
   

คู่มือการปฏบิัติงาน
นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ 

 
ตําแหน่ง  

ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาพังงา 
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 คู่มือขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 

บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2 
(ฉบับที่) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาและได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และมีกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นหน่ึง
กลุ่มในการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและ การจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยกําหนดบทบาท อํานาจ หน้าที่สําคัญ
ออกเป็น 7 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามมาจรฐานการศึกษาชาติ 
 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
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 6. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

ขอบข่าย ภารกิจ 

 ขอบข่าย ภารกิจของงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ทั้งหมด 8 กลุ่มงาน รายละเอียด ดังน้ี 
 1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
  1.1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  1.3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
   1.4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2.1. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2.2. งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
  2.3. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศกึษา 
  2.4. งานทดสอบทางการศึกษา 
 3. กลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาจรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1. งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและประกันคณุภาพการศึกษา 
  3.2. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  3.3. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3.4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  4.1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  4.2. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและชุมชน 
  4.3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
  4.4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.1. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  6.1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
  6.2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
  6.3. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
 7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 8. งานธุรการ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้

2. กลุ่มงานวัดและแระเมินผลการศึกษา 

3. กลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาจรฐานการศึกษาและ     
การประกันคุณภาพการศึกษา

4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

8. งานธุรการ 

5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา

7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 งานศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 งานทดสอบทางการศึกษา 

 งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 

 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 งานศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

 งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน 

 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา

 งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับน้ี กําหนดกรอบการนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอบข่าย ภารกิจของ
งานที่ดําเนินการตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปะถมศึกษาพังงา ที่ 128/2564 สั่ง ณ วันที่ 13  
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 1. งานในหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
  2.1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.2. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  2.3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
   2.4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
   3.1 งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   3.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ภาระงานท่ี 1  ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

 

  รับผิดชอบการกํากับติดตามงาน กลั่นกรองงานทุกงานของศึกษานิเทศก์ ที่จะเสนอต่อ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ตลอดจนงานตามวิทยฐานะ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังน้ี 

 (1) ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ การบริหารท่ัวไป การบริหารบุคคล และการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 (2) ให้คําปรึกษา เสนอแนะ ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ความเห็นประกอบการ
วินิจฉัยสั่งการเก่ียวกับการเสนองานของบุคลากรในกลุ่มงานต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 (3) เสนอแนะให้ความเห็นงานนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและบริการทางวิชาการอ่ืนแก่หน่วยงานและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 (4) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

 (5) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน 

 (6) ส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมรับการประเมินภายนอก 

 (7) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 (8) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน      

 (9) บริหารงาน/โครงการและกิจกรรมพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา ตามภารกิจ
ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษารับผิดชอบ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ภาระงานท่ี 2 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู ้

 

ภารกิจท่ี  1  ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

1. วัตถุประสงค ์
 2.1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการบรรลุผล
ตามเป้าหมาย 
 2.2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

2. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางสําหรับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงาน                
เพ่ือประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

3. คําจํากัดความ 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Basic Education Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระกับการศึกษาที่ตํ่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพ่ือแข่งขันใน
ยุคปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยส่วนที่เป็นแกนกลางซึ่งกําหนดโดยหน่วยงานส่วนกลาง 
และส่วนที่มีสาระสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น เน้ือหาสาระที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถกําหนด
เพ่ิมเติมขึ้นเองได้ เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสม สนใจ ความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
 การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) หมายถึง การศึกษาที่มุ่งอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อน
การศึกษาภาคบังคับ เพ่ือเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทุกด้าน ในการที่จะเข้ารับการศึกษาต่อไปการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาอาจจัดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์    
ในวัด มัสยิด หรือจัดเป็นช้ันเด็กเล็กในโรงเรียนประถมศึกษา  
 การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การจัดการศึกษาให้สําหรับบุคคลท่ีมีความต้อง    
การพิเศษ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ เด็กพิการ
ซ้ําซ้อน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องด้านสายตา เด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านการได้ยิน เด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ และสังคม หรือเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ซึ่งเด็กกลุ่มพิเศษเหล่าน้ี 
ไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ 
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 ดังน้ัน การศึกษาพิเศษ จึงมีความจําเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่งการจัด
การศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการสอน วิธีการสอน เน้ือหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามรถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล 
 กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน (Local Curriculum Framework) หมายถึง กรอบทิศทาง ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจัดทําโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่ ระดับท้องถิ่น                
มีองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ เป้าหมายและจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนในท้องถิ่น เรียนรู้ท้องถิ่น และการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่น้ันๆ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเป็นแนวทางใน
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมมีความรักและหวงแหนมรดกทองสังคม มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญหา การแก้ไขปัญหาการ
ดํารงชีวิต และการกอบอาชีพในชุมชน 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
 4.1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.1.1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาจรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสารการเรียนรู้แกนกลางท้ัง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
  4.1.2. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการจัด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการวัดผลและประเมินผล แนวทางการวัดผล และประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนในพ้ืนที่ รวมท้ังศึกษาสภาพปัญหา บริบททางสังคม ต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  4.1.3. ดําเนินการจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินด้วยกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วมและ
เผยแพร่ ให้สถานศึกษาในสังกัดนาไปใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา  
 4.1.4. ส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
และใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 4.1.5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการ จุดเน้นของสถานศึกษาด้วยกระบวนการทางาน 
แบบมีส่วนร่วม  
 4.1.6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา และ
ชุมชน อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 4.1.7. นิเทศกากับติดตาม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพ่ือให้เกิด
การ ปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ  
 4.1.8. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา  
  4.1.9. สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 
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 4.2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  4.2.1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย รวมท้ังศึกษา
สภาพปัญหา บริบททางสังคมและความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  4.2.2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
  4.2.3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ด้วยกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วม และนําไปใช้                
จัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล 
  4.2.4. ส่งเสริม และประสานความร่วมมือ ระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการพัฒนา และใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
  4.2.5. ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานอ่ืน ที่จัดการศึกษาปฐมวัย เช่น องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น กรมการศาสนา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 
  4.2.6. นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
  4.2.7. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  4.2.8. สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

 4.3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  4.3.1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายและแผนจัดการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
พิเศษ  
  4.3.2. ประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
สําหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบที่เหมาะสม 
  4.3.3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาพิเศษ ให้สามารถบริหารจัดการและวางแผนจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียน
ตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  4.3.4. ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
ชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือกันในการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนตามประเภทเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 
  4.3.5. ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษาพิเศษ เช่น สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  4.3.6. นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนําผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพ่ือให้
สามารถคัดกรองและวินิจฉัยผู้เรียนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เต็มศักยภาพตามความต้องการเฉพาะบุคคลตามประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้มีคุณภาพ 
  4.3.7. ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหลักสูตร 
  4.3.8. สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการใช้/การพัฒนาหลักสูตร 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ

ศึกษาเอกสาร แนวทางที่เกี่ยวข้อง

จัดทําหลักสูตร เผยแพร่ และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

การศึกษาปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาพิเศษ 

ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการใช้หลักสูตร

นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะนําสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 

ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตร

สรุปรายงานผล และเผยแพร่

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

ไม่มีคุณภาพ

มีคุณภาพ 



11 
 

ภารกิจท่ี 2  งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลกัสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

1. วัตถุประสงค์  
 1.1. เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
 1.2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

2. ขอบเขตของงาน 
 เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
กระบวนการสอน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและเป็นแหล่งศึกษาให้กับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน 2 ประเด็น คือ 
 2.1. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือนํามาใช้
กําหนดเป้าหมายและจุดเน้น และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 2.2. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตร เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนากระบวนการ
จัดทําหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน             ให้
มีประสิทธิภาพ 

3. คําจํากัดความ 
 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือให้ได้มา ซึ่งองค์ประกอบ
ต่างๆ ของหลักสูตร โดยเป็นการจัดทํา หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีย่ิงขึ้น หรือสร้างหลักสูตรข้ึนมาใหม่โดย
ไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานอยู่เลย การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมไปถึงการจัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร
และเอกสารต่างๆ สําหรับผู้เรียนด้วย 
 การสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Teaching/Instruction) หมายถึง การดําเนินการ
ของครูผู้สอน ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียน
การสอน/จัดการเรียนรู้ การใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอนสื่อการสอน 
การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้ทฤษฎีและหลักการเรียนรู้และการสอนต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน    
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 
 กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการแสวงหา
ความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามรถ และมีศักยภาพตามที่
มุ่งหวังในหลักสูตร 
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Action Research) หมายถึง การบูรณาการกระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนในการ
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แก้ปัญหาหรือพัฒนา การดําเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการดําเนินการ          
การสรุปผลการแก้ไขปัญหาและรายงานผล และนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 4.1. ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 
 4.1.2. ศึกษานโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร         
การพัฒนาและใช้หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.1.2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 4.1.3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามการพัฒนาและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 4.2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.2.1. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้
ข้อมูลจากการนิเทศ การวิจัยและการประเมินผลการใช้หลักสูตร และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
  4.2.2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาและ
ติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และ
ทําวิจัยปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการสอน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.3. นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนําผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เพ่ือให้เกิดการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
 4.4. ติดตาม ประเมินผล วิจัยการใช้หลักสูตร การสอนและกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.4.1. ประเมินคุณภาพหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.4.2. นําผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพครูและ
คุณภาพนักเรียนทั้งในในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย              
ในการบริหารจัดการหลักสูตรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4.4.3. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4.5. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
 4.6. สรุปรายงานผลการดําเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ 
นโยบาย ในการพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการ

เรียนรู้ของผู้เรียน

ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครุในการวิจัยพัฒนา 

การพัฒนาหลักสูตร การสอนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

นิเทศ กํากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะนําผู้บริหารสถานศึกษาและครู 

ประเมินคุณภาพหลักสูตร   
/การสอนและ

กระบวนการเรียนร้ของ

วิจัยและพัฒนา 

เผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ไม่มีคุณภาพ

มีคุณภาพ 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ภาระงานที  3  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

 

ภารกิจท่ี 1 งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศกึษา 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประดันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา 
 1.2. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2. ขอบเขตของงาน 
 เป็นการดําเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพ่ือให้สามรถศึกษาสามารถดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
ตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ืองแนวปฏิบัติการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 

3. คําจํากัดความ  
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอยระบบ
การบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษาน้ันสามรถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่ายงานท่ีกํากับดูแล 
 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา กาติดตาม และการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกําหนดสําหรับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษา 
 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดําเนิน  
การอย่างมีระบบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และกฎหมายการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังน้ี 
 1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
 2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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 3. ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ 
 4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 5. ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 6. จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจําทุกปี 
 แนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 หมายถึง 
การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดาเนินการตามแนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ดังน้ี  
 1. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ 
และแนะนําสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างต่อเน่ือง  
 2. รวบรวมและสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report: 
SAR) พร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งน้ัน และจัดส่งไปยังสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  
 3. ติดตามผลการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 4. ให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
 5. เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน 
และการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 4.1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความ
ต้องการ ของชุมชนและท้องถิ่นและมาตรฐานหน่วยงานอ่ืน ที่เก่ียวข้อง  
 4.2. จัดทํามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และนําเสนอเข้าที่ประชุมทีมบริหารสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้  
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 4.2.1. จัดทํามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับและแสดงเอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 4.2.2. นํามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ ให้ความ
เห็นชอบ  
 4.2.3. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ  
 4.3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
 4.3.1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ืองกําหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 และที่
เพ่ิมเติม  
 4.3.2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนําไปใช้
ในการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 4.3.3. กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
 4.3.4. รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
 4.3.5. จัดทําสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 4.4 การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 4.4.1. วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
 4.4.2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระยะ 3-5ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกัน  
 4.4.3. ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่กําหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 
 4.4.4. นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.4.5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําเสนอผลเพ่ือแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 4.5 ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 4.5.1. ประเมนิผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 4.5.2. วิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลมาใช้เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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 4.6. สรุปรายงานผลการดาเนินการ จัดทาเอกสารเผยแพร่ และนาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุง 
การดาเนินงาน 
 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่มีคุณภาพ 

มีคุณภาพ

ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด 
ทฤษฎี เก่ียวกบัการประกันคุณภาพในสถานศึกษาและ

มาตรฐานการศึกษา

จัดทํามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบและประกาศใช้ 

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดําเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประเมินผลการดําเนินงาน 

สรุปรายงาน ผลการดําเนินการ จัดทําเอกสารเผยแพร่ 

ปรับ/แก้ไข
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ภารกิจท่ี 2 งานติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

1. วัตถุประสงค ์
 1.1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 1.2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงานระบบ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
 1.3. เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการดาเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 

2. ขอบเขตของงาน 
 เป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 และที่เพ่ิมเติมจัดทํารายงานการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. คําจํากัดความ 
 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     
ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษา
ตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้าง การวางแผน 
และการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดําเนิน   
การอย่างต่อเน่ือง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 4.1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่นและมาตรฐานหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 4.2. วางแผนการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 4.2.1. จัดทําเคร่ืองมือติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา  
 4.2.2. จัดทําปฏิทิน กําหนดเวลาการติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา  
  4.2.3. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที 



19 
 

 4.3. ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละระดับคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา
ในสังกัด ปีละ 1 ครั้ง 
 4.4. วิเคราะหแ์ละสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 4.4.1. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตาม ตรวจสอบคณุภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  
 4.4.2. สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4.5. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนาผลไปใช้
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.5.1. จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา  
 4.5.2. จัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4.5.3. นําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
 4.5.4. นําเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาแก่สาธารณชน  
  4.5.5. นําข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีคุณภาพ

มีคุณภาพ

ศึกษาระบบ  หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี ว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และ

มาตรฐานการศึกษา

วางแผนการดําเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ระดับ 

วิเคราะห์และสรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา

สรุปรายงาน ผลการดําเนินการ จัดทําเอกสารเผยแพร่
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ภารกิจที่ 3 งานประสานงานการประเมินคณุภาพภายนอก  

1. วัตถุประสงค์  
 1.1. เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา 
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 1.2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด 
สําหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 1.3. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดําเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน  

2. ขอบเขตของงาน  
 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบ      
การประเมิน  

3. คําจํากัดความ  
 การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การดาเนินการด้วยวิธีการ กิจกรรมต่างๆ   
ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน  
 การประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ       
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทาโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก 

4. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
 4.1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. การส่งข้อมูล หรือเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการประเมินซ้ํา รวมท้ังติดตามกําหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ.  
 4.2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้นาผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ใน        การ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมิน
ซ้ํา  
 4.3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก
ระดับการศึกษา  
 4.4. นิเทศ ติดตาม กํากับ ให้สถานศึกษาดําเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
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 4.5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 4.6. แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.  
 4.7. รวบรวมผลการประเมิน จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นปัจจุบัน 
สะดวกสําหรับการนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 4.8. จัดทําเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และนาผลการประเมนิ
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึก 

5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการขอรับการปะเมิน 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษานําผลการประเมินไปใช้ในการ วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วม
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อขอรับการประเมินซ้ํา 

ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ 

นิเทศ ติดตาม กํากับ ให้สถานศึกษาดําเนินการเกีย่วกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทกุแหง่ในเขตพื้นที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจา สมศ. 

จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 

ประเมินความพร้อม

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกเผยแพร่และนําไปใช้ใน      
การพัฒนาคุณภาพ

พร้อม

ไม่พร้อม
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ภารกิจที่ 4 งานวิจัยและพัฒนารปูแบบ เทคนคิ วิธีการประกันคณุภาพการศึกษา  

1. วัตถุประสงค์  
 2.1. เพ่ือให้ได้นวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับการดาเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
 2.2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง  

2. ขอบเขตของงาน  
 เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการดําเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. คําจํากัดความ  
 การวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินการศึกษา
รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทําให้สถานศึกษา
สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 4.1. ศึกษา วิจัย เก่ียวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
  4.1.1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เก่ียวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 4.1.2. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจําเป็น การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   4.1.3. จัดทําแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 4.1.4. ดําเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กําหนด  
 4.1.5. สรุปรายงานผลการวิจัย  
 4.2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัย เก่ียวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 4.2.1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เก่ียวกับรูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ  
 4.2.2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน จากรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน และรายงานประเมินคุณภาพภายนอก  
 4.2.3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดทําแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เก่ียวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
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 4.2.4. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดําเนินการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 4.3. นิเทศ ติดตาม การดําเนินการวิจัยและการนําผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 4.3.1. นิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
 4.3.2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานําผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
 4.4. ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกนัคุณภาพการศึกษา ที่มคีุณภาพ  
 4.4.1. วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการดาเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการ
ดําเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพ  
 4.4.2. พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไมป่ระสบผลสําเร็จ  
 4.6. สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 4.5.1. สรุปรายงานผลการดาเนินงานวิจัย  
 4.5.2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นําเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  
 4.5.3. เผยแพร่รายงานผลการวิจัย  
   4.5.4. นําผลการวิจัยไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีคุณภาพ 

ไม่มีคุณภาพ 

ศึกษา วิจัย เก่ียวกับรูป เทคนิค และวิธีการ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน สถานศึกษาและการประกัน

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือรว่มกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัย 
เก่ียวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

นิเทศ ติดตาม การดําเนินการวิจัยและการนําผลการวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือ
คัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และ

วิธีการ

สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่
ผลการวิจัย

ปรับปรุง
แก้ไข 
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คู่มือขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
ภาระงานที  4  งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่

เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ภาระกิจท่ี  1. ประสานให้ความร่วมมือการปฏิบัติงานวิชาการของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ภาระกิจท่ี 2  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล วิเคราะห์วิจัยและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 3 อําเภอ คือ อําเภอท้ายเหมือง อําเภอกะปงและอําเภอ                 
คุ ระบุรี 

ภารกิจท่ี 3 งานโครงการ  
3.1. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.4.  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.5.  โครงการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
3.6. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
3.7. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
3.8. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.9. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
3.10.  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
3.11. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
3.12. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในศตวรรษที่ ๒ 
3.13. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
3.14. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
3.15. โครงการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA 
3.16. โครงการ STEM Education สําหรับโรงเรียนในสังกัด 
3.17. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3.18. โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
3.19. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.20. โครงการการวิจัยและพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
3.21. โครงการการวิจัยและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
3.21. โครงการห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3.22. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) (ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯ) 
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3.23. โครงการ Zero Waste School (สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน) 
3.24. โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน (ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯ) 
3.25. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการมีงานทํา(ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯ) 
3.26. โครงการจัดค่ายทักษะชีวิต(ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯ) 
3.27. โครงการแนะแนว (ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯ) 

ภารกิจที่ 4  ปฏิบัติหน้าที่ราชการอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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