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งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ชื่อ นางสาวพีรพรรณพชร   วงษ์ชมชวกร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ  เลขที่ตำแหน่ง 19  
ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  

1. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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3.  งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื ้นที ่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง                        

และชุมชน 
4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับประถมศึกษา และ

หลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
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6. รับผิดชอบภาระกิจงานตามโครงสร้างกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

- งานพัฒนา ส่งเสริมการมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
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- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/งานแนะแนว 
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โรงเรียนบ้านโป่งกวาง โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านสองคอน โรงเรียนบ้านปลาบ่า โรงเรียนบ้านแก่ง โรงเรียน
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- กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย-น้ำพุ-หัวนาแหลม โรงเรียน
ด่านซ้าย-โพนหนอง-กกเหี่ยน โรงเรียนบ้านศาลาน้อย โรงเรียนบ้านแก่งม่วง-แก่วตาว-นาดี โรงเรียนบ้านปากโป่ง 
โรงเรียนบ้านหนองผือ-ห้วยปลาฝา โรงเรียนบ้านนาหมู่ม่น โรงเรียนบ้านนาทุ่ม โรงเรียนบ้านนาทอง-ปากหมัน-เครือคู ้ 

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
9. รับผิดชอบภารกิจงานนโยบาย สพฐ. สพป.และงานจากหน่วยงานภายนอก  

ความสำคัญของการนิเทศการศึกษา 

 ในศตวรรษที่  21  ผู้เรียนต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม 

การเมืองและวัฒนธรรม เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะต่าง ๆ ได้ตามหลักสูตร การจัดกิจกรรม

ในชั้นเรียนจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ มาใช้ เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ  Active  Learning  ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนคิดได้  คิดเป็น ทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การ

จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ นั้น จะทำให้ผู้เรียนได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

ดังนั้น  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสมกับวิชาชีพชั้นสูง  มีความสามารถใน

การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษา สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสู่นวัตกรรมการเรียนการสอน เพ่ือการ

เรียนรู้ของผู้เรียน อำนวยความสะดวก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้พื้นฐานสามารถใช้การวิจัยในการปรับปรุง

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะในศตวรรษ 

ที่ 21  และช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ที ่มีความหมาย  ช่วยส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่แล้วของ

นักเรียนให้ได้พัฒนาอย่างเต็มที่  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษาที่เชื่อว่า การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้เกิด

จากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดมาจากการที่ครูได้ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์กรความรู้

ได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้นี้เรียกว่าการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 นี้ ครูจะต้องปรับการ

เรียนเปลี่ยนการสอน โดยครูจะต้องทำให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายในการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะ

ชีวิต ทักษะการคิด ทักษะด้านดิจิตอล  ในโลกปัจจุบันนี้จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนในการที่จะแนะนำมุมมองด้าน

บวก และด้านลบในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง 

 ทิศทางในการขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3            

คือ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีความเข้มแข็ง  สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบรรลุเป้าหมายตาม

ตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ TUMHOME Model เป็นรูปแบบ

และแนวทางในการดำเนินงานในการขับเคลื่อน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ให้นักเรียนมี
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คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

ทักษะ ความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนด โดยเฉพาะการพัฒนาครูผู ้สอนที่มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานวิชาชีพครู เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาค

ส่วนทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประการหนึ่งที่จะร่วมประสานการขับเคลื่อนนโยบายไปพร้อมกับกระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงจะ

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้สามารถร่วมกัน

พัฒนางานไปบนฐานสภาพความเป็นจริงตามบริบทของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจนก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่

ทุกฝ่ายคาดหวัง  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทภารกิจการนิเทศที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน 

ช่วยเหลือให้ผู ้บริหารสถานศึกษาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุกด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเหลือครูในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ด ้วยการนิเทศแบบบูรณาการและเป็ น

กัลยาณมิตร เพ่ือให้ครูสามารถนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการ

คิด และสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการ

พัฒนาการวัดผลประเมินผลและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสร้าง

เครือข่ายหรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่

ผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 

3 จึงจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2๕๖5 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ วิธีการนิเทศ 

กำหนดขอบข่ายการนิเทศ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการนิเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ หลักการ 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์ จุดเน้นตาม

แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

ขอบข่ายภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เลย เขต 3  เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย และประเมินผล

การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผล 

ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ  โดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
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คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

      ขอบข่ายภารกิจ 

         กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มี

ขอบข่ายภารกิจ ดังนี้ 

  1. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

          2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

     3. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

     4. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 

งานทั้ง 7 กลุ่มงาน และ 1 งาน ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีดังนี้ 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  

1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี ความสามารถ 

พิเศษ  

1.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

2.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  

2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  

2.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา  

3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

3.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

3.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การศึกษา 

  4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

4.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  

4.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่  

เกี่ยวข้อง และชุมชน  

4.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานของ 

สถานศึกษา  

4.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

5.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

5.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

5.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

   5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

6.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

6.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

6.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

7. กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
   7.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนรวม 

7.2 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
7.3 งานนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษ 
7.4 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

 8. งานธุรการ 
8.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ เสนอแนะงานในกลุ่มนิเทศฯเสนอผู้อำนวยการกลุ่มฯ พิจารณาก่อน 

เสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
8.2 งานสารบรรณ  

       8.3 รับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       8.4 วิเคราะห์ทำความเห็น สรุป รวบรวม หนังสือราชการเข้าใหม่ เสนอ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษาลงความเห็น นำส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ พร้อมลงทะเบียนรับหนังสือตามงานสาร
บรรณ  
       8.5 ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศฯตรวจสอบ แฟ้มเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 และติดตามแฟ้มที่เสนอไว้ 
          8.6 การเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้ง ประสาน การ
จัดซื้อจัดหา/จัดซ่อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

8.7 วาระการประชุมประจำเดือน/บทความของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาค   
8.8 สรุปวันไปราชการของข้าราชการในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

