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ค ำน ำ 

 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ฉบับนี้ ได้จัดท า
ข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขอบข่าย
ภารกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา ในบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบและมีความเข้มแข็งในการบริหาร
และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน 

    
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2 
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ค ำน ำ 
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 การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   3 

แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   4 

บทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศกก์ลุม่งานส่งเสริมพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา           20 
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กลุม่งานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 

 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
 

กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ขอบข่ำยภำรกิจกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  - งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  - งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  - งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  - การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.  งำนส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

  1.  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กฎเกณฑ์  ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 

  2.  ศึกษา  ค้นคว้า  หลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  

แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก  ความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน 

  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา  ให้สอคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน/ท้องถ่ิน  รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการแปลผลและ

ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

  5.  ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ

ระดับสถานศึกษา 

  6.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยมีหลักการ

และแนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา 

  7.  นิเทศ  ติดตาม  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ผลส ำเร็จท่ีคำดหวัง 

 สถานศึกษามีความสามารถในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   
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กลุม่งานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 

 

กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  2.  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

  3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 6 สิงหาคม      

พ.ศ. 2561 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กันยายน 2561 

  4.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561  ลงวันที่  16 สิงหาคม  2561 

  5.  แนวทางการประเมินคุณภพตามมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 
 

2.  งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวทำงกำรปฏิบัติ 

  1.  จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  2.  นิเทศสถานศึกษา  เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง 

  3.  ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

  4.  จัดตั้งคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน

ตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบ 

  5.  จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบ  วิเคราะห์  ผลการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  6.  จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  7.  จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก

คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  8.  นิเทศ  ติดตาม  ก ากับ  สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
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กลุม่งานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 

 

3.  งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

  1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง  และจัดท ารายงาน  การประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา 

  2.  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 

  3.  ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก  เพื่อเสนอรายช่ือ

สถานศึกษาต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

  4.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

  5.  ประสาน  ติดตามผลการประเมินภายนอก  เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  ผลส าเร็จที่คาดหวัง  สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  2.  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

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

2561 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 24 กันยายน 2561 

  4.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2561 

  5.  แนวทางการประเมินคุณภพตามมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 
 

4.  งำนกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 ขั้นตอนและแนวกำรปฏิบัติ 

  1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา    

ของแต่ละหน่วยงาน 

  2.  ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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กลุม่งานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 

 

  3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  4.  รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

  5.  นิเทศ  ติดตาม  การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ

น าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ผลส ำเร็จท่ีคำดหวัง 

  สถานศึกษาทุกแห่งน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

 กฎหมำย  ระเบียบและเกอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

  1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  2.  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

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

2561  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  วันที่  24  กันยายน  2561 

  4.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561  ลงวันที่  16  สิงหาคม  2561 

  5.  แนวทางการประเมินคุณภพตามมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 
 

แนวทำงกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 ในการนิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้

นิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  และการบริหารจัดการโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาเป็นฐาน  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสถานศึกษาให้ด าเนินการตารมระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา  และเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการหรือรูปแบบนิเทศ 

1.  หลักกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เป็นการปฏิบัติงานตามปกติของสถานศึกษา  ซึ่งมี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งของสถานศึกษา  การด าเนินงานทุกส่วนล้วนเป็นการปฏิบัติงานเพื่อการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งสิ้น  ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคม  ในการส่งบุตรหลานมาเรียนที่สถานศึกษาว่า

สามารถสร้างเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล 

 กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 2561  ระบุว่า  ข้อ 3  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ  และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานที่ก ากับ

ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  และให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ใน

การให้ค าปรึกษา  ช่วยเหลือ  และแนะน าสถานศึกษา  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อ 4.  เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ 3.  แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัด

หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มี          

การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

กับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงาน (สมศ.)  เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก   

ให้ส านักงานด าเนินการประเมินผล  และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าวพร้อมข้อเสนอน า  ให้แก่สถานศึกษา     

และหน่วยงานต้นสังกัด  หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง      

ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

2.  ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

 ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานควรจัดให้มีระบบ  

การประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน  โดยยึดแนวทางจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ดังนี้ 

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

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 11 ก หน้า 3 – 5 วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2561 
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  2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561    

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

  3.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04004/ว1010 ลงวันที่    17 

สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

  4.  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 

  5.  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษา    

ข้ันพื้นฐานและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของส านักทดสอบทางการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2561 

 ทั้งนี้  หลักการเบื้องต้นของการด าเนินการประกัน ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร ชุมชน  

และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ  และภาคเอกสาร โดยการส่งเสริม สนับสนุน  และก ากับดูแล               

ของหน่วยงานต้นสังกัด  โดยอาจจะมีแนวการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  1.  การสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นพิจารณา และค่าเป้าหมาย 

  3.  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  4.  จัดระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

  5.  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  6.  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  7.  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  8.  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR)  ที่สะท้อนการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานการศึกษา 

  9.  มีการน าข้อมูลจาก SAR วางแผนเพื่อปรับมาตรฐาน/แผนพัฒนาการจัดการศึกษาในปี

ถัดไปในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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 2.1 กำรสร้ำงควำมตระหนักให้ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องเห็นควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน

ตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

  ในการด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษานั้น ประเด็นแรกที่เป็นความส าคัญ

สูงสุด คือ การสร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักการและแนวทางด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งจาก

กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาได้ให้หลักการและแนวทางด าเนินการตามระบบประกันภายใน  ไว้ดังนี้ 

  1.  การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่ละคน

ได้รับมอบหมาย 

  2.  การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดี

ยิ่งขึ้น  เพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 

  3.   การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยให้ เป็นส่วนหนึ่ ง                 

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ไม่ใช่ท าเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นครั้ง

คราวเท่านั้น 

  4.  การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ไม่สามารถ

ว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น ๆ  ด าเนินการแทนได้ 

  5.  การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับ  และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไป

ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.2 กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อให้มาตรฐานการศึกษาน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง

แท้จริงและได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สถานศึกษาควรด าเนินการที่ เน้นการมีส่วนร่วม         

ร่วมด าเนนการข้ันต่อไปนี ้

 1. เตรียมความพร้อมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา โดยก าหนดคณะท างาน

รับผิดชอบ ดูแล ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจและความตะหนัก         

ถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา น าไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยภายในและภายนอกของ

สถานศึกษาได้ทุกปี 



8 

 

กลุม่งานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 

 

 2. วิเคราะห์พระบรมราโชบายด้านการศึกษา นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเกี่ยวข้องอีก เช่น โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

คุณธรรม โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  โรงเรียนประชารัฐ  ฯลฯ ความต้องการของสังคม ชุมชน รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเมืองรวมทั้งแนวโน้ม        

ที่จะเกิดข้ึน และบริบทของสถานศึกษา 

 3. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ในข้อ 2. มาจัดท าเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยการ       

มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวของทุกกลุ่มคน  ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และเป็นเป้าหมายในการ

ด าเนินงานทุกส่วนของสถานศึกษาเพื่อพาไปสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ 

 4. พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา               

และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้ตรวจสอบ ทบทวนเพื่อพิจารณาความครอบคลุ่ม ความเหมาะสม ความสอดคล้อง 

และน าสู่การปฏิบัติ สามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง 

 5. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบใช้เพื่อประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

 6. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และน าไปเป็นเป้าหมาย    และ

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสถานศึกษา หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ที่ต้องการ  

 8.  ก าหนดประเด็นการพิจารณาของแต่ละมาตรฐาน และค่าเป้าหมายส าหรับแต่ละมาตรฐาