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กรอบภารกิจงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

ท่ีมำและควำมส ำคัญของคู่มือ 
จำกกำรส ำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและนโยบำยของ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลย หนองบัวล ำภู ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรทุกคนในสังกัด
ต้องมีคู่มือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือวัดระดับควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลย 
หนองบัวล ำภู เป็นกลุ่มงำนด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์วิจัย ติดตำม ตรวจสอบและ 
ประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพเท่ำเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐำน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหลักสูตร ในงำนตำม ภำรกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำที่มีศึกษำนิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบตำมตำมกรอบงำนที่ได้รับมอบหมำยจึงต้องมีคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์แต่ละบุคคล พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ น ำไปสู่กำรก ำหนดให้มีมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบกับได้มีกำรใช้กฎกระทรวง
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรประกำศใช้มำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลง
วันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๑ ส ำหรับให้สถำนศึกษำ ใช้เป็นแนวทำงด ำเนินงำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำและเตรียมกำรส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อม่ัน
ให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และบรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล ดังนั้น กระทรวง 
ศึกษำธิกำรจึงให้มีกำรปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีนโยบำยปรับปรุง
มำตรฐำนและตัวชี้วัดให้มีจ ำนวนน้อยลง กระชับและสะท้อนถึงคุณภำพอย่ำงแท้จริง เน้นกำรประเมินตำม
สภำพจริง ไม่ยุ่งยำก สร้ำงมำตรฐำนระบบ กำรประเมินเพ่ือลดภำระกำรจัดเก็บข้อมูล ลดกำรจัดท ำเอกสำรที่
ใช้ในกำรประเมิน มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ปรับใหม่ จึงมีจ ำนวนไม่มำกจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนด
ดังกล่ำวกระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดท ำแนวปฏิบัติ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำและกรอบ
มำตรฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของ สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับนโยบำยและกฎกระทรวงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 



๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๕๔๕ ก ำหนดจุดมุ่งหมำยกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคน
ไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง มี
ควำมสุข ซ่ึงในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับจะต้องบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ มีบุคลำกรด ำเนินกำรอย่ำงมี
คุณภำพเพ่ือส่งผลให้ผลผลิต คือ ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำจึงถือเป็นหน่วยงำนหลักที่มีควำมส ำคัญในกำรน ำนโยบำยทุกระดับไปสู่กำรปฏิบัติ บริหำรจัดกำร 
จัดกระบวนกำรเรียนรู้พัฒนำผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งได้จัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีคุณภำพเกิดสัมฤทธิผลต่อผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้มีกำรด ำเนินกำรมำ
ต้ังแต่ปี พุทธศักรำช ๒๕๔๑ มีกระบวนกำรควบคุมคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพซ่ึงสอดคล้องกันมีกฏ
กระทรวงให้สถำนศึกษำทุกแห่งต้องจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำให้ต่อเนื่อง เม่ือ
สิ้นปีกำรศึกษำ สถำนศึกษำจะต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) และเตรียมกำรรองรับกำรประเมิน
ภำยนอกจำกส ำนกัส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ กำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) ตำมมำตรฐำน 
๔๙ ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช 
๒๕๔๕ ต่อไป 

ควำมหมำย 

กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน หมำยถึง กระบวนกำรในกำรจัดท ำมำตรฐำนสถำนศึกษำ
กำรจัดท ำแผน กำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ กำรพัฒนำสู่มำตรฐำน กำรนิเทศ ติดตำม ประเมิน กำรตรวจสอบ 
ทบทวนและกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำกระทรวง
ศึกษำธิกำร โดยบุคลำกรของสถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินงำนภำยใต้กำรก ำกับ ติดตำม ดูแลของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้ำงและพัฒนำคู่มือในกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
๒. เพ่ือพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถด ำเนินกำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย 
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวิจัยพัฒนำส่งเสริมติดตำมตรวจสอบและประเมินผลเก่ียวกับงำน
ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 
 
ขอบเขตงำน 

แนวทำงส ำหรับกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรวิจัยพัฒนำส่งเสริมติดตำมตรวจสอบและประเมิน
เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนในกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ที่ส่งผลต่อกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ และเตรียมรองรับกำรประเมินจำกภำยนอกมีกรอบภำรกิจของงำน ดังนี้ 