           8.9 ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม และจดบันทึกการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา  
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คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

           8.10 เก็บรวบรวม และแจ้งเวียนหนังสือราชการภายในกลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ        
จัดการศึกษา  
         8.11 ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
         8.12 เงินสวัสดิการของกลุ่มนิเทศฯ 
          8.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                

 
 

                
 

 

  1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู้  
    1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ีความสามารถ
พิเศษ  
    1.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  1.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห ์
วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการ 

   2. กลุ่มงานวัดและ
ประเมิน การศึกษา 

2.1 งานส่งเสรมิการวดั
และ ประเมินผลการศึกษา 
2.2 งานส่งเสรมิและพัฒนา 
เครื่องมือวัดแลประเมินผล 
การศึกษา 
2.3 งานตดิตาม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลการวัดและ 
ประเมินผลการศึกษา 
2.4 งานทดสอบทางการศึกษา 

3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา 
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 
3.1 งานส่งแสริม พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา 
3.2 งานศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา 

4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลระบบบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
4.1งานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการนเิทศและการจดั 
กระบวนการเรียนรู ้
4.2 งานส่งเสรมิสนับสนุน 
เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องและชุมชน 
 4.3 งานนิเทศ ตดิตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการ 
บริหารและการจัดการศึกษา 
 4.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัยการพัฒนาระบบ บริหารและ
การจดัการศึกษา 

5. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา 
ระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศกึษา 
5.1 งานส่งเสรมิพัฒนาระบบ 
การประกันคณุภาพภายใน 
สถานศึกษา 
5.2 งานตรวจสอบคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
5.3 งานส่งเสรมิและ 
ประสานงานการประกัน 
คุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 
5.4 งานศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจยัมาตรฐานและ 
การประกันคณุภาพการศึกษา 

6. กลุ่มงานเลขานุการ 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา 
6.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและ 
สารสนเทศ 
6.2 งานวางแผนติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา 
6.3 งานรายงานผลการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา 
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7. กลุ่มงานการศึกษาพเิศษ 
  7.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการ
เรียนรวม 
8.1.2  งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การ
พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
8.1.3  งานนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษาพิเศษ 
4  งานประสาน ส่งเสริม สนับสนนุและพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาพิเศษ 

 

8. งานธุรการ 
8.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ เสนอแนะงานในกลุ่มนิเทศฯเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ พิจารณาก่อนเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
8.2  งานสารบรรณ  
      8.2.1 รับ-ส่งหนงัสือราชการตามระบบอิเล็คทรอนิคส ์
      8.2.2  วิเคราะห์ทำความเหน็ สรุป รวบรวม หนังสือราชการเข้าใหม่ 
เสนอ ผู้อำนวยการกลุม่นิเทศตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาลง
ความเห็น นำส่งเจ้าหน้าท่ี ผูร้ับผดิชอบ พร้อมลงทะเบียนรับหนังสือตาม
งานสารบรรณ  
      8.2.3  ปฏิบัติงานธุรการกลุม่นิเทศฯตรวจสอบ แฟ้มเสนอ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และ
ติดตามแฟ้มที่เสนอไว ้
      8.2.4  การเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการศึกษา รวมทั้ง ประสาน การจัดซื้อจัดหา/จัดซ่อม ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
กับกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
      8.2.5  วาระการประชุมประจำเดือน/บทความของกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล การจัดการศึกษา  
      8.2.6  สรุปวันไปราชการของข้าราชการในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
       8.2.7  ดำเนินการเกี ่ยวกับการประชุม และจดบันทึกการประชุม
ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
       8.2.8  เก็บรวบรวม และแจ้งเวียนหนังสือราชการภายในกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ ประเมินผลการจัดการศึกษา  
       8.2.9  ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3  
       8.2.10  เงินสวัสดิการของกลุ่มนิเทศฯ 
       8.2.11  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ขอบข่ายภารกิจกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  

 

                        

 

1. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1. ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง  

2. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐาน การศึกษา แล้วน ำมา วิเคราะห์

เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา คุณภาพและ

การประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมและ

ความต้องการของชุมชน /ท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อม

ทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

5. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา  

6. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บน

พ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนา 

 7. นิเทศ ติดตาม การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริม 

พัฒนาระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

งานส่งเสรมิการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

สถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กันยายน 2561  

4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561  

5. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561       

2. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. นิเทศสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน สถานศึกษาโดยการ

ประเมินตนเอง  

3. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุดพัฒนาและนำมาเป็นแนวทาง ในการปรับปรุง

สถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

4. จัดตั้งคณะทำงานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อย่างเป็น

ระบบ  

5. จัดตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมิน คุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพ่ือกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  

6. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

7. จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการ ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา  

8. นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งโดยวิธีการประเมิน

ตนเอง และจากคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กันยายน 2561  

4. ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เรื ่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน  คุณภาพ

การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561  

5. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 

3. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา  

2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษาต่อสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกำหนดการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

 5. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ  

2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กันยายน 2561 

  4. ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561  

5. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561  
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คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

 

4. งานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาของ แต่ละหน่วยงาน  

2. ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา  

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  4 คู่มือการ

ปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

 5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผล มาใช้ในการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

 สถานศึกษาทุกแห่งนำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนา ระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  

3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กันยายน 2561  

4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561  

5. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561    
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คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ในการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้นิเทศต้อง   

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางใน

การส่งเสริมสถานศึกษาให้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการหรือ

รูปแบบการนิเทศ  

1.หลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

การประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญเป็น

อย่างยิ่งของสถานศึกษา การดำเนินงานทุกส่วนล้วนเป็นการปฏิบัติงานเพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีสวนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาว่าสามารถสร้างเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพตาม

นโยบายของรัฐบาล 

กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ระบุว่า ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้ง

จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนด

ไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือ

หน่วยงานที่กำกับ ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี และให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามี

หน้าที่ใน การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 4 เมื ่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ 3 แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ

หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มี การประเมินผลและการ

ติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่

สำนักงาน (สมศ. ) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ให้สำนักงานดำเนินการประเมินผล 

และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตาม

ตรวจสอบดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะ ให้แก่สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

นั้น ๆ เพื่อให้สถานศกึษาใช้เป็นแนวทางใน การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดให้มีระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน โดยยึดแนวทางจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

 1) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามประกาศราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก หน้า 3-5 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  

2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 

ตอนพิเศษ 235 ง หน้า 4-5 วันที่ 24 กันยายน 2561 

3) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04004/ว1010 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561  

5) แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 

ทั้งนี้ หลักการเบื้องต้นของการดำเนินการประกัน ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอาจจะมีแนว

การดำเนินการดังต่อไปนี้  

1. การสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

2. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นพิจารณา และค่าเป้าหมาย  

3. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

4. จัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษา  

5. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

6. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

7. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

8. จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ที่สะท้อนการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  

9. มีการนำข้อมูลจาก SAR วางแผนเพื่อปรับมาตรฐาน/แผนพัฒนาการจัดการศึกษาในปีถัดไป 
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คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

2.1 การสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

ในการดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษานั้น ประเด็นแรกที่เป็นความสำคัญสูงสุด คือ การสร้าง

ความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาตาม

หลักการและแนวทางดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งจากกฎกระทรวงว่าด้วย  การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561 และเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ให้หลักการและแนวทาง

ดำเนินการตามระบบประกันภายใน ไว้ดังนี้ 

1. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย  

2. การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการดำเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการ

พัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา  

3. การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราวเท่านั้น  

4. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถว่า จ้าง หรือขอให้

บุคคลอื่น ๆ ดำเนินการแทนได ้ 

5. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับ และนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ ในการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจจะ

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้  

1. กำหนดคณะทำงานรับผิดชอบ ดูแล กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะมี การปรับปรุงให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยภายในและภายนอกของสถานศึกษาได้ทุกปี  

2. วิเคราะห์พระบรมราโชบายด้านการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐาน

อื่น ๆ ที่สถานศึกษาเกี่ยวข้องอีก เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ ฯลฯ ความต้องการของสังคม ชุมชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ด้าน

เทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองรวมทั้งแนวโน้มจะท่ีเกิดข้ึน และบริบทของสถานศึกษา 

 3. นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ในข้อ 2 มาจัดทำเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้เกี ่ยวข้องทุกกลุ่มคน ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเป็นเป้าหมายใน  การดำเนินงานทุกส่วนของ

สถานศึกษาเพ่ือพาไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้  

4. ประชาพจิารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม  

5. ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา โดยนำข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์ มาปรับปรุงให้เหมาะสม กับบริบท

ของสถานศึกษา  14 



คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

6. ขอความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

7. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปเป็นเป้าหมาย และแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสถานศึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  

8. กำหนดประเด็นการพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน และค่าเป้าหมายสำหรับแต่ละมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่ต้น

ปีการศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกคน  ยึดถือเป็นเป้าหมายของการ

ดำเนินงานที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งค่าเป้าหมายส ำหรับแต่ละ

มาตรฐานการศึกษา เกิดจากการร่วมกันศึกษาผลการดำเนินงานจากอดีตของสถานศึกษา แล้วกำหนดเป้าหมายการ

ดำเนินงานสำหรับปีการศึกษาปัจจุบัน ทุกมาตรฐานการศึกษา และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน แล้วจึงประกาศให้ทุกคน ที่เกี ่ยวข้องนำไปปฏิบัติโดยจัดทำเอกสารมาตรฐานการศึกษาเป็นรูปเล่ม ส่วนค่า

เป้าหมายจัดเป็นเอกสารที่สถานศึกษาประกาศเป็นปี ๆ ไป ไม่ควรเอาค่าเป้าหมายไว้รวมเล่มกับมาตรฐานการศึกษา 

เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาเมื่อประกาศใช้แล้วอาจจะใช้ไปได้หลายปี ส่วนค่าเป้าหมายสถานศึกษาจะประกาศเป็น  

เป้าหมายการดำเนินงานทุกป ี

2.3 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ  สถานศึกษา 

อาจจะดำเนินการ ดังนี้  

1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของปัจจัยภายใน (Man ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน Money ได้แก่ งบประมาณ

สนับสนุนการท างาน Material ได้แก่ อาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ 

Management การบริหารจัดการคุณภาพ) และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เช่น  นโยบาย ระเบียบ กฎกระทรวง ของ

หน่วยงานต้นสังกัด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลง ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง ซึ่งเป็นภารกิจที่สถานศึกษา จำเป็นต้องตอบสนองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เพื่อให้

สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชนอยู่เสมอ 

2. กำหนดกิจกรรมในการตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา โดยเรียงภารกิจจากภารกิจที่สำคัญที่สุด และ

รองลงมาถ้าสามารถตอบสนองได้ทั้งหมดก็ควรตอบสนองทั้งหมด 

3. กำหนดทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสังเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดที่ได้จากข้อ 2 แล้ว สังเคราะห์

เป็นวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา กำหนดพันธกิจ (ตามภาระหน้าที่ของสถานศึกษา และภารกิจ ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุ

วิสัยทัศน์) กำหนดเป้าประสงค์ (ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา) พร้อม 9 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริม

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สพป.เลย เขต 3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกลยุทธ์พร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จ 

และกำหนดโครงการ กิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา ตามกลยุทธ์ แต่ละข้อที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดแผนงบประมาณใน

แต่ละปีการศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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4. กำหนดแหล่งวิทยาการภายนอก (แหล่งเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และครูภูมิปัญญา) ที่ใช้สนับสนุนด้ าน วิชาการแก่

สถานศึกษา รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอก แล้วจัดทำเป็นรายการ หรือจัดทำเป็น ทำเนียบไว้ เพื่อสะดวกต่อ

การค้นหา และนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

5. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ บทบาทหน้ าที่ ของผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา บิดา มารดา และผู้ปกครอง และบทบาทหน้าที่ ขององค์กรชุมชน ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

2.4 จัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษา  

การจัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษา โดยแบ่งงานรับผิดชอบเป็นฝ่าย หรือกลุ่มงานให้มีความเหมาะสมและ

เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานทุกอย่างตามบทบาทหน้าที ่ บรรลุทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา และมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุภารกิจอ่ืนของสถานศึกษาด้วย สถานศึกษาอาจจะจัดทำแผนผังกระบวนการทำงาน 

(Working procedure) ของแต่ละงานตามหลักการ PDCA เพื่อให้มี ความสม่ำเสมอของกระบวนการทำงาน แม้จะมี

บุคลากรย้ายเข้าหรือย้ายออกจากสถานศึกษา งานต่าง ๆ ของสถานศึกษา ก็สามารถด ำเนินการได้ตามแผนผัง

กระบวนการทำงาน (Working procedure) ของแต่ละงาน ทีก่ำหนดไว้ ตัวอย่างหลักการบริหารจัดการที่สามารถนำมาใช้

เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการ เช่น 

1. ใช้การบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น เกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) ฯลฯ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล  

2. การบริหารและตัดสินใจโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน (Administration and decision-making base on school 

context) และเน้นกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบ  

3. การมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

4. การกระจายอำนาจ (Decentralization) 

5. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)  

6. ธรรมาภิบาล (Good governance) 

สถานศึกษาควรกำหนดค่านิยมการทำงานที่ชัดเจน และให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการทำงาน

ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป้าหมายการทำงาน คือ คุณภาพของผู้เรียน ดังนั้น การบริหารจัดการสถานศึกษาควรดำเนินการเน้นเชิง

ระบบ ที่สามารถกำกับ ติดตาม ตรวจสอบได้คล่องตัว และควรเป็นระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานที่ยอมรับได้ 

2.5 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาอาจจะดำเนินการ ดังนี้  

1. ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแผนระยะยาว และโครงการที่กำหนดตาม แผนพัฒนาฯ 

สำหรับปีที่จะทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม หรือลดโครงการที่กำหนดในแผนพัฒนาให้

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และตอบสนองกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ที่กำหนด แล้วกำหนดโครงการที่จะดำเนินการประจำปี

เพ่ือให้คุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  
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2. กำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการ ที่ตรงกับค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา 

3. จัดสรรงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน  

4. จัดผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อเขียนรายละเอียดของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี 

5. เขียนโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้รูปแบบการเขียนโครงการของสถานศึกษา  

6. จัดทำแผนผังคลี่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กับภาระงานปกติ และงานตามโครงการของสถานศึกษา 

ซึ ่ง 1 งาน/กิจกรรม/โครงการ อาจจะตอบสนองหลายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ เพื ่อตรวจสอบการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาที่จะดำเนินการต่อไปว่า มีงาน/กิจกรรม/โครงการที่เพียงพอในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่ ถ้ามาตรฐานการศึกษามาตรฐ านใด ประเด็นการพิจารณา

ประเด็นใด มีงาน/กิจกรรม/โครงการน้อยไป (ดูจากรวมจำนวนงาน/ กิจกรรม/โครงการ) สถานศึกษาควรคิดงาน/กิจกรรม

เพิ่มสำหรับประเด็นการพิจารณานั้น ๆ เพื่อให้คุณภาพของสถานศึกษาเกิดขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดในค่าเป้าหมายของ

แต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ 

มาตรฐาน และประเด็นการพิจารณา 
ผู้เรียน 

การบริหารจัดการ การเรียนการสอน 
ผลสัมฤทธิ ์ คุณลักษณะ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

เข้าแถวหน้าเสา ธง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Home room √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

.......................                     

 

2.6 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารควรมีนโยบายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานแต่ละหน้าที่  ตรวจสอบ

คุณภาพการทำงานของตนเอง เทียบกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างไม่ เป็นทางการ ซึ่งจะมี

ความถี่ของการตรวจสอบมากน้อยแล้วแต่ลักษณะงาน เพื่อให้เจ้าของงานปรับปรุงงานให้  มีคุณภาพสูงขึ้นให้มากที่สุด 

ก่อนจะทำการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ สถานศึกษาอาจจะดำเนินการ ดังนี้  

1. กำหนดคณะผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษา

ของสถานศึกษา  

2. กำหนดช่วงเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากการปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทุกงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษาอย่างน้อยควร  ตรวจสอบปลายภาคเรียนละ 1 

ครั้ง และควรแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบก่อนทำการติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้มีความพร้อมรับการตรวจสอบ  

3. ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามช่วงเวลาที่กำหนด  
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4. แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ผู้รับผิดชอบทราบ กรณีที่ผลการดำเนินงาน ยังไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด ผู้ติดตามตรวจสอบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ ้น โดยมี

กำหนดเวลาการแก้ไขที่ชัดเจน และเม่ือถึงกำหนด ผู้ตรวจติดตามทำการตรวจติดตามซ้ำ ถ้าผลการดำเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายแล้ว ผู้รับผิดชอบพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ก่อนสิ้นปีการศึกษา แต่ถ้าผลการดำเนินงานยังไม่ดีขึ้น แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ

หาวิธีการแก้ไขใหม่ และดำเนินการติดตามตรวจสอบซ้ำอีกเม่ือถึงเวลาที่กำหนด  

5. สรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุน  

6. ผู้บริหารนำผลการติดตามตรวจสอบทุกงาน เข้าที่ประชุมฝ่ายบริหาร และหาทางแก้ไขให้งาน ทุกงานที่ยัง

