2.4 งานทดสอบทางการศึกษา  

3. กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
3.1 งานส่งเสริม พฒันาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  
3.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพฒันาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา  

4. กลุ่มงานนเิทศ ติดตามและ ประเมินผลระบบบริหารและ การจัดการศึกษา  
4.1 งานส่งเสริมและพฒันา ระบบการนิเทศและการจัด กระบวนการเรียนรู้ 

     4.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครอืข่ายการนเิทศของเขตพื้นที่ การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่ 
          เกี่ยวข้องและชุมชน 
     4.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ บรหิารและการจัดการศึกษา 
     4.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบ บริหารและการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  
     5.1 งานส่งเสริมพฒันาระบบ การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา  

5.2 งานตรวจสอบคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  
    5.3 งานส่งเสริมและ ประสานงานการประกัน คุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษา  
     5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพการศึกษา 
6. กลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นเิทศการศึกษา  
    6.1 งานพัฒนาระบบข้อมลูและ สารสนเทศ  
     6.2 งานวางแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  
     6.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา 
 

2. นายชาญณรงค์  รัตนบุรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษมีหน้าทีร่ับผิดชอบและปฏิบัตงิาน ดังนี ้
 2.1 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.2 หัวหน้างานศูนย์พฒันากลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศกึษาศาลนาและวัฒนธรรม 
 

/2.3  หัวหน้าโครงการ... 
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 2.3 หัวหน้าโครงการโรงเรียนทวิศึกษา/การศึกษาเพื่อการมงีานท า/หลักสูตรเช่ืองโยง 
 2.4 หัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพฯ 
 2.5 หัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที2่1 
 2.6 หัวหน้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 2.7 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา 
 2.8 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/โครงการโรงเรยีนคุณภาพ 

2.9 โครงการห้องเรียนสเีขียว 
 2.10 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 2.11 กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 2.12 กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 2.13 รักษาการแทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาคนที่1 
 2.14  รับผิดชอบและดูแลสหวิทยาเขตปากพะยูน  และสหวิทยาเขตตะโหมด 
 2.15 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

การด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีรายบุคคล 
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1.เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานสง่เสรมิสนบัสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถานศึกษา 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นการด าเนินการประสาน ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 
 
 
 
 
 

/4.ค าจ ากัด... 
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4. ค าจ ากัดความ 
การประเมินคุณภาพภายในหมายความว่าการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และ

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด
ส าหรับการประกันคุณภาพภายในซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ัน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหมายความว่าการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่ด าเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้    

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
3. จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพฒันาก าจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหมายความว่ากระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสร้าง             
การวางแผนและการด าเนินงานตามแผนรวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาเพื่ อ     
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน และมาตรฐานหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ให้ความ
เห็นชอบ และประกาศใช้ 

2.1 จัดท ามาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา ที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดบั และแสดงเอกลกัษณ์ของเขตพื้นที่
การศึกษา 

2.2 น ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ให้ความเห็นชอบ 
2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 

/3.ส่งเสริม... 
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3. ส่งเสรมิสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ 
3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและ 

สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย กฎกระทรวง                 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
น าไปใช้ในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3.3 ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพฒันา จากรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
3.5 จัดท าสรปุรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน 

คุณภาพภายนอก 
4.2 จัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา (ระยะ 3-5ปี) และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคลอ้งกัน 
4.3 ด าเนินการตามยทุธศาสตร์มาตรการและการปฏิบัติที่ก าหนดตามแผนพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาและแผนปฏิบัตกิารประจ าป ี
4.4 นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลเพือ่แสดง จดุเด่น จุดควรพัฒนา 

5. ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.1 ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
5.2 วิเคราะหผ์ลการประเมิน และน าผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรงุ
การด าเนินงาน 
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ไม่มี

คุณภาพ 

ปรับ/แก้ไข 

สรุปรายงานผลการ

ด าเนินการ จัดท าเอกสาร

เผยแพร่ 

มี

คุณภาพ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 

ศึกษาวิเคราะห์  หลักเกณฑ์  ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7.แบบฟอร์ม...

จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่

การศกึษา เสนอความเหน็ชอบ 

นิเทศ ติดตาม การพัฒนา

คุณภาพ 

ส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษา ด าเนนิงานและ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ประเมนิผลการ

ด าเนินงาน 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
7.1 แบบนิเทศติดตามระบบการด าเนินงานระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
7.2 แบบประเมินผลการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7.3 แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

8.1 มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ. 2561 
8.2 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
8.3 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ .2561  
8.4 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ทกุฉบับ 
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
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งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. เพื่อใหส้ถานศึกษาในสังกัดไดร้ับการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานระบบ การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
3. เพื่อใหส้ถานศึกษาได้รับการพฒันาการด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     

ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และที่เพิ่มเติมจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาหมายความว่าการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา             
ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษา
ตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ  .ศ  .2561  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า
กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาการจัดระบบ และโครงสร้างการวางแผนและการด าเนินงานตามแผนรวมทั้งการสร้าง
จิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกคน 

