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นางสาวสุภาวด ี ค านาด ี 

                                                                       ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

                             ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



 

ค าน า 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ส าคัญ ๘ ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการประสาน 

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้

ของผู้เรียน   วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษา 

วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ

สนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ไดรั้บมอบหมาย 

  กลุ่มงานสง่เสริมพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่ึงใน ๖ กลุ่มงานของกลุ่ม

นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีบทบาทในการบริหารคุณภาพการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา โดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้

ค าปรกึษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและพร้อมรับการประเมินภายนอก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริม

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง ๔ งานประกอบด้วย งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและ

การประกันคุณภาพการศึกษา งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ 

เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และงานประสานงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก  มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้

สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและส่งผลให้โรงเรียนสามารถด าเนินงาน

ได้อยา่งมีระบบ พัฒนาคุณภาพได้บรรลุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี ้มีรายละเอียดของภารกิจ ขอบข่าย หน้าที่ กระบวนการ ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ประจ า ที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจงาน ตามจุดเน้น

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต๑ และนโยบายส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้เกิด

เป็นภาระงานของรายบุคคล ท าให้เกิดคู่มือปฏิบัติงานฯ เล่มนี้  เพ่ือเป็นคู่มือที่สามารถน าไป

ปฏิบัตงิานไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นางสาวสุภาวด ี ค านาด ี 

กลุ่มงานสง่เสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

    ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 



 

    

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

คู่มือการปฏิบัติงาน  

นางสาวสุภาวดี  ค านาดี 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
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คู่มอืการปฏิบัตงิานบุคลากรกลุ่มนเิทศตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

นางสาวสุภาวดี ค านาดี  ต าแหน่ง ศกึษานิเทศก์ช านาญการ  

ส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

๑. ประวัติความเป็นมา 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จัดต้ั งขึ้ นตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การก าหนดเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้

ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ต้ังของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๔๒ เขต โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประกอบด้วยท้องที่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ 

ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่และหนองแขม โดยกรุงเทพมหานครให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ต้ังอยู่ที่ เขตราชเทวี 
 

๒. อ านาจหน้าท่ี 

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจ

หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

          ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
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          ๒. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 

ติดตามการใช้จา่ยงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

          ๓. ประสาน สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

          ๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานและในเขตพืน้ที่การศึกษา 

          ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ในเขตพืน้ที่การศึกษา 

          ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด  

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

          ๘. ประสาน สง่เสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          ๙. ด าเนนิการและประสาน สง่เสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 

          ๑๐. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน

การศึกษา 

          ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

          ๑๒. ปฏิบัตงิานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรั้บ

มอบหมายส่วนราชการภายใน 

          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปน้ี ๑. กลุ่มอ านวยการ ๒. กลุ่มนโยบายและแผน ๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล    

๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา       

๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๙. หน่วยตรวจสอบภายใน และ ๑๐.กลุ่มกฎหมายและคด ี
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๓. โครงสร้างหน่วยงาน

 
๔. คณะผู้บริหาร สพม.กท ๑ 

                                       

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเช่ียวชาญ 

ผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 

โทร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๑๐๒ 

                                                                                

นายนิสิต เนินเพ่ิมพิสุทธิ์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาช านาญการพิเศษ 

รองผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 

                          ดูแลก ากับกลุม่   ๑. กลุ่มอ านวยการ และ ๒. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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นายถนอม บุญโต 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาช านาญการพิเศษ 

รองผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 

ดูแลก ากับกลุม่ ๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ ๔. กลุ่มอ านวยการ  

                                                                                

นายศรายุทธ ธิศรีชัย 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาช านาญการพิเศษ 

รองผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 

ดูแลก ากับกลุม่ ๑. กลุ่มนโยบายและแผน ๒. กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

๓. กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ ๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

๕. วิสัยทัศน์ พันธกจิ และเป้าหมาย สพม.กท ๑ 

วิสัยทัศน์ 

          จัดการศึกษาวิถีใหม่ บนพ้ืนฐานความหลากหลาย สูเ่ป้าหมายความเป็นหน่ึง 

 พันธกจิ 

          ๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตแิละการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

          ๒. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนให้มีความรู ้ทักษะวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต         

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน 
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          ๓. พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะดา้นภาษา การใช้

เทคโนโลยีดิจทิัล และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ 

          ๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม 

          ๕. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

          ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) และสง่เสริมให้

ทุกภาคสว่นมสีว่นร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐ 

 