บกพร่อง และมีผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด การแก้ไขอาจจะเป็นการจัดคน หรืออุปกรณ์ 

เครื่องมือเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนให้แก่งานที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ และติดตามผลต่อไป ทุกครั้งที่มีการประชุมฝ่ายบริหาร 

วาระการประชุมควรมีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ผ่านมา และควรจัดให้มีการประชุมฝ่ายบริหาร

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ 2 สัปดาห์/ครั้ง เพื่อไม่ให้ข้อบกพร่องค้างอยู่นานโดยไม่ได้รับการแก้ไข 

2.7 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

อาจจะดำเนินการ ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วยบุคลากร

ภายในสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้  เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน  

2. คณะกรรมการประเมินภายในเตรียมการประเมินภายใน โดยศึกษามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้ว

กำหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดประเด็น การสังเกต พูดคุย และตรวจ

ร่องรอยหลักฐานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินภายใน กำหนดช่วงเวลา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โดยทั่วไปใช้เวลาประเมิน 1-3 วัน และแจ้งเวลาที่จะประเมินให้ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาทราบ  

3. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็น กัลยาณมิตร 

โดยใช้วิธีสังเกต พูดคุย และตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงกับสภาพ  ความเป็นจริงของ

สถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาดำเนินการประเมินทุก มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา และทุกประเด็นการพิจารณาของแต่ละมาตรฐานฯ ระหว่างการ  ตรวจสอบ ประเมิน คณะกรรมการควรมี

สมุดบันทึก (Field note) บันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่พบตามประเด็นการพิจารณา ซึ่งผู้ประเมินทุกคนจะตรวจสอบ ประเมินทุก

ประเด็นการพิจารณาของแต่ละมาตรฐานเหมือนกัน แล้วประชุมตัดสินผลการประเมินร่วมกัน โดยใช้หลักการตัดสินใน

ภาพรวม (Holistic Assessment) ตัดสิน โดยใช้ความเชี ่ยวชาญ (Expert Judgement) ของคณะกรรมการ และใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - based Assessment) ระบุจุดเด่น จุดควรพัฒนา และความต้องการในการพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบแต่ละงานด้วย ในกรณีที่มีข้อที่ควรแก้ไข  
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4. รวบรวมข้อมูลผลการประเมินส่งให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เพ่ือเขียนรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) ต่อไป และสถานศึกษาขอเก็บรวบรวมบันทึกต่าง ๆ ของผู้ประเมินภายในไว้เป็นหลักฐานว่า 

สถานศึกษามีการประเมินภายในที่เชื่อถือได้ 

แนวทางการประเมินภายใน มีหลักการดำเนินการ ดังนี้  

1. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตามหลักการ

ตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert judgement) และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินใน

ระดับเดียวกัน (Peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่าง

รอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพื่อให้ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตาม

ความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

2. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบ และประเมินตนเองตามสภาพบริบท

ของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสำคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ และการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กันไป การ

ตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน หรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบใน

การกำหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผลการ ดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงาน (Holistic 

Assessment)  

3. การกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากำหนดค่าเป้าหมาย และเกณฑ์

การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื ่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตาม ภารกิจของ

สถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการดำเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดตาม

มาตรฐานของสถานศึกษา  

4. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence-based Assessment) โดยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

เหมาะสม และสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมายการประเมิน

เพื่อการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่ไม่จำเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือ และ

สามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา  

5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษา และประเด็นการ

พิจารณาที่สถานศึกษากำหนด ให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา หลังประเมินแล้ว ให้

แจ้งผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุป  และเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง (Self- Assessment Report - SAR) 

6. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาดำเนินการ โดย  

6.1 ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.2 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน โดยต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่าง

น้อย 1 คน ซึ่งอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้  
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6.3 ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้ใช้วิธีการ และเครื่องมือที่ 

หลากหลายและเหมาะสม 

ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน  

1. ผู้ประเมินควรมีความเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในแง่มุมของภาระงาน โครงสร้าง 

เทคนิคต่าง ๆ ที่สถานศึกษาใช้ในการบริหาร และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ เพียงพอ เพื่อการช่วย

ชี้แนะ การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น เกิดประโยชน์ ต่อสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

2. ผู้ประเมินควรวิเคราะห์ อภิปรายด้วยใจเป็นกลางโดยพิจารณาจากข้อมูล หลักฐานที่เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ 

ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการดำเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณาย้อนหลัง 3 ปี) ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึง

ความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด  

3. สิ่งที่มีคุณค่ามากท่ีสุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อชี้แนะ คำแนะนำ

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริง ดังนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู้ ความเคลื่อนไหวของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

4. การกำหนดระยะเวลาดำเนินการประเมินภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากำหนดได้เอง ตามความ

เหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพ และบริบทของการดำเนินงาน เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก หลังสอน รายงานประชุม เป็น

ต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ นั้น เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่สร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกต และสอบถามนั้น ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง ต้องสร้าง

ความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถามด้วยความสุภาพ และสร้างความไว้วางใจ 

เป็นอันดับแรก ก่อนที่จะสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแบบองค์รวม (holistic assessment) การประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาแบบองค์รวม เป็นการประเมินที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการประเมิน และการประกัน

คุณภาพการศึกษา ใช้การประเมินผลลัพธ์เชิงสถาบัน (Institution effectiveness) เน้นการดูผลลัพธ์ของความสำเร็จใน

ภาพรวม แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการประเมินตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา มุ่งเน้นกระบวนการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาโดยการใช้เกณฑ์การประเมินในภาพรวม 

(holistic rubrics) เป็นการประเมินและตัดสินผลตามหลักการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert judgment) ซึ่งเป็นการให้

คะแนนผลงาน หรือกระบวนการที่ไม่แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบในการประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของ

ผลการดำเนินงาน หรือกระบวนการดำเนินงานนั้นๆ ซึ่งการประเมินแบบภาพรวม (holistic rubrics) เป็นการประเมินใน

ภาพรวมของทุกลักษณะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสะดวก และเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน แต่ต้องอาศัย

ความรู้ความสามารถ และทักษะในการประเมินของผู้ประเมิน ที่ต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลในภาพรวมทั้งหมด 
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นอกจากนี้ผู้ประเมินจำเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะผู้ประเมิน เพ่ือการ

ตัดสินใจให้ระดับคุณภาพ จะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

นอกจากนี้ การประเมินแบบองค์รวมทำให้มีความสะดวกและเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน แต่

ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ และทักษะในการประเมินของผู้ประเมินที่ต้องศึกษา และรวบรวมข้อมูลในองค์รวมทั้งหมด 

นอกจากนี้ผู้ประเมินจำเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในคณะผู้ประเมินเพื่อการตัดสินใจ

ให้ระดับคุณภาพ จะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ดังนี้ 

1. สถานศึกษาควรวางแผนกำหนดขั้นตอน และดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้  

1.1 ขั้นตอนการดำเนินการก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

1) ศึกษาทำความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วางแผน กำหนดกรอบแนว  

ทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการตรวจสอบ 

2) วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดวิธีการประเมิน แหล่งข้อมูล แนว 

คำถาม ฯลฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวบข้อมูล 

  1.2 ขั้นตอนการดำเนินการระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

1) ชี้แจงขั้นตอน วิธีการประเมินแก่ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องที่จะรับการประเมิน 

2) เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้ ควรใช้  

วิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูลที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา ตามความเหมาะสม  และความเพียงพอของ    

แต่ละประเด็นการพิจารณา ของแต่ละมาตรฐาน  

3) บันทึกคุณภาพของงานแต่ละมาตรฐานโดยการสังเกต สอบถาม และตรวจสอบร่องรอย ให้ 

ละเอียด จากหลักฐาน ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ที่รับการประเมิน  

4) ตัดสินคุณภาพแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษา โดยใช้  

วิธีการประเมินภาพรวม ผลการตัดสินจะเกิดจากความเห็นสอดคล้องกันของผู้ประเมินภายในทั้งหมด 

  1.3 ขั้นตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

1) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ  

สถานศึกษา  

2) ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  

3) นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อต้นสังกัด  

4) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแก่ 

ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

   5) นำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ

สถานศึกษาในปีต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

2.8 การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ที่สะท้อนการดำเนินงาน ตาม

มาตรฐานการศึกษา  

สถานศึกษา อาจจะดำเนินการ ดังนี้  

1. สถานศึกษาสรุปข้อมูลผลการประเมินภายใน และจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

2. นำผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ซึ่ง

กรอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยส่วนของการรายงาน 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลนักเรียน สรุปข้อมูล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการทดสอบระดับชาติ ผลงานเด่น รางวัล เกียรติยศ ที่ได้รับ ฯลฯ  

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินและหลักฐานสนับสนุน ระบุว่า สถานศึกษาได้ระดับอะไร ในภาพรวม จาก 5 ระดับ 

และแสดงระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐาน ซึ่งแต่ละมาตรฐานเมื่อแสดงผลการประเมินแล้วต้องแสดงผลการดำเนินงาน

ที่เป็นร่องรอยหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินแต่ละมาตรฐานด้วย ในการเขียนแสดงร่องรอยหลักฐาน ควรเขียนแสดง

ร่องรอยหลักฐานตามประเด็นการพิจารณา และประเด็นอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาปฏิบัติที่สนับสนุนผลการประเมินมาตรฐาน

นั้น ๆ  

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ที่สถานศึกษาจะดำเนินการในปีต่อไป เพ่ือให้สถานศึกษามี

คุณภาพสูงขึ้น  

3. เสนอรายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ พิจารณา และให้ความเห็นชอบ  

4. นำเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

5. เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.9 มีการนำข้อมูลจาก SAR วางแผนเพื่อปรับมาตรฐาน/แผนพัฒนาการจัดการศึกษาในปีถัดไป  

ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา สถานศึกษาควรตรวจสอบ

ตนเอง โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน เก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประเด็น

การพิจารณาเป็นระยะ ๆ อย่างไม่เป็นทางการ และแก้ไขข้อบกพร่อง หรือทำให้ดี กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา สพป.เลย เขต 3 ขึ้นตามความเหมาะสมของข้อมูลแต่ละลักษณะ ซึ่งจะเป็นร่องรอยหลักฐาน

การทำงานที่เชื่อถือได้ของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จึงขอแนะนำให้สถานศึกษาเตรียมเครื่องมือสำหรับเกบ็

ข้อมูล และสรุปข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ตามค่าเป้าหมายที่บรรลุตามประเด็น

พิจารณา สำหรับแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยอาจจะดำเนินการ ดังนี้ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

1. การตัดสินคุณภาพแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

1.1 ตรวจสอบการบรรลุค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา ในแต่ละมาตรฐานการศึกษา พิจารณา 

เกณฑ์ (เทียบเกณฑ์ตามเล่มแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของสำนักทดสอบทาง การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   

พ.ศ.2561)  

1.2 ตัดสินระดับคุณภาพแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

1.3 ตัดสินระดับคุณภาพในภาพรวมทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. จัดทำแบบบันทึกผลการตัดสินคุณภาพแต่ละประเด็นการพิจารณาของแต่ละมาตรฐานการศึกษา ของ

สถานศึกษา  

3. จัดทำแบบสรุปข้อมูลผลการตัดสินคุณภาพแต่ละประเด็นการพิจารณา และแบบสรุปผล การประเมินแต่ละ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

4. วางแผนการตรวจสอบ และเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา ควร

กำหนดให้มีการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ เพ่ือว่าเมื่อพบ

ข้อบกพร่อง จะได้รีบแก้ไขได้ตลอดปีการศึกษา ซึ่งเมื่อสิ้นปีการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษาจะได้บรรลุ และอาจจะสูง

กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการตรวจสอบและเก็บข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษา และประเด็นการพิจารณา โดยสรุปจากผล

การปฏิบัติงานปกติ แล้วบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบสรุปผลการ ตรวจสอบเพื่อการประกันภายใน 

3. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน การบริหารจัดการโดย

ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นฐาน (Internal Quality Assurance based Management : IQABM) 

เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบซึ่ง

ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิผล 

2. ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

1. ส่งเสริมและพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน  

2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

3. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างสื่อในการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

5. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

แนวทางการดำเนินการ   

1. นิเทศให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล สำหรับการแก้ปัญหาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  

2. นิเทศ ติดตามให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เน้นสถานการณ์ใน

ชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4 ขั้นตอน คือ  

1) ขั้นทำความเข้าใจปัญหา  

2) ขั้นวางแผนการแก้ปัญหา  

3) ขั้นด าเนินการตามแผน  

4) ขั้นตรวจสอบผล  

3. เน้นให้ครูจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ท่องคำศัพท์ในทุกวัน จัดกิจกรรมเพิ่ม เวลารู้ และ

จัดกิจกรรมเสริมทักษะนอกชั้นเรียน เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  

4. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของครูผู้สอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ด้วย กระบวนการ 

PLC  

5. เน้นให้นักเรียน เรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม จัดทำโครงงาน ฝึกการนำเสนอผลงาน  

6. ส่งเสริมให้ครูประเมินพัฒนาการของนักเรียน จัดทำเป็นรายงานวิจัยในชั้นเรียน ผลสำเร็จที่คาดหวัง ครูจัดการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสื่อสารและสามารถนำไปใช้ ในชีวิตจริงได้ 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง  

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ตามศักยภาพ และ

ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ตามโครงการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ม ี

ความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ ได้และโครงการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 

3. ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 - ส่งเสริมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  

4. ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 - ส่งเสริมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

5. ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนว 

 - ส่งเสริมพัฒนาทักษะตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

  

 24 



คู่มือการปฏิบัติงานของนางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

6. ภาระงานศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน 

แนวทางการดำเนินการ  

1. ศึกษาวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของโรงเรียนที่รับผิดชอบ จำนวน 2 

กลุ่มโรงเรียน ดังนี้  

1.1 โรงเรียนในกลุ่มรักภูเรือ จำนวน 16 โรงเรียน  

1.2 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย จำนวน 9 โรงเรียน 

1.1 กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ 

ลำดับที่ รายช่ือโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
1 บ้านกกโพธิ์แสนเอ้ียม นายสุนทร  กมลชิต 
2 บ้านแก่ง นางสุภาภรณ์  นาราศรี 
3 บ้านแก่งเกลี้ยง นายภาณุพันธุ์  จันทรา 
4 บ้านกลาง นายนิติธร  รุ่งเรือง 
5 บ้านสองคอน นางคำปักษ์  บุญชิต 
6 บ้านหินสอน นายนิติธร  รุ่งเรือง (รก.) 
7 บ้านโป่งกวาง นายนิติธร  รุ่งเรือง (รก.) 
8 บ้านปลาบ่า นางสุภาภรณ์  นาราศี (รก.) 
9 บ้านแก่งแล่น นายศุภกฤต สุขะลี 
10 บ้านนาคูณ นางบุญญารัตน์  พิมพ์สารี 
11 บ้านห้วยติ้ว นายสนธยา  สาระพันธ์ 
12 บ้านลาดค่าง นายสนธยา  สาระพันธ์ (รก.) 
13 บ้านไฮตาก นายสนธยา  สาระพันธ์ (รก.) 
14 บ้านร่องจิก นายชัยสิทธิ์  พรมรักษา 
15 บ้านนาขามป้อม นายชัยสิทธิ์  พรมรักษา (รก.) 
16 บ้านห้วยผักเน่า นายสุริยันต์  ยามา 
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1.2 กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย 

ลำดับที่ รายช่ือโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
1 บ้านด่านซ้าย นายไพวัลย์  อ่ำนาเพียง 
2 อนุบาลด่านซ้าย นายพิฆเนศ  พาคำ 
3 บ้านศาลาน้อย นางศรีสุดา  พาคำ 
4 บ้านปากโป่ง นางมณีรัตน์  คำศรี 
5 บ้านนาทอง-ปาหมัน-เคือคู้ นายชัยวัฒน์  บานเย็น 
6 บ้านแก่งม่วง-แก่วตาว-นาดี นายนิติพงษ์  ไชยคำ 
7 บ้านนาหมู่ม่น นายสมบัติ  แลบัว 
8 บ้านหนองผือ-ห้วยปลาฝา นายวรวิทย์  แสนประสิทธิ์/นางวิลาวรรณ โยเฮือง 
9 บ้านบ้านนาทุ่ม นางสาวพรชนก  แดงสีดา 

 

2. กำหนดประเด็นการนิเทศ โดยใช้รูปแบบ TUMHOME Model ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 รายละเอียดตามรูปแบบการ

นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  

7. โครงการการส่งเสริมโรงเรียนสุจริต 

 เพ่ือให้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ

โรงเรียนสุจริต) และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และ

เสริมสร้างคุณธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรมการทุจริต   

ผลสำเร็จที่คาดหวัง 

 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ครบทุกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ พลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการดำรงตนมีคุณธรรมและความโปร่งใสในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

8. ภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

 - รับผิดชอบภารกิจงานนโยบาย สพฐ. สพป.และงานจากหน่วยงานภายนอก 
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  การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ TUMHOME Model  
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาโดยยึด
รูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้  TUMHOME Model  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 
นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยสถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาให้
บรรลุ และสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  รายละเอียด ดังนี้  
 เป้าหมาย คุณภาพ  5Q  ประกอบด้วย  
  1. นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)   
  2. ครูคุณภาพ  (Quality Teacher)   
  3. ห้องเรียนคุณภาพ  (Quality Classroom)   
  4. ผู้อำนวยการคุณภาพ  (Quality Director) 
  5. การบริหารจัดการคุณภาพ  (Quality  Management)   
 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
   1.  เชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นประชากรทั้งหมด ได้แก่  
     1.1  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกโรงเรียน 
     1.2  นักเรียนทุกคนทุกโรงเรียน 
   2.  เชิงคุณภาพ 
        2.1 สถานศึกษามีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด นักเรียนมี
ความสามารถด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                    2.2 ครูในสังกัดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การผลิต จัดหา การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การให้คำแนะนำ 
คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน 
    2.3  ห้องเรียนในสถานศึกษาเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้  เป็นห้องเรียนที่มีความสุข มีสื่อและ
เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนอย่างเพียงพอ       
    2.4  ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นบุคคลที่เอ้ืออำนวยให้ครูจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  สนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์  ให้ครูในการจัดทำสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้   
    2.5  สถานศึกษามีการบริหารจัดการมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เป็นสถานศึกษาที่มีเป้าหมายทาง
การศึกษาท่ีชัดเจน  มีการบริหารงานด้านวิชาการ งานบุคคล งบประมาณ และงานบริหารทั่วไปอย่างเป็นระบบ 
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 ขั้นตอนการดำเนินการ  การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้  
รายละเอียดการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้  TUMHOME  Model  มี
รายละเอียดขั้นตอนการขับเคลื่อน ดังนี้  

 
 
 ระยะที่  1  ระยะเตรียมการ   ในระยะที่ 1 มีการดำเนินการ  2  ขั้น ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 สร้างทีมงานร่วมพัฒนา  (Teamwork : T) ดำเนินการโดยการแต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน “ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมชื่นชมยินดี”   
  ขั้นที ่ 2 วิเคราะห์ปัญหาสู ่ความเข้าใจ (Understanding : U) ดำเนินการโดยการเก็บข้อมูลสภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียน  สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียน  คุณภาพครู  คุณภาพห้องเรียน  คุณภาพผู้อำนวยการ
โรงเรียน และคุณภาพการบริหารจัดการ  ก่อนการดำเนินการพัฒนา นำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผน การขั บเคลื่อนตาม
สภาพปัญหาและความต้องการที่พบ  
 ระยะที่ 2 ระยะการดำเนินการขับเคลื่อน  ในระยะที่ 2 มีการดำเนินการ 4 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที ่ 3 บริหารจัดการเร็วไวเชิงรุก  (Management : M ) ดำเนินการขับเคลื ่อนพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 5Q  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ด้วยความรวดเร็วเชิงรุกตามแผนที่วางไว้  ดังนี้                      
   1. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียน
สู่โรงเรียนคุณภาพ 5Q  โดยใช้รูปแบบ  TUMHOME สู่การปฏิบัติและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง  5 ด้าน ได้แก่  ด้านการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ด้านการพัฒนาคุณภาพห้องเรียน ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้อำนวยการ
โรงเรียนและด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
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   2.  โรงเรียนดำเนินการพัฒนานักเรียน ครู ห้องเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และการบริหาร
จัดการ ตามตัวชี้วัดในแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 
   3.  คณะกรรมขับเคลื่อนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ คณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.  
ดำเนินการนิเทศ  ติดตาม เชิงรุก  และรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาด้วยความรวดเร็ว   
  ขั้นที่  4  สุขกับงาน สานความร่วมมือ (Happiness : H )  ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่โรงเรียน
คุณภาพแบบกัลยาณมิตร  เน้นความร่วมมือ ประสานข้อมูล เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเป็นไปอย่างมีความสุข  
โดยประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
  ขั้นที่  5  ยึดถือตามวัตถุประสงค์  (Objective : O )  การพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ  5Q  เน้น
การทำงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดคุณภาพด้านต่าง ๆ  ได้แก่  นักเรียนคุณภาพ  ครูคุณภาพ  ห้องเรียน
คุณภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ  และการบริหารจัดการคุณภาพ   
  ขั ้นที ่ 6 ลงพื ้นที ่ให้คำปรึกษา  (Mentoring : M ) ดำเนินการโดย คณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.  
คณะกรรมการนิเทศ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตามแผนกำหนดการที่วางไว้ สะท้อนผลระหว่างผู้นิเทศ
กับผู้รับการนิเทศ รายงานผลการนิเทศให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางแผนในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนแต่ละด้านต่อไป 
 ระยะท่ี  3  สรุปผลการดำเนินการ  ในระยะที่  3  มีการดำเนินการ 1 ขั้น  ได้แก่ 
  ขั้นที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  (Evaluation : E ) ดำเนินการประเมินผลการขับเคลื่อน
โรงเรียนสู่โรงเรียนคุณภาพ 5Q ตามตัวชี้วัด  โดยคณะ ก.ต.ป.น. คณะ อ.ก.ต.ป.น. แจ้งผลการประเมินเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่
ความยั่งยืน  มีขั้นตอนดังนี้ 
     1.  รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมีการจัดลำดับคุณภาพโรงเรียน 
     2.  ยกย่องเชิดชูเกียรติให้โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ   
     3.  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ดี เป็นแบบอย่างได้ของสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
     4.  นำผลการดำเนินงานไปวางแผนการดำเนินงานต่อไป 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เลย เขต 3 

เอกสารอ้างอิง 

 1. คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา กลุ ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก หน้า 3-5 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  

 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา    

เล่ม 135 ตอนพิเศษ 235 ง หน้า 4-5 วันที่ 24 กันยายน 2561  

 4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04004/ว1010 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 

เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน และระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  

     5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพ 

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561  

 6. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 
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ข้อมูลผู้จดัทำ 

นางสาวพีรพรรณพชร  วงษ์ชมชวกร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 ที่อยู่ 439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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