 
๑. งำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
๒. งำนตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
๓. งำนส่งเสริมและประสำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
๔. งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 

บทบำท หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของศึกษำนิเทศก์ 
กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำมีกรอบภำรกิจงำนดังนี้ 
๑. ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลย หนองบัวล ำภู 
๒. ส่งเสริมพัฒนำโรงเรียนให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
๓. ส่งเสริมพัฒนำผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์ ให้มีเจตคติที่ดีต่อ กำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
๔. รำยงำนผลของกำรด ำเนินงำนที่ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและได้รับกำร
รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

กระบวนกำรท ำงำน : ขั้นตอน วิธีปฏิบัติและเคล็ดลับกำรปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลย หนองบัวล ำภูได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำว่ำเป็นภำรกิจที่สถำนศึกษำและหน่วยงำน  
ที่เก่ียวข้องคือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเลย หนองบัวล ำภู ต้องด ำเนินกำร โดยเป็นไปตำม 
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำผู้เรียนและ
โรงเรียนได้ อย่ำงรอบด้ำนพร้อมทั้งด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน ซ่ึงยึดหลักกำรท ำงำนดังนี้คือ สร้ำง
ทีมงำนระดมควำมคิดท ำควำมเข้ำใจกรอบภำระงำนของระบบกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ จำกนั้น
ด ำเนินกำรสรรหำแต่งต้ังคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนและจัดท ำเครื่องมือประเมินที่เกิดจำกกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรทุกภำคส่วนรวมทั้งชี้แจงท ำควำมเข้ำใจให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ทรำบขั้นตอนกำรด ำเนินงำนทุก
ขั้นตอนให้เข้ำใจตรงกัน เพ่ือน ำสู่กำรปฏิบัติพัฒนำตำมแผนที่วำงไว้โดยประเมินตรวจสอบระบบประกัน
คุณภำพ น ำผลจำกกำรประเมินมำก ำหนด แนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำงำนน ำสู่แผนปฏิบัติกำรของเขตในปี
ต่อไปส ำหรับขั้นตอนของกำรน ำแนวคิดสู่กำรปฎิบัติ เริ่มต้นด้วยกำรศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรและ
นโยบำย สภำพบริบทของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ สรุปจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศก ำหนด จุดพัฒนำและสร้ำง
ควำมตระหนักเก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จัดทีมงำนนิเทศและ
เครือข่ำยกำรนิเทศของทีมนิเทศต่ำง ๆ  ทีมนิเทศศึกษำนิเทศก์กลุ่มพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ทีมนิเทศ



ศึกษำนิเทศก์กลุ่มงำนประกัน ทีมนิเทศเครือข่ำยผู้บริหำรโรงเรียนกลุ่มพัฒนำคุณภำพ จำกนั้นจัดท ำเอกสำร
ควำมรู้ คู่มือปฏิบัติกำรเครื่องมือประเมิน นิเทศ ติดตำม คู่มือตรวจติดตำม คุณภำพกำรศึกษำ เครื่องมือ
ประเมินระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน แนวทำงกำรรำยงำนผล
กำรประเมินภำยใน คู่มือกำรติดตำมกำรประเมินคุณภำพภำยนอกมอบให้กับทีมนิเทศ ดังกล่ำวข้ำงต้น เพ่ือใช้ 
ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ในขณะที่มีกำรปฏิบัติกำรนิเทศอยู่นั้นจะมีกำรประชุมสัมมนำ น ำเสนอผลกำรนิเทศเป็นระยะ ๆ 
ให้ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องทรำบ เพ่ือปรับปรุง พัฒนำระบบกำรนิเทศสะท้อนผลกำรนิเทศสู่สถำนศึกษำ จัดทีม
บริหำรร่วมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบกำรนิเทศมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จำกนั้นสรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ 
เผยแพร่สู่องค์กรสำธำรณชน 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เอกสำรที่ใช้ในกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
๑. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๕๔๕ หมวด 
๖ มำตรำ ๔๘ 
๒. กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๖๑ 
๓. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๔. แนวคิดในกำรประเมินแนวใหม่ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พุทธศักรำช ๒๕๖๑ 
๕. แนวคิดกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำ 
 

แนวปฏิบัติองระบบกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๑. ศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร และนโยบำย 
๒. จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
๓. สร้ำงควำมตระหนัก กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
๔. จัดทีมงำนนิเทศ และเครือข่ำยกำรนิเทศ 
๕. จัดท ำเอกสำรควำมรู้ คู่มือปฏิบัติกำร เครื่องมือ ประเมินผล นิเทศ ติดตำม 
๕.๑ คู่มือตรวจสอบ ทบทวนคุณภำพกำรศึกษำ 
๕.๒ เครื่องมือประเมินระบบกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
๕.๓ แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 
 



๕.๔ แนวทำงกำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

๕.๕ คู่มือกำรติดตำมกำรประเมินคุณภาพภายนอก 

๖. ด ำเนินกำรนิเทศติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
๗. ประชุมสัมมนำ น ำเสนอผลกำรนิเทศเป็นระยะให้ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง เพ่ือปรับปรุง พัฒนำระบบกำรนิเทศ 
๘. ทีมบริหำรร่วมพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ระบบกำรนิเทศมีประสิทธิภำพ 
๙. สรุปผลและรำยงำนผลกำรนิเทศ เผยแพร่สู่องค์กร 

ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ 
๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๓. มุ่งม่ันพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๗. รายงานผลการนิเทศอย่างเป็นระบบ 
๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑. เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 

แนวคิด 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 
หนองบัวล าภู เป็นกลุ่มงานด าเนินการเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  

 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้เป็นแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ  
    เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
๔. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการวัด และประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ 
    ศึกษาให้มีคุณภาพ 
๕. เพ่ือส่งเสริมระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา 



๖. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ขอบข่ายภารกิจ 
ศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับงาน 

วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 
๑. งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ มีระบบ 
    การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  
    การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
๒. การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ 
    ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
๓. การวิเคราะห์ วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
    ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
    เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ 
    การพัฒนางานทางวิชาการ 
๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
กลุ่มงานตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีดังนี้ 
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
๒. กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๕. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
๗. งานธุรการ 
 

งานท่ีได้รับผิดชอบ คือ กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ   การประกันคุณภาพการศึกษา   

    1.๑ งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
          1.๑.๑ ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์  
  ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
          1.๑.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน ระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการแปลผลและ
การตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน   
          1.๑.3 ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา  



          1.๑.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการ
และแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนา  
          1.๑.5 นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
     1.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
           1.2.1 จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          1.๒.๒ นิเทศ สถานศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยการประเมินตนเอง 

          1.๒.๓ ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือหาจุด พัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์         

         1.๒.๔ จัดต้ังคณะท างานเพ่ือรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์อย่างเป็นระบบ   

         1.๒.๕ จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
           1.๒.๖ จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภายภายในสถานศึกษา  

        1.๒.๗ จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา   
           1.๒.๘ นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  

      1.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา    
             1.๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา   

            1.๓.๒ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา   

           1.๓.๓ ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมิน ภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อ 
สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
           1.๓.๔ ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
           1.๓.๕ ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

        1.4 งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  



           1.๔.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและภายนอก
สถานศึกษาของแต่ละหน่วยงาน  

        1.๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
        1.๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน าผลการวิจัย 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

     1.๔.๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา   
     1.๔.๕ นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
2. รับผิดชอบกลุ่มสาระการ เรี ยนรู้ภา ษาต่า งปร ะเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
๓. รับผิดชอบโครงการโรง เรียนมา ตรฐานสากล  
๔. รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต   
๕. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กระบวนกำรท ำงำนในขั้นตอนกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนศึกษำนิเทศก์ 

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเลย หนอบัวล ำภู 

 

ศึกษำบทบำทหน้ำท่ี ภำรกิจงำนในกลุ่มงำน 

 

ก ำหนดรำยละเอียดของคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 

                จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจ 

 
 
    เสนอผู้บังคับบัญชำเห็นชอบในเบ้ืองต้น 

 
 
 
   เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย 
 

จัดพิมพ์คู่มือกำรปฏิบัติงำนและแจ้งผู้เก่ียวข้อง 

 
                     

    ผู้เก่ียวข้องท ำควำมเข้ำใจระยะเวลำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน 
               ส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 
         ศึกษำนิเทศก์และผู้เก่ียวข้อง ปฏิบัติกำรนิเทศกำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ 
            กำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเน่ืองย่ังยืน 

 
 

   โรงเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

 
 



 
 
 

 

 



กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวล าภู

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน


