คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔

นางสาวสุภาวดี คานาดี
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

คานา
กลุ่ ม นิเ ทศ ติ ดตามและประเมิ นผลการจัด การศึ กษา ในสานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ มีบทบาท อานาจ หน้าที่สาคัญ ๘ ประการ ซึ่งเกี่ยวกับการประสาน
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวั ดและการประเมินผล
การศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ติ ด ตาม และตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ศึ ก ษา
วิเคราะห์ วิจั ย และพัฒนาสื่ อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา ปฏิบัติ งานเลขานุก ารคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๖ กลุ่มงานของกลุ่ม
นิเ ทศติด ตาม และประเมิ นผลการจั ดการศึ กษา มีบ ทบาทในการบริห ารคุณ ภาพการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
สามารถศึ กษา วิเ คราะห์ วิจั ย การจั ดท ามาตรฐาน และการพั ฒนาระบบประกัน คุณ ภาพภายในของ
สถานศึ กษา โดยนิ เทศ ก ากั บ ติด ตามและประเมิ นผลการประกัน คุณ ภาพภายในของสถานศึก ษา ให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการ
พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและพร้ อ มรั บ การประเมิ น ภายนอก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง ๔ งานประกอบด้วย งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและ
การประกันคุ ณภาพการศึ กษา งานติด ตาม ตรวจสอบคุ ณภาพการศึก ษา งานวิจั ยและพัฒนารูปแบบ
เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และงานประสานงานการประเมิน
คุณภาพภายนอก มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและส่งผลให้โรงเรียนสามารถดาเนินงาน
ได้อย่างมีระบบ พัฒนาคุณภาพได้บรรลุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของภารกิจ ขอบข่าย หน้าที่ กระบวนการ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจหน้าที่ประจา ที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจงาน ตามจุดเน้น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต๑ และนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ งร่ ว มสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อานาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิด
เป็นภาระงานของรายบุคคล ทาให้เกิดคู่มือปฏิบัติงานฯ เล่ มนี้ เพื่อเป็นคู่มือที่ สามารถนาไป
ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
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กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
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คู่มอื การปฏิบัตงิ านบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวสุภาวดี คานาดี ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
สานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๑. ประวัติความเป็นมา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร เขต ๑ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การกาหนดเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้
กาหนดเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหารและจัด
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานระดั บมั ธยมศึ กษา จ านวน ๔๒ เขต โดยส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา
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 โดยกรุงเทพมหานครให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ตั้งอยู่ที่ เขตราชเทวี

๒. อานาจหน้าที่
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจ
หน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. จัด ทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกั บ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและความต้องการของท้องถิ่น
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๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุด หนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้น ที่
การศึ กษา และแจ้ งการจัด สรรงบประมาณที่ ได้รั บให้ห น่วยงานข้างต้นรั บทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๔. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๙. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา
๑๐. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้าน
การศึกษา
๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒. ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายส่วนราชการภายใน
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ ๑. กลุ่มอานวยการ ๒. กลุ่มนโยบายและแผน ๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล
๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ๙. หน่วยตรวจสอบภายใน และ ๑๐.กลุ่มกฎหมายและคดี
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๓. โครงสร้างหน่วยงาน

๔. คณะผู้บริหาร สพม.กท ๑

นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการ สพม.กท ๑
โทร. ๐-๒๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ ๑๐๒

นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการ สพม.กท ๑
ดูแลกากับกลุม่ ๑. กลุ่มอานวยการ และ ๒. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
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นายถนอม บุญโต
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการ สพม.กท ๑
ดูแลกากับกลุม่ ๑. กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ ๔. กลุ่มอานวยการ

นายศรายุทธ ธิศรีชัย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการ สพม.กท ๑
ดูแลกากับกลุม่ ๑. กลุ่มนโยบายและแผน ๒. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๓. กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๕. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย สพม.กท ๑
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาวิถีใหม่ บนพืน้ ฐานความหลากหลาย สูเ่ ป้าหมายความเป็นหนึ่ง
พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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๓. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา การใช้
เทคโนโลยีดิจทิ ัล และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Technology) และส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐
การศึกษาวิถีใหม่ หมายถึง การจัดการศึกษาแนวใหม่ที่แตกต่างจากเดิม มีการนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล
นวัตกรรมเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้
ความหลากหลาย หมายถึง ความแตกต่างตามบริบท เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของสถานศึกษา
ความเป็นหนึ่ง
หมายถึง ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือร่วมใจอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นลาดับ ๑ ของประเทศ
อ้างอิงข้อมูล : แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สพม.กท ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. โครงสร้างการปฏิบัติงาน
โครงสร้างการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสมใจ วิเศษทักษิณ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

นายถนอม บุญโต
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการ สพม.กท ๑

นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต
ศึกษานิเทศก์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมิ นผล
การจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมิ นผล
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงาน
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๒. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์สุภาวดี คานาดี
๒.๑ งานตามโครงสร้างกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงาน

โทร ๐๖๔๙๑๕๙๒๙๘
๐๘๙ ๙๒๒๘๕๙๙

๒.๒ งานประสาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนที่ ๒

๒.๓ งานประสานความร่วมมือศูนย์พัฒนาวิชาการ
๒.๓.๑ ศึกษานิเทศก์ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์

๒.๓.๒ ศึกษานิเทศก์ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์
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๒.๔ งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

๒.๕ งานตามนโยบาย โครงการ ที่ได้รับมอบหมาย
- งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- งานโครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒
- โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT)
๒.๖ งานบริการวิชาการ เช่น การเป็นวิทยากร การเป็นผู้เชี่ยวชาญ การร่วมเป็นคณะทางาน
การร่วมเป็นคณะกรรมการ

๓. ขอบข่ายงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
๑.งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้
มีร ะบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ กษา พั ฒ นาการวัด และประเมิ น ผล
การศึกษา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๒. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทาเป็นเอกสาร คู่มอื และสื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านและเผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน
๓. การวิ เ คราะห์ วิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้ สื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อใช้ในการปฏิบัตงิ านและเผยแพร่แก่ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป
๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ
การพัฒนางานวิชาการ
๕. ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๓.๑ ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์
การนิเทศการศึกษาใน เรื่องการวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กล
ยุทธ์ในการนิเทศ การนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การนิเทศภายใน โดย สามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อ เสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบ
การนิเทศภายในสถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและ
การบริหารจัดการการศึกษา ประสาน สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการนิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร
๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และ
กาหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา
โดย สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดทานโยบาย แผนและ
การติดตามประเมินผลด้านการศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการวางแผน
ดาเนินงานและการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. การพั ฒนาหลั กสู ตรและการสอน ได้ แก่ ความรู้เ กี่ย วกั บ หลั กสู ตร การสร้า งหลั กสู ต ร
สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา การวัดและการประเมินผล การ
จัดการศึกษาพิเศษ โดย สามารถให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา สาธิตแนะนาครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินหลักสูตร
และการนาหลักสูตรไปใช้
๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
การจัดทามาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยนิเทศ กากับ ติดตามและ
ประเมินผลกาประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับการประเมินภายนอก

P a g e | ๑๐
๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดย
สามารถให้คาปรึกษาแนะนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการศึกษา นิเทศการบริหาร
จัดการสถานศึกษาไปสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน
๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ โดย
สามารถให้คาแนะนา ปรึกษาเกี่ย วกับการนากระบวนการวิจัยไปใช้ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรีย น
การสอน ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การน าผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
ดาเนินการวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนาเสนอ
ความรูแ้ นวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ
การวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดย สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
แนะนาและให้คาปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการ แก่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา นาเสนอความรู้
แนวคิด ทฤษฎีด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้
๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบ ปฏิสัมพันธ์ สานักงานอัตโนมัติ โดย สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คาปรึกษา แนะนา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
๙. คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ ศึ ก ษานิ เ ทศก์

ได้ แ ก่ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมส าหรั บ

ศึกษานิเทศก์ จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดย
ปฏิบัตติ นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
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๓.๒ ขอบข่ายภารกิจ