 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการแนวคิด ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัตกิารด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และทีเ่พิ่มเติม
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

/2.วางแผน... 
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2. วางแผนการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 จัดท าเครื่องมอืติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2.2 จัดท าปฏิทิน ก าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ 

3. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด ปีละ 1 ครั้ง 

4. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4.1 รวบรวมและวิเคราะหผ์ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
4.2 สรปุผล สังเคราะห์ผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

5. รายงานและเผยแพรผ่ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลไปใช้เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.1 จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา 
5.2 จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
5.3 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแกส่าธารณชน 
5.4 นาข้อสรปุ ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดบั 

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6.Flow… 
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รายงานและเผยแพร่ผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาและน าผลไปใช้เพื่อ

 

วิเคราะห์ผลการด าเนินการ และ

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 

ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัด 

ศึกษาระบบ หลกัเกณฑ ์ระเบียบ หลักการ 

แนวคดิ ทฤษฎี ว่าด้วยวิธีการประกนัคณุภาพ

การศกึษา และมาตรฐาน 

วางแผนการด าเนินงานตรวจสอบคุณภาพการจัด

การศกึษาของสถานศึกษา 

ไม่มี

คุณภาพ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7.แบบฟอร์ม... 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
7.1 เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
7.2 แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
7.3 แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่

การศึกษา 
 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
8.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  
8.2 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8.3 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ .2561  
8.4 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ   พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบบั 
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และปฐมวัย ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
8.7 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8.8 แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
8.9 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



13 
 

 
 

งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการงานส่งเสริมสนับสนนุ และเตรียมความพร้อมใหส้ถานศึกษา
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.2 เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ในสังกัด
ส าหรับการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 

2.3 เพื่อใหส้ถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับ การ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการ
ประเมิน 
4. ค าจ ากัดความ 

การประสานงานการประเมนิคุณภาพภายนอกหมายความว่าการด าเนินการด้วยวิธีการกิจกรรม ต่าง ๆ 
ที่ส่งเสริมสนับสนุน หรือกี่ระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน 

การประเมินคุณภาพภายนอกหมายความว่าการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการติดตามและการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก   
สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเตมิเพือ่ขอรบัการประเมินซ้ า รวมทั้งติดตามก าหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสงักัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับ การประเมินซ้ า 

3. ส่งเสรมิสนบัสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลกัเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก
ระดับการศึกษา 

4. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทุกแหง่ในเขตพื้นที่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

5. ประเมินความพรอ้มสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
/6.แต่งตั้งคณะ... 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก  

เผยแพร่และน าไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพ 

ประเมินความพร้อมของ

สถานศึกษา 

ประสานการประเมินคุณภาพภายนอกและการ

ขอรับการประเมินซ้ า 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน

ไม่

พร้อม 
พร้อม 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟงัรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
7. รวบรวมผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นปัจจุบัน 

สะดวกส าหรบัการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
8. จัดท าเอกสาร รายงาน สงัเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7.แบบฟอร์ม... 

ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาน าผลการประเมิน ไปใช้ใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมปรับ

นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาำเนินการเกี่ยวกับ

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์

แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรบัฟงัรายงานด้วย

จัดท าระบบข้อมลูสารสนเทศการประเมนิ

คุณภาพภายนอก 
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
7.1 แบบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7.2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรายมาตรฐาน 
7.3 รูปแบบการสงัเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอก 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
8.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
8.2 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน

คุณภาพภายนอก ของ สมศ.และมาตรฐานการศึกษา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8.3 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
8.4 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ทกุฉบับ 
8.5 หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
8.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
8.8 เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทัง้ฉบับจรงิ ฉบับร่าง และรายงานด้วยวาจา 
8.9 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง 
3. ขอบเขตของงาน 

เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการด าเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาหมายความว่า การด าเนินการ
ศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท าให้
สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์  นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์  สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจ าเป็น การด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.3 จัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

1.4 ด าเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่ก าหนด 
1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาเนินการวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์  นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ

รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 

/2.2 ส่งเสริม... 
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2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จากรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน และรายงานประเมินคุณภาพภายนอก 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

3. นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ 

4.1 วิเคราะห์  ประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการในการ
ด าเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพ 

4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
5. สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย 
5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย 
5.4 น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/6. Flow... 
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ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อคัดเลือก

รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนา 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการน าผลการวิจัยมา

ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ศึกษา วิจัยเกี่ยวกบัรปูแบบ เทคนิค และวิธีการ

ส่งเสริมสนบัสนุน และพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาและการประกัน

 

 
มี

คุณภาพ 

ไม่มี

คุณภาพ 

สรุป/น าเสนอผลการวิจัย

และเผยแพร่ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7.แบบฟอร์ม... 

ส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาำเนินการ

วิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกัน
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7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
7.1 แบบสังเคราะห์งานวิจัย 
7.2 แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
8.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
8.2 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8.3 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ 
8.5 หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 
8.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  
8.8 เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วยวาจา 
8.9 เอกสารงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา  เป็นต้น 
8.10 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


