คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 ได้กำหนดให้กำรนิเทศกำรศึกษำ
เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียน ตำมนโยบำยและ
จุดเน้น ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจุดเน้นของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ สุโขทัยเขต 2 มีหน้ำที่บริหำรและจัดกำรศึกษำใน 5 อำเภอ ประกอบด้วย
อำเภอศรีสำโรง อำเภอสวรรคโลก อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีนคร อำเภอศรีสัชนำลัย โดยมี
โรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 163 โรงเรียน มี 17 กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน
เพื่อให้มีทิศทำงในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงำน มีรำยละเอียดของ
กระบวนกำรและคู่มือขัน้ ตอนกำรปฏิบัตงิ ำนขอกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อให้ศึกษำนิเทศก์ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรงำนที่รับผิดชอบและได้รับ
มอบหมำยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดต่อไป
ขอขอบคุณศึกษำนิเทศก์ทุกท่ำนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ให้ควำมร่วมมือจัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2562 ในครั้งนี้ จนสำเร็จบรรลุตำม
วัตถุประสงค์เป็นอย่ำงดียิ่ง
กลุม่ งำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
แนวคิด
กลุ่ ม นิ เทศ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
เป็ น กลุ่ ม งำนด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรนิ เทศกำรศึ ก ษำ วิ เครำะห์ วิ จัย ติ ด ตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็น
ฐำน ส่งผลให้ ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยของกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มี แนวทำงกำรนิ เทศ กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ
๒. เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำและ
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ
๓. เพื่อส่งเสริมให้สถำนศึกษำ มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติ
๔. เพื่ อส่ งเสริ มกำรพั ฒนำ กำรวัดและประเมิ นผลกำรศึ กษำ กำรพั ฒนำสื่ อ นวั ตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพ
๕. เพื่อพัฒนำระบบกำรนิเทศติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
๖. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำ วิ จั ย และพั ฒ นำให้ เขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำและสถำนศึ ก ษำ
มีคุณภำพได้มำตรฐำน
ขอบข่ำยภำรกิจ
๑. งำนธุรกำร
๒. กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๒.๑ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ ผู้ด้อยโอกำสและผู้
มีควำมสำมำรถพิเศษ
๒.๒ งำนส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๓ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
๓. กลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๓.๑ งำนส่งเสริมกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๓.๒ งำนส่งเสริมและพัฒนำเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๓.๓ งำนติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๓.๔ งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ
๔. กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๔.๑ งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ

๔.๒ งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ
๕. กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๕.๑ งำนส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
๕.๒ งำนส่ งเสริ มสนั บสนุ น เครื อ ข่ ำยกำรนิ เทศของเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ สถำนศึ กษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
๕.๓ งำนนิ เ ทศ ติ ด ตำม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรและ กำรจั ด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
๕.๔ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๖. กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๖.๑ งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๖.๒ งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๖.๓ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
๖.๔ งำนศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๗. กลุ่มงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๗.๑ งำนพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ
๗.๒ งำนวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๗.๓
งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริ ม
พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา

๖.๑

งำน ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบ กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึ กษำระบบหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก ำร กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในสถำนศึ ก ษำตลอดจน
กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ หลั ก กำร แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กำรจั ด ท ำมำตรฐำน
กำรศึ ก ษำ แล้ ว น ำมำวิ เครำะห์ เปรี ย บเที ย บกั บ มำตรฐำนกำรศึ ก ษำชำติ แ ละระดั บ เขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำสร้ ำ งควำมตระหนั ก ควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ
เกีย่ วกับกำรพัฒนำคุณภำพและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่บุคลำกรทุกคน
๔. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำก ำหนดมำตรฐำนระดั บ สถำนศึ ก ษำ ให้
สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและควำมต้องกำรของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งกำรกำหนดตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ในกำรแปลผลและตัดสิน กำรผ่ำนมำตรฐำนพร้อมทั้ งจัดให้ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ ำง
สถำนศึกษำด้วยกัน
๕. ร่ ว มก ำหนดกลยุ ท ธ์ ใ นกำรพั ฒ นำระบบประกั น คุ ณ ภำพทั้ ง ระดั บ เขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ
๖. ส่ งเสริม ให้ ส ถำนศึก ษำจัด สร้ำง ระบบประกัน คุณ ภำพภำยในสถำนศึ กษำ โดยมี
หลักกำรและแนวคิดอยู่บนพื้นฐำนกำรปรับปรุงพัฒนำ
๗. นิเทศ ติดตำม กำรจัด สร้ำง พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรจัด สร้ำง ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำได้
อย่ำงมีคุณภำพ
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๓. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑1
ภำยในสถำนศึกษำ
๔. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องแนวปฏิบัติกำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑
๕. มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. ปฏิทินกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
๖.๒

งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. จัดทำระบบกำรตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๒. นิ เทศ สถำนศึกษำ เพื่ อให้ สำมำรถดำเนินกำรประเมิน ผลและตรวจสอบคุณ ภำพ
ภำยในสถำนศึกษำโดยกำรประเมินตนเอง
๓. ร่ ว มกั บ สถำนศึ ก ษำวิ เครำะห์ ผ ลกำรประเมิ น เพื่ อ หำจุ ด พั ฒ นำและน ำมำเป็ น
แนวทำงในกำรปรับปรุงสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์
๔. จัดตั้งคณะทำงำนเพื่อรับผิดชอบและให้ควำมช่วยเหลือสถำนศึกษำที่ยังไม่ได้มำตรฐำน
ตำมเกณฑ์อย่ำงเป็นระบบ
๕. จั ด ตั้ ง คณะกรรมกำรระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ด ำเนิ น กำรตรวจสอบ วิ เครำะห์
ผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในสถำนศึ ก ษำ เพื่ อ ก ำหนดนโยบำยในกำรพั ฒ นำกำรประกั น
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๖. จัดทำระบบสำรสนเทศผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๗. จั ด ท ำเอกสำรเผยแพร่ ตั ว อย่ ำ งสถำนศึ ก ษำที่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น มำตรฐำน
จำกคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. นิเทศ ติดตำม กำกับ สถำนศึกษำทุกแห่งให้ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถำนศึ ก ษำทุ ก แห่ ง ในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษ ำได้ รั บ กำรตรวจสอบคุ ณ ภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ทั้งโดยวิธีกำรประเมินตนเอง และจำกคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๓. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑1
ภำยในสถำนศึกษำ
๔. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องแนวปฏิบัติกำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑
๕. มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. ปฏิทินกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
๖.๓ งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให้ สถำนศึ ก ษ ำประเมิ น ตนเอง และจั ด ท ำรำยงำน
กำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
๒. พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะกับสถำนศึกษำในกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ
๓. ประสำนงำนกั บ สถำนศึ ก ษำที่ มี ค วำมพร้ อ มรั บ กำรประเมิ น ภำยนอก เพื่ อ เสนอ
รำยชื่อสถำนศึกษำต่อสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)
๔. ประสำนงำนกับสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) เมื่อ
ถึงกำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ

๕. ประสำน ติ ด ตำมผลกำรประเมิ น ภำยนอก เพื่ อ น ำมำใช้ ป ระโยชน์ ใ นกำรจั ด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถำนศึกษำมีควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
๓. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑1
ภำยในสถำนศึกษำ
๔. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องแนวปฏิบัติกำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑
๕. มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. ปฏิทินกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
๖.๔ งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ
๑. ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย มำตรฐำนกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในและภำยนอก
สถำนศึกษำของแต่ละหน่วยงำน
๒. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และหรื อ ร่ ว มกั บ สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น กำรวิ จั ย มำตรฐำนและ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๓. ส่งเสริม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึกษำนำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณ ภำพ
กำรศึกษำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๔. รวบรวมและเผยแพร่ผ ลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ
๕. นิ เ ทศ ติ ด ตำม กำรวิ จั ย มำตรฐำนและกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ของ
สถำนศึกษำและนำผลมำใช้ในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
ผลสำเร็จที่คำดหวัง
สถำนศึกษำทุกแห่งนำผลกำรวิจัยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำใช้ในกำร
พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑

๓. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑1
ภำยในสถำนศึกษำ
๔. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องแนวปฏิบัติกำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๖๑ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๑
๕. มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. ปฏิทินกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