การศึกษาวิถีใหม่    หมายถึง การจัดการศึกษาแนวใหม่ที่แตกต่างจากเดิม มีการน าเทคโนโลยีดิจทิัล 

นวัตกรรมเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ 

ความหลากหลาย   หมายถึง ความแตกต่างตามบริบท เอกลักษณ ์และวัฒนธรรมของสถานศึกษา 

ความเป็นหน่ึง       หมายถึง ความเป็นน้ าหน่ึงใจเดยีวกันและความร่วมมือรว่มใจอย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นล าดับ ๑ ของประเทศ 

อ้างอิงขอ้มูล : แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สพม.กท ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑. โครงสร้างการปฏิบัติงาน 

โครงสร้างการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 
 

 

 

 

 

นายสมใจ  วเิศษทักษิณ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 
 

 
 

 

 

 

นายถนอม บุญโต 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช านาญการพิเศษ 

รองผู้อ านวยการ สพม.กท ๑ 
 

 

 

 

 

 

นายณัฏฐเมธร์  ดุลคนิต 
ศึกษานิเทศก์ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา       

ข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศกึษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

 
หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

  
หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



P a g e  | ๗ 

๒. บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์สุภาวด ี ค านาด ี 

๒.๑ งานตามโครงสร้างกลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

                         
              โทร  ๐๖๔๙๑๕๙๒๙๘ 

                                                            ๐๘๙ ๙๒๒๘๕๙๙ 

         ๒.๒ งานประสาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษากลุ่มโรงเรยีนที ่๒ 
 

 

          ๒.๓ งานประสานความร่วมมือศูนย์พัฒนาวิชาการ 

                ๒.๓.๑ ศึกษานเิทศก์ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์  
 

               
 

                      

 

       ๒.๓.๒ ศึกษานเิทศก์ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์  
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         ๒.๔ งานพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ : กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  

 

               

 

 

          ๒.๕ งานตามนโยบาย โครงการ   ที่ได้รับมอบหมาย 

- งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

-  งานโครงการสร้างความเข้มแข็งเพ่ือขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒ 

-  โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) 

 ๒.๖  งานบริการวิชาการ เช่น การเป็นวิทยากร  การเป็นผู้เชี่ยวชาญ การร่วมเป็นคณะท างาน                       

การร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 

๓. ขอบข่ายงานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ไดม้าตรฐาน ดังนี้ 

๑.งานนิเทศการศึกษา โดยสง่เสริมให้สถานศึกษาบรหิารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ 

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล

การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

๒. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มอืและสื่อใช้ในการปฏิบัตงิานและเผยแพร่

ให้ครูไดใ้ช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

๓. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือใช้ในการปฏิบัตงิานและเผยแพร่แก่ผูบ้รหิารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป 

๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ

การพัฒนางานวิชาการ 

๕. ปฏิบัตงิานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๓.๑ ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. การนเิทศการศึกษา ได้แก ่หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์

การนิเทศการศึกษาใน เร่ืองการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กล

ยุทธ์ในการนิเทศ การน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  การนิเทศภายใน  โดย สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบ

การนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและ

การบรหิารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ใช้เทคนคิการนิเทศได้อยา่งหลากหลายดา้นความเป็นกัลยาณมิตร 

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และ

ก าหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา 

โดย สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพ่ือจัดท านโยบาย แผนและ

การติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางแผน

ด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร

สถานศึกษา  หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การ

จัดการศึกษาพิเศษ โดย สามารถให้ค าแนะน า ค าปรกึษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร

สถานศึกษา สาธติแนะน าครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตร

และการน าหลักสูตรไปใช้ 

๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 

การจัดท ามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยนิเทศ ก ากับ ติดตามและ

ประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดท า

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและพร้อมรับการประเมินภายนอก 
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๕. การบรหิารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลกัและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ

การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดย 

สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา นิเทศการบริหาร

จัดการสถานศึกษาไปสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน 

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การน าผลการวิจัยไปใช้ โดย 

สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการน ากระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียน     

การสอน ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ด าเนนิการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดา้นการเรียนรู้และการจัดการศึกษา 

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการน าเสนอ

ความรูแ้นวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ

การวิเคราะห์ วิจารณผ์ลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดย สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ 

แนะน าและให้ค าปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการ แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา น าเสนอความรู้ 

แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรยีนรู้ 

๘. การบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ  ปฏิสัมพันธ์ ส านักงานอัตโนมัติ โดย สามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม  ให้ค าปรึกษา แนะน า การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 

๙. คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับศึกษานิเทศก์  ได้แก่  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดย 

ปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานเิทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๒ ขอบข่ายภารกิจ 

 ๓.๒.๑ กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ 

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

งานศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ วิจัย  มาตรฐานและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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๑. งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

สถานศึกษา 

๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนนิงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๓. ขอบเขตของงานเป็นการด าเนนิการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ได้อย่างเป็นระบบตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่เพ่ิมเติม 

งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ การศึกษาระบบหลักเกณฑ์ 

วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้า หลักการ 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษาแล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐาน

การศึกษาชาตแิละระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สง่เสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคนส่งเสริมและ

สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการ

ของชุมชน/ ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้ง

จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้างระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพืน้ฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตามการจัด 

สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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๔. ค าจ ากัดความ 

การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 

และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด

ส าหรับการประกันคุณภาพภายในซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษาน้ันหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด       

ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่

ด าเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ดังน้ี 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา          

ของสถานศึกษา 

๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

๔. ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. จัดให้มกีารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๖. จัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๗. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

๘. จัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหมายความว่า

กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาตโิดยมีการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสร้างการวางแผนและการด าเนนิงานตามแผนรวมทั้งการสร้าง

จิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นความรับผิดชอบ

ร่วมกันของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดว้ย 

๕. การประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน ๕ ขัน้ตอน  

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาเพ่ือประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. ความตอ้งการของชุมชนและท้องถิ่น และมาตรฐานหนว่ยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 
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๒. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่             

ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

๒.๑ จัดท ามาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาชาต ิมาตรฐานการศึกษาในแตล่ะระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพืน้ที่การศึกษา 

๒.๒ น ามาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพืน้ที่ให้ความเห็นชอบ 

๒.๓ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๓.สง่เสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนนิงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๓.๑ สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 

๒๕๖๑ และที่เพ่ิมเตมิ 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าใช้ในการ

ด าเนนิงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๓.๓ ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๓.๔ รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

๓.๕ จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

๔. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

๔.๑ วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

๔.๒ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระยะ ๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติ

การประจ าปีที่สอดคล้องกัน 

๔.๓ ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่ก าหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๔.๔ นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนนิงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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๔.๕ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลเพื่อแสดง จุดเดน่ จุดควรพัฒนา 

๕. ประเมินผลการด าเนนิงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕.๑ ประเมินผลการด าเนนิงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๕.๒ วิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖.สรุปรายงานผลการด าเนินงานจัดท าเอกสารเผยแพร่และน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 

๖. แผนภาพแสดงกระบวนการปฏิบัตงิาน 

การพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  การพฒันาสง่เสริมมาตรฐานการศกึษาและการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ส าคญั 

มีคุณภาพ 

ด าเนินการในปีการศกึษาต่อไป 

จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ที่การศกึษา เสนอขอความเห็นชอบ 

ศึกษาวเิคราะห์ หลกัเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคดิ ทฤษฎ ีเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาและมาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ด าเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

นิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคุณภาพ  

สรุปรายงานการด าเนินงานการจัดท าเอกสารเผยแพร่ 

ต.ค. – ธ.ค. 

๒๕๖๓  

ม.ค. 

๒๕๖๔ 
ต.ค. ๒๕๖๔ 

– ก.ย.

๒๕๖๔ 

ต.ค. – ธ.ค. 

๒๕๖๔  

ไม่มีคุณภาพ 

ก.ย. 

๒๕๖๔ 
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๒. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 ๗.๑ แบบนเิทศติดตามระบบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ๗.๒ แบบประเมินผลการด าเนนิงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๗.๓ แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

๘.๑ มาตรฐานการศึกษาชาตฉิบับปัจจุบัน 

๘.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆที่

เกี่ยวข้อง 

๘.๓ กฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ 

๘.๕ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

๘.๖ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

 
 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนนิการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนนิงานระบบ การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

๓. เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 

๓. ขอบเขตของงาน 

เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่เพ่ิมเติมจัดท ารายงานการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๔. ค าจ ากัดความ 

งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่าการด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระตุน้สง่เสริมให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม พัฒนา

สถานศึกษาตามภารกจิของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หมายความว่ากระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ            

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาตโิดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบ และโครงสร้าง

การวางแผนและการด าเนินงานตามแผนรวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง และเป็นความรับผิดชอบรว่มกันของทุกคน 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

๑. ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีว่าดว้ยวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑และ      

ที่เพ่ิมเตมิมาตรฐานการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

๒. วางแผนการด าเนนิงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.๑ จัดท าเครื่องมือตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒.๒ จัดท าปฏิทิน ก าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๒.๓ แตง่ต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพืน้ที่ 

๓. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด ปีละ๑ ครัง้ 

๔. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๔.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแตล่ะแห่ง 
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๔.๒ สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

๕. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลไปใช้ 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕.๑ จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา 

๕.๒ จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

๕.๓ น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน 

๕.๔ น าข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

๖. แผนภาพแสดงกระบวนการปฏิบัตงิาน  : งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

ส าคญั 

มีคุณภาพ 

ด าเนินการในปีการศกึษาต่อไป 

วางแผนการด าเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 

ศึกษาระบบ หลกัเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีว่าด้วยวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน 

ด าเนนิการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

วิเคราะห์และสรุปผลการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  

ต.ค. – ธ.ค. 

๒๕๖๓  

เม.ย. 

๒๕๖๔ 
ม.ิย. – ก.ค.

๒๕๖๔ 

  

ม.ิย. – ก.ค. 

๒๕๖๔  

ไม่มีคุณภาพ 

ส.ค. 

๒๕๖๔ 

รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษาและน าผลไปใช้เพื่อการพัฒนา 
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๓. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๗. แบบฟอร์มที่ใช้  

๗.๑ เครื่องมือตดิตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

๗.๒ แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

๗.๓ แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

๘.๑ มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ 

๘.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๘.๓ กฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ  

๘.๕ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  

๘.๖ มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และปฐมวัย ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

๘.๗ คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

๘.๘ แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

๘.๙ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

 
 

 

 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา

พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

๒.๒ เพ่ือสง่เสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด 

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๒.๓ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน 
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๓. ขอบเขตของงาน 

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสง่เสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการประเมิน 

๔. ค าจ ากัดความ 

การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การด าเนินการดว้ยวิธกีารกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุน้ให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดต้ามรอบ 

การประเมินการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งกระท า โดยส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก 

๕.ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

๑. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก 

สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือขอรับการประเมินซ้ า รวมทั้งติดตามก าหนดการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.ไปใช้ ในการ

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับ         

การประเมินซ้ า 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับหลักเกณฑ์วิธกีารประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.ในทุก

ระดับการศึกษา 

๔. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

๕. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

๖. แตง่ต้ังคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
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๗. รวบรวมผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นปัจจุบัน 

สะดวกส าหรับการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๘. จัดท าเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และน าผลการ

ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖. แผนภาพแสดงกระบวนการปฏิบัตงิาน  : งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พร้อม 

ด าเนินการในปีการศกึษาต่อไป 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศกึษาน าผลการประเมิน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้ า 

ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

และการขอรับการประเมินซ้ า 

ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ใหม้ีความรู้ ความ

เข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ

ประเมินความพร้อม

สถานศึกษา 

นิเทศ ติดตาม ก ากับ ใหส้ถานศกึษาด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพืน้ที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ต.ค. – ธ.ค. 

๒๕๖๓ 

ม.ค.-ก.พ. 

๒๕๖๔ 

มี.ค. 

๒๕๖๔ 

  

เม.ย.–พ.ค. 

๒๕๖๔  

ไม่พร้อม 

ม.ิย. 

๒๕๖๔ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เผยแพร่และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 

ก.ค. 

๒๕๖๔ 

ส.ค. 

๒๕๖๔

ก.ย. 

๒๕๖๔ 
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๔. งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

๗. แบบฟอร์มที่ใช้ 

๗.๑ แบบนเิทศติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๗.๒ แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรายมาตรฐาน 

๗.๓ รูปแบบการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอก 

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

๘.๑ มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

๘.๒ มาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมิน

คุณภาพภายนอก ของ สมศ.และมาตรฐานการศึกษา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๘.๓ กฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ 

๘.๕ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

๘.๖ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ของส า นักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

๘.๗ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

๘.๘ เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วย

วาจา 

๘.๙ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่ืองก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ไดน้วัตกรรมที่เกี่ยวกับการด าเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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๒.๒ เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง 

๓. ขอบเขตของงาน 

เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการด าเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

๔. ค าจ ากัดความ 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาหมายความว่า การด าเนินการศึกษา

รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษา

สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพและเข้มแข็ง 

๕. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

๑. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 

๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจ าเป็น การด าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑.๓ จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธกีารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

๑.๔ ด าเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่ก าหนด 

๑.๕ สรุปรายงานผลการวิจัย 

๒. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ

วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบ 

เทคนิค และวิธกีารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสทิธิภาพ 
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๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จากรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในและรายงานประเมินคุณภาพภายนอก 

๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

๓. นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๑ นิเทศ ติดตาม กากับการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

๔. ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือคัดเลอืกรูปแบบ เทคนิค และวิธกีาร สง่เสริม สนับสนุน และพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๔.๑ วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการด าเนินงาน เพ่ือ

คัดเลอืกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มปีระสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

การประกันคุณภาพ 

๔.๒ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

๕. สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

๕.๑ สรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย 

๕.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

๕.๓ เผยแพร่รายงานผลการวิจัย 

๕.๔ น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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๖. แผนภาพแสดงกระบวนการปฏิบัตงิาน 

งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพ การวิจยัและพฒันารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา 

๗. แบบฟอร์มที่ใช้  

๗.๑ แบบสังเคราะห์งานวิจัย  

๗.๒ แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย  

๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

๘.๑ มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ 

ส าคญั 

มีคุณภาพ 

ด าเนนิการในปีการศึกษาตอ่ไป 

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศกึษาด าเนินการวจิัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ

วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวจิัยและการน าผลการวจิัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาและการประกันคุณภาพการศกึษา  

ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือคัดเลือก

รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนา

วธิกีารพัฒนา 

สรุป/น าเสนอผลการวจิัย/เผยแพร่ 

ต.ค. – ธ.ค. 

๒๕๖๓  

ม.ค.-มี.ค. 

๒๕๖๔  

ม.ค.-มี.ค. 

๒๕๖๔ 

  

ก.ค. – ส.ค. 

๒๕๖๔  

ไม่มีคุณภาพ 

ก.ย. 

๒๕๖๔ 

ปรับปรุง 
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๘.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๘.๓ กฎกระทรวง ว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

๘.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ  

๘.๕ หลักเกณฑ์ และวิธกีารประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  

๘.๖ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

๘.๗ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

๘.๘ เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานดว้ยวาจา  

๘.๙ เอกสารงานวิจัยดา้นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการบรหิารการจัดการศึกษา เป็นต้น  

๘.๑๐ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เร่ืองก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๓.๒.๒ งานกลุ่มโรงเรยีน   

 กลุ่มโรงเรยีน  หมายถึง กลุม่บุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจเพ่ือ

ท ากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมท า ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค 

และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ืองงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนา

งานของสถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการท างานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน

ด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การท างานร่วมกัน(Collaboration) และการมีส่วนร่วม 

(Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่ 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 วัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มโรงเรียน เพ่ือให้กลุ่มโรงเรียนเป็นศูนย์ด าเนินงาน เพ่ือร่วมมือกัน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มให้สูงขึ้น และใกล้เคียงกัน และให้โรงเรียนในกลุ่มเกิดการมี

ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น 

บุคลากร อาคารสถานที่ เป็นต้น ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  
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 องค์ประกอบของกลุ่มโรงเรยีน จะประกอบดว้ยส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา (สพท.) ด าเนินการ

จัดต้ังกลุ่มโรงเรียนกลุ่มละ ๗ - ๑๕ โรง ซึ่งในกลุ่มจะต้องมีโรงเรียนทุกขนาด และให้มีคณะกรรมการกลุ่ม

โรงเรียนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่อยู่ภายในกลุ่มเป็นกรรมการ และ ผอ.สพท. จะท า

หน้าที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มโดยต าแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการเลือก ประธานกลุ่ม ๑ คน รอง

ประธานกลุ่ม ๑ คน ประธานกลุ่มโรงเรียนจะมีอ านาจและหน้าที่ เช่น การเสนอแนะแนวทางในการบริหารงาน

วิชาการ งานบุคคล งบประมาณ และงานบริหารทั่วไปของกลุ่มโรงเรียน การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนนิงานรวมทั้งการด าเนินการ ประเมินคุณภาพโรงเรียนภายในกลุ่ม ท าหน้าที่ประสานงาน

วางแผนและด าเนินการ ทั้งยังสามารถเสนอแนะแต่งต้ังที่ปรึกษา อนุกรรมการในการด าเนินงานของกลุ่ม

โรงเรียนตามความเหมาะสมด้วย ซึ่งในร่างระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดไว้ด้วยว่า คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน

ยังต้องมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ คร้ัง เพ่ือเตรียมงานวางแผนก ากับติดตาม

สรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนดว้ย  

  ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประกอบด้วย ๖ กลุ่ม

โรงเรียน โดยกลุ่มโรงเรียนที่ ๑ มีจ านวน ๑๐ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนที่ ๒ มีจ านวน ๑๔ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน

ที่ ๓ มีจ านวน ๑๑ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนที่ ๔ มีจ านวน ๑๑ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนที่ ๕ มีจ านวน ๑๑ 

โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนที่ ๖ มีจ านวน ๑๐ โรงเรียน   

งานกลุ่มโรงเรยีนที่ ๒ บทบาทและหน้าที่  

๑. จัดท าโครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. ให้ค าปรกึษา แนะน า เกี่ยวกับการด าเนนิกิจกรรมตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 
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ขั้นตอนการด าเนนิงาน  

การพัฒนาส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ 

 ๑. แบบส ารวจ/แบบสังเคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการเกี่ยวการบริหารและการจัดการศึกษา 

 ๒. เกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสถานศึกษา      

        ๓. แบบนิเทศ ติดตาม และรายงานสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานของสถานศึกษา      

 

 

ส าคญั 

มีคุณภาพ 

ด าเนนิการในปีการศึกษาตอ่ไป 

จัดท าเกณฑ์ ตัวชีว้ัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธกีารนิเทศ การตรวจสอบ  การจัดการ

ศกึษาของสถานศกึษา 

ศึกษาวเิคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ด าเนินงานและพัฒนาระดับคณุภาพการจัดการศึกษา 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

นิเทศ  ติดตามประเมินผลการจัดการศกึษา  

สรุปรายงานการด าเนินการผลการจัดการศกึษาการ

จัดท าเอกสารเผยแพร ่

ต.ค. – ธ.ค. 

๒๕๖๓  

ม.ค. 

๒๕๖๔ 
ต.ค. ๒๕๖๔ 

– ก.ย.๒๕๖๔ 

 

ต.ค. – ธ.ค. 

๒๕๖๔  
ไม่มีคุณภาพ 

ก.ย. 

๒๕๖๔ 
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 ๓.๒.๓ งานกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์    

 สาระการเรยีนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพ่ือจะช่วยน าพาให้บรรลุ

คุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดกลุม่สาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) 

การงานอาชพี และ ๘) ภาษาต่างประเทศ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ (Content standards/Academic standards/Learning standards) 

หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึน้ในตัวผู้เรยีนเป็นส่ิงที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัตไิด้เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความรู ้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้เรียน

ทุกคน ดังน้ัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีหน้าที่

และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานก าหนด 

มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น

เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้

ส าหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเช่ือที่ว่า ผู้เรียนทุกคน

สามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  

 ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการน าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และ

เป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการก าหนดตัวช้ีวัด

เพ่ือใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวน้ัน ใน

ระบบการศึกษาบางแห่งอาจก าหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจก าหนดทุกระดับช้ัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , ๒๕๔๓) งานกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์

ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ 

โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) 
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คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) 

ศิลปศึกษา ๗) พ้ืนฐานการงานอาชีพ และ ๘) ภาษาต่างประเทศ  และเพ่ิมเติม ๙) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

บทบาทและหน้าที่  

๑. สง่เสริม ติดตามผลการพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในดา้นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ

และคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ 

๒. สง่เสริม และนิเทศสถานศึกษาร่วมกิจกรรมตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เร่ืองการคัดเลอืกการด าเนนิงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษาน้ันๆ 

๓. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

๔. ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมายที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน  การพัฒนาส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส าคญั 

มีคุณภาพ 

ด าเนินการในปีการศกึษาต่อไป 

ส่งเสริมสนับสนุน  ผู้บริหารสถานศกึษาและครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

และยกระดับผลสัมฤทธ์ิคณิตศาสตร์ 

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีทิศทาง แนวปฏบิัติ การพัฒนา

หลักสตูร และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ด าเนินงานและพัฒนาการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

นเิทศ ก ากับ ตดิตาม การด าเนนิงาน  

สรุปรายงานการด าเนินงานและจัดท าเอกสารเผยแพร่ 

ต.ค. – ธ.ค. 

๒๕๖๓  

ม.ค. 

๒๕๖๔ 
ต.ค. ๒๕๖๔ 

– ก.ย.

๒๕๖๔ 

ต.ค. – ธ.ค. 

๒๕๖๔  

ไม่มีคุณภาพ 

ก.ย. 

๒๕๖๔ 
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แบบฟอรม์ที่ใช้ 

 ๑. แบบส ารวจ/แบบสังเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร์   

 ๒. เกณฑ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์   

        ๓. แบบนิเทศ ติดตาม และรายงานสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์   
  

 ๓.๒.๔ งานส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์และศูนย์พัฒนาวิชาการ

คอมพิวเตอร์    

 ศูนย์พัฒนาวิชาการ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์

พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในจังหวัด ให้มีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นของคณะกรรมการ

การศึกษาจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริม

และสนับสนุนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เพ่ือให้การด าเนินการ

ดังกล่าว ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ เครือข่ายที่เข้มแข็ง จริงจังและต่อเน่ือง การ

จัดการมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยมีผู้อ านวยการ

โรงเรียนที่เป็นที่ต้ังศูนย์ฯ เป็นประธานศูนย์ ปัจจุบันส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต ๑ มีศูนย์พัฒนาวิชาการจ านวนทั้งส้ิน ๒๘ ศูนย์  

 บทบาทและหน้าที่  

 ๑. จัดท าข้อมลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริม

ประสทิธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 ๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รบผิดชอบให้สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
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 ๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพครู นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาที่

รับผิดชอบตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

 ๔. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษา และ

หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๕. เป็นศูนย์กลางในการให้บรกิารทางวิชาการแกโ่รงเรียน ครู นักเรยีน ชุมชน และหน่วยงานอื่น 

 ๖. นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 ๗. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การ

จัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต ๑ หรือที่ไดรั้บมอบหมาย 

 ๘. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

 ๙. ปฏิบัตงิานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 ๓.๒.๕ ปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานพิเศษ งานโครงการและตัวช้ีวัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่

ของศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานต าแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวช้ีวัดที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานของศึกษานิเทศก์ เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็น

ฐานข้อมูลในการปฏิบัตงิานหรอืพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

      โครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการเตรยีมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒ 

 ๑. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดจ านวน ๖๗ โรงเรียน  

 โรงเรยีนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) 

๑. ผู้เชี่ยวชาญประเมินโรงเรียนในโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตาม

มาตรฐาน สสวท. (SMT) สถานศึกษานอกสังกัด 

๒. ศึกษานิเทศก์พ่ีเลี้ยง ช่วยเสนอแนะ เป็นที่ปรึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม  ผลการด าเนนิงาน

โครงการฯ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน  ๖ โรงเรียน  
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 งานร่วมกับหน่วยงานภายใน  

 ๑. คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้  ประเมินคุณภาพหลักสูตรและประเมินคุณภาพผู้เรยีน  

              : กลุ่มงานสง่เสริมประสิทธิภาพการศึกษา 

งานบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

๑. งานบริการวิชาการกับนักศึกษาปรญิญาโท และเอก จากสถานบันต่างๆ  

๒. คณะท างานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการ ออกขอ้สอบ edit ข้อสอบ คัดเลอืกขอ้สอบและพัฒนา

คลังข้อสอบมาตรฐานกลางและข้อสอบปลายปีของส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานกระทรวงศกึษาธิการ  

๓. ผู้เช่ียวชาญประเมินโรงเรียนในโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตาม

มาตรฐาน สสวท. (SMT)   

๔. ผู้ทรงคุณวุฒฯิประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม  โรงเรียนมักกะสันพิทยา 

๕.วิทยากรจากการเชิญจากสถาบันต่างๆ 

๖. อื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย  
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รายการอ้างอิง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑. (๒๕๖๓). แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕). เอกสารส าเนา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑. (๒๕๖๓). แนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑. เอกสารอัดส าเนา. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน. (๒๕๕๓). คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา. เอกสารอัดส าเนา. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (๒๕๖๓). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ . ๒๕๖๑ . 
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