๓.๒.๑ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
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๑. งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริม สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษา
๒. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. ขอบเขตของงานเป็นการดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ได้อย่างเป็นระบบตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่เพิ่มเติม
งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ การศึกษาระบบหลักเกณฑ์
วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้า หลักการ
แนวคิด และทฤษฎีเ กี่ย วกับ การจัด ทามาตรฐานการศึ กษาแล้ว นามาวิ เคราะห์เปรีย บเที ยบกั บมาตรฐาน
การศึกษาชาติและระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคนส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการ
ของชุมชน/ ท้องถิ่น รวมทั้งการกาหนดตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ ในการแปลผลและตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้ง
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน ร่วมกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้างระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยู่บนพืน้ ฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตามการจัด
สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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๔. คาจากัดความ
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
สาหรับการประกันคุณภาพภายในซึ่ งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึ กษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกั ด
ที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ด าเนิ น การการอย่ า งมี ร ะบบ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนี้
๑. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. จัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖. จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗. จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
๘. จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหมายความว่า
กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการกาหนด
มาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสร้างการวางแผนและการดาเนินงานตามแผนรวมทั้งการสร้าง
จิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกคน โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย
๕. การประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ๕ ขัน้ ตอน
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษา มาตรฐานการศึก ษาชาติ มาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน มาตรฐานการศึ กษาเพื่อ ประเมิ น
คุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และมาตรฐานหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

P a g e | ๑๔
๒.

จั ด ท ามาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพื้ น ที่

ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้
๒.๑ จัดทามาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพืน้ ที่การศึกษา
๒.๒ นามาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพืน้ ที่ให้ความเห็นชอบ
๒.๓ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓.ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๓.๑ สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๖๑ และที่เพิ่มเติม
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนาใช้ในการ
ดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓.๓ กาหนดแนวปฏิบัติในการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๓.๔ รวบรวม และสัง เคราะห์ จุด เด่ น จุ ด ที่ ควรพั ฒนา จากรายงานการประเมิ น คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
๓.๕ จัดทาสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
๔. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
๔.๑ วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
๔.๒ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระยะ ๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่สอดคล้องกัน
๔.๓ ด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
๔.๔ นิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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๔.๕ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา
๕. ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕.๑ ประเมินผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๒ วิเคราะห์ผลการประเมิน และนาผลมาใช้เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖.สรุปรายงานผลการดาเนินงานจัดทาเอกสารเผยแพร่และนาผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงาน
๖. แผนภาพแสดงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
การพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ

ต.ค. – ธ.ค.

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

๒๕๖๓

จัดทามาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ

ม.ค.
๒๕๖๔
ต.ค. ๒๕๖๔

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดาเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

– ก.ย.
๒๕๖๔
ต.ค. – ธ.ค.

นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพ

๒๕๖๔
าคัญนงาน
ประเมินผลการดสาเนิ

ไม่มีคุณภาพ

มีคุณภาพ
สรุปรายงานการดาเนินงานการจัดทาเอกสารเผยแพร่

ก.ย.

๒๕๖๔
ดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป

แผนภาพ การพัฒนาส่งเสริ มมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ แบบนิเทศติดตามระบบการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๗.๒ แบบประเมินผลการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗.๓ แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ มาตรฐานการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน
๘.๒ มาตรฐานการศึก ษาขั้ นพื้น ฐานระดับปฐมวัย ฉบั บปัจ จุบั น และมาตรฐานการศึ กษาอื่น ๆที่
เกี่ยวข้อง
๘.๓ กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
๘.๕ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
๘.๖ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
๒. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๒. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินงานระบบ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
๓. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการดาเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน
๓. ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่เพิ่มเติมจัดทารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. คาจากัดความ
งานติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษา หมายความว่า การด าเนิน การ ติดตาม ตรวจสอบ
คุณ ภาพการศึก ษา เพื่ อตรวจสอบการด าเนิ นงานของสถานศึ ก ษาตามระบบการประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระตุน้ ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม พัฒนา
สถานศึกษาตามภารกิจของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา หมายความว่ า กระบวนการพั ฒ นาการศึ ก ษาเข้ า สู่ คุ ณ ภาพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบ และโครงสร้าง
การวางแผนและการดาเนินงานตามแผนรวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
๕. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑. ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑และ
ที่เพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
๒. วางแผนการดาเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ จัดทาเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๒.๒ จัดทาปฏิทิน กาหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพืน้ ที่
๓.

ด าเนิ น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด แต่ ล ะระดั บ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษาในสังกัด ปีละ๑ ครัง้
๔. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
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๔.๒ สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
๕. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนาผลไปใช้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕.๑ จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา
๕.๒ จัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
๕.๓ นาเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน
๕.๔ นาข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
เขตพืน้ ที่การศึกษา และสถานศึกษา
๖. แผนภาพแสดงกระบวนการปฏิบัตงิ าน : งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่าด้วยวิธีการ

ต.ค. – ธ.ค.

ประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐาน

๒๕๖๓
วางแผนการดาเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

เม.ย.
๒๕๖๔
มิ.ย. – ก.ค.
๒๕๖๔
มิ.ย. – ก.ค.
๒๕๖๔

วิเคราะห์และสรุสปาคั
ผลการ
ญ

ไม่มีคุณภาพ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

มีคุณภาพ
รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและนาผลไปใช้เพื่อการพัฒนา

ดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป

แผนภาพ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ส.ค.
๒๕๖๔
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๗.๒ แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๗.๓ แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
๘.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น ฐาน/ปฐมวัย ของส านักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
๘.๕ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
๘.๖ มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และปฐมวัย ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
๘.๗ คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๘.๘ แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
๘.๙ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

๓. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก

๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๒.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด
สาหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๒.๓ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับ การ
รับรองคุณภาพมาตรฐาน

P a g e | ๒๐
๓. ขอบเขตของงาน
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการประเมิน
๔. คาจากัดความ
การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การดาเนินการด้วยวิธกี ารกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุน้ ให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบ
การประเมินการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่ง กระทาโดยสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก
๕.ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก
สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมินซ้า รวมทั้งติดตามกาหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ.
๒. ส่ง เสริม สนั บสนุนสถานศึกษาให้นาผลการประเมิน คุณภาพภายนอกจากสมศ.ไปใช้ ในการ
วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาร่ ว มปรั บ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเพื่ อ ขอรั บ
การประเมินซ้า
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับหลักเกณฑ์วิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.ในทุก
ระดับการศึกษา
๔. นิเทศ ติดตาม กากับ ให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพืน้ ที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๕. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
๖. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.
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๗. รวบรวมผลการประเมิน จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็นปัจจุบัน
สะดวกสาหรับการนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๘. จัดทาเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. แผนภาพแสดงกระบวนการปฏิบัตงิ าน : งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก

ต.ค. – ธ.ค.

และการขอรับการประเมินซ้า

๒๕๖๓

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษานาผลการประเมิน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

ม.ค.-ก.พ.

การศึกษาร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้า

๒๕๖๔

ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความ

มี.ค.

เข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ

๒๕๖๔

นิเทศ ติดตาม กากับ ให้สถานศึกษาดาเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการ
เม.ย.–พ.ค.

ประเมินคุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพืน้ ที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

๒๕๖๔
ประเมินความพร้อม
สถานศึกษา

ไม่พร้อม
มิ.ย.
๒๕๖๔

พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.

ก.ค.
๒๕๖๔

จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก

ส.ค.

๒๕๖๔
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
เผยแพร่และนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

ดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป

ก.ย.
๒๕๖๔
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๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ แบบนิเทศติดตามผลการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๗.๒ แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรายมาตรฐาน
๗.๓ รูปแบบการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอก
๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
๘.๒ มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก ของ สมศ.และมาตรฐานการศึกษา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
๘.๕ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
๘.๖ มาตรฐานการศึ ก ษาระดับ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และระดั บ ปฐมวั ย ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
๘.๗ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๘.๘ เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่ าง และรายงานด้วย
วาจา
๘.๙ ประกาศคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ งก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
๑. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดาเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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๒.๒ เพื่อ ให้สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง
๓. ขอบเขตของงาน
เป็นกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการดาเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
๔. คาจากัดความ
การวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาหมายความว่า การดาเนินการศึกษา
รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทาให้สถานศึกษา
สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
๕. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
๑. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจาเป็น การดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๓ จัดทาแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธกี ารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๔ ดาเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่กาหนด
๑.๕ สรุปรายงานผลการวิจัย
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ สถานศึกษา ศึก ษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่ เกี่ย วกับรู ปแบบ
เทคนิค และวิธกี ารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน จากรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในและรายงานประเมินคุณภาพภายนอก
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และร่ว มดาเนินการศึก ษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
๓. นิเทศ ติดตาม การดาเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๑ นิ เ ทศ ติ ด ตาม กากั บ การด าเนิ น การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานาผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
๔. ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธกี าร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
๔.๑ วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการดาเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการดาเนินงาน เพื่อ
คัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มปี ระสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
การประกันคุณภาพ
๔.๒ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลสาเร็จ
๕. สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๑ สรุปรายงานผลการดาเนินงานวิจัย
๕.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
๕.๓ เผยแพร่รายงานผลการวิจัย
๕.๔ นาผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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๖. แผนภาพแสดงกระบวนการปฏิบัตงิ าน
งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ

ต.ค. – ธ.ค.

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ

๒๕๖๓

การศึกษา

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ

ม.ค.-มี.ค.

วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

๒๕๖๔

นิเทศ ติดตาม การดาเนินการวิจัยและการนาผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน

ม.ค.-มี.ค.

คุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

๒๕๖๔

ประเมินผลการดาเนินงานสาคั
เพืญ
่อคัดเลือก
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

มีคุณภาพ

ไม่มีคุณภาพ
ปรับปรุง

สรุป/นาเสนอผลการวิจัย/เผยแพร่

ก.ค. – ส.ค.
๒๕๖๔

ก.ย.
๒๕๖๔

ดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป

แผนภาพ การวิจยั และพัฒนารู ปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. แบบฟอร์มที่ใช้
๗.๑ แบบสังเคราะห์งานวิจัย
๗.๒ แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย
๘. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๘.๑ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
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๘.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘.๓ กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๘.๔ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
๘.๕ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
๘.๖ มาตรฐานการศึ ก ษาระดั บการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานและระดั บปฐมวัย ของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
๘.๗ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๘.๘ เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วยวาจา
๘.๙ เอกสารงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา เป็นต้น
๘.๑๐ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๒.๒ งานกลุ่มโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน หมายถึง กลุม่ บุคคล องค์กรที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจเพื่อ
ทากิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์แนวราบ มีความเสมอภาค
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องงานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนา
งานของสถานศึกษาในรูปของภาคีเครือข่าย ในการทางานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน
ด้านการประสานงาน (Coordination) ความร่วมมือ (Cooperation) การทางานร่วมกัน(Collaboration) และการมีส่วนร่วม
(Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครอบคลุม ๔ ภาระงาน ได้แก่
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนเป็นศูนย์ดาเนินงาน เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มให้สูงขึ้น และใกล้เคียงกัน และให้โรงเรียนในกลุ่มเกิดการมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น
บุคลากร อาคารสถานที่ เป็นต้น ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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องค์ประกอบของกลุ่มโรงเรียน จะประกอบด้วยสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา (สพท.) ดาเนินการ
จัดตั้งกลุ่มโรงเรียนกลุ่มละ ๗ - ๑๕ โรง ซึ่งในกลุ่มจะต้องมีโรงเรียนทุกขนาด และให้มีคณะกรรมการกลุ่ม
โรงเรียนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่อยู่ภายในกลุ่มเป็นกรรมการ และ ผอ.สพท. จะทา
หน้าที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มโดยตาแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการเลือก ประธานกลุ่ม ๑ คน รอง
ประธานกลุ่ม ๑ คน ประธานกลุ่มโรงเรียนจะมีอานาจและหน้าที่ เช่น การเสนอแนะแนวทางในการบริหารงาน
วิชาการ งานบุ คคล งบประมาณ และงานบริ หารทั่ วไปของกลุ่มโรงเรี ยน การนิ เทศ กากั บ ติ ดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงานรวมทั้งการดาเนินการ ประเมินคุณภาพโรงเรียนภายในกลุ่ม ทาหน้าที่ประสานงาน
วางแผนและดาเนินการ ทั้งยังสามารถเสนอแนะแต่งตั้งที่ปรึก ษา อนุกรรมการในการดาเนินงานของกลุ่ม
โรงเรียนตามความเหมาะสมด้วย ซึ่งในร่างระเบียบดังกล่าวได้กาหนดไว้ด้วยว่า คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
ยังต้องมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง เพื่อเตรียมงานวางแผนกากับติดตาม
สรุปผลการดาเนินงานของกลุ่มโรงเรียนด้วย
สาหรับสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ประกอบด้วย ๖ กลุ่ม
โรงเรียน โดยกลุ่มโรงเรียนที่ ๑ มีจานวน ๑๐ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนที่ ๒ มีจานวน ๑๔ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
ที่ ๓ มีจานวน ๑๑ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนที่ ๔ มีจานวน ๑๑ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนที่ ๕ มีจานวน ๑๑
โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนที่ ๖ มีจานวน ๑๐ โรงเรียน
งานกลุ่มโรงเรียนที่ ๒ บทบาทและหน้าที่
๑. จัดทาโครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๓. ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานและสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
๔. ปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
การพัฒนาส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับ

ต.ค. – ธ.ค.

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๒๕๖๓
จัดทาเกณฑ์ ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ เครื่องมือ และวิธกี ารนิเทศ การตรวจสอบ การจัดการ

ม.ค.

ศึกษาของสถานศึกษา

๒๕๖๔
ต.ค. ๒๕๖๔

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดาเนินงานและพัฒนาระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

นิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

– ก.ย.๒๕๖๔

ต.ค. – ธ.ค.
๒๕๖๔

าคัญนงาน
ประเมินผลการดสาเนิ

ไม่มีคุณภาพ

มีคุณภาพ
สรุปรายงานการดาเนินการผลการจัดการศึกษาการ
จัดทาเอกสารเผยแพร่

ก.ย.
๒๕๖๔

ดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป

แบบฟอร์มที่ใช้
๑. แบบสารวจ/แบบสังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวการบริหารและการจัดการศึกษา
๒. เกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
๓. แบบนิเทศ ติดตาม และรายงานสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของสถานศึกษา
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๓.๒.๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนาพาให้บรรลุ
คุณภาพตามเป้าหมายที่กาหนดกลุม่ สาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ โดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จัด แบ่ง กลุ่ม สาระการเรีย นรู้เ ป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗)
การงานอาชีพ และ ๘) ภาษาต่างประเทศ
มาตรฐานการเรี ย นรู้ (Content

standards/Academic standards/Learning

standards)

หมายถึง คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึน้ ในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัตไิ ด้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับผู้เรียน
ทุกคน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีหน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ บ รรลุ คุ ณ ภาพตามที่ ม าตรฐานก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่ อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศ ทางในการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้
สาหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดดังกล่าวอยู่ บนฐานความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนทุกคน
สามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้
ตัวชี้ วัด (Indicators) หมายถึ ง สิ่งที่ นักเรี ยนพึงรู้และปฏิบั ติได้ ซึ่งสะท้อนถึ งมาตรฐานการเรี ยนรู้
ตัวชีว้ ัดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนาไปใช้ในการกาหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และ
เป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการกาหนดตัวชี้วัด
เพื่อใช้ในการตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะๆ ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ การกาหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ใน
ระบบการศึกษาบางแห่งอาจกาหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุ ก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจกาหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , ๒๕๔๓) งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์
ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ
โดยหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒)
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คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖)
ศิลปศึกษา ๗) พืน้ ฐานการงานอาชีพ และ ๘) ภาษาต่างประเทศ และเพิ่มเติม ๙) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บทบาทและหน้าที่
๑. ส่งเสริม ติดตามผลการพัฒนางานสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่างๆ
๒. ส่งเสริม และนิเทศสถานศึกษาร่วมกิจกรรมตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน เรื่องการคัดเลือกการดาเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจาปีการศึกษานั้นๆ
๓. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
๔. ปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ขั้นตอนการดาเนินงาน การพัฒนาส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ การพัฒนา

ต.ค. – ธ.ค.

หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

๒๕๖๓

ส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ม.ค.

และยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์

๒๕๖๔
ต.ค. ๒๕๖๔

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ดาเนินงานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

– ก.ย.
๒๕๖๔
ต.ค. – ธ.ค.

นิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงาน

๒๕๖๔
ประเมินผลการดสาเนิ
าคัญนงาน

ไม่มีคุณภาพ

มีคุณภาพ
สรุปรายงานการดาเนินงานและจัดทาเอกสารเผยแพร่

ก.ย.
๒๕๖๔

ดาเนินการในปีการศึกษาต่อไป
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แบบฟอร์มที่ใช้
๑. แบบส ารวจ/แบบสั ง เคราะห์ ส ภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนและการยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
๒. เกณฑ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จของการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
๓. แบบนิ เทศ ติด ตาม และรายงานสรุป ผลการจั ดการเรีย นการสอนและการยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์
๓.๒.๔ งานส่ง เสริ ม และพั ฒ นาศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าการคณิ ต ศาสตร์ แ ละศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าการ
คอมพิวเตอร์
ศูนย์พัฒนาวิชาการ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ในจังหวัด ให้มีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของสานัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน จุ ดเน้น ของคณะกรรมการ
การศึกษาจังหวัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริม
และสนับสนุนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ เพื่อให้การดาเนินการ
ดังกล่าว สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ เครือข่ายที่เข้มแข็ง จริงจังและต่อเนื่อง การ
จัดการมัธยมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ โดยมีผู้อานวยการ
โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ เป็นประธานศูนย์ ปัจจุบันสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต ๑ มีศูนย์พัฒนาวิชาการจานวนทั้งสิน้ ๒๘ ศูนย์
บทบาทและหน้าที่
๑. จัดทาข้อมลสารสนเทศด้านงานวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๒. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รบผิ ดชอบให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบั ติการของเครือข่ ายส่งเสริมประสิ ทธิภาพการจัดการมัธยมศึ กษา สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๓. ดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพครู นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชาที่
รับผิดชอบตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ
๔. สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา และ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น
๖. นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๗. ให้ความร่วมมือ สนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การ
จั ด การมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑ หรือที่ได้รับมอบหมาย
๘. รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอต่อสานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๙. ปฏิบัตงิ านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒.๕ ปฏิบัตงิ านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหน้าที่
ของศึกษานิเทศก์ท่เี กี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตาแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านของศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็น
ฐานข้อมูลในการปฏิบัตงิ านหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
โครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๒๒
๑. นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัดจานวน ๖๗ โรงเรียน
โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (SMT)
๑. ผู้เชี่ยวชาญประเมินโรงเรียนในโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐาน สสวท. (SMT) สถานศึกษานอกสังกัด
๒. ศึกษานิเทศก์พีเ่ ลี้ยง ช่วยเสนอแนะ เป็นที่ปรึกษา นิเทศ กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน
โครงการฯ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจานวน ๖ โรงเรียน
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งานร่วมกับหน่วยงานภายใน
๑. คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ ประเมินคุณภาพหลักสูตรและประเมินคุณภาพผู้เรียน
: กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
๑. งานบริการวิชาการกับนักศึกษาปริญญาโท และเอก จากสถานบันต่างๆ
๒. คณะทางานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการ ออกข้อสอบ edit ข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบและพัฒนา
คลังข้อสอบมาตรฐานกลางและข้อ สอบปลายปี ของสานักทดสอบทางการศึกษา สานัก งานการศึกษาขั้ น
พืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ผู้เชี่ยวชาญประเมินโรงเรียนในโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐาน สสวท. (SMT)
๔. ผู้ทรงคุณวุฒฯิ ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม โรงเรียนมักกะสันพิทยา
๕.วิทยากรจากการเชิญจากสถาบันต่างๆ
๖. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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รายการอ้างอิง
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑. (๒๕๖๓). แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕). เอกสารสาเนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑. (๒๕๖๓). แนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑. เอกสารอัดสาเนา.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. (๒๕๕๓). คู่มือการปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา. เอกสารอัดสาเนา.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (๒๕๖๓). แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
กา รศึ ก ษ า ตา ม กฎ กระท รว งกา รประกั น คุ ณภา พกา รศึ ก ษ า พ.ศ. ๒ ๕๖ ๑ .
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร :
ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น จ า กั ด เ อ็ น . เ อ . รั ต น ะ เ ท ร ด ดิ้ ง .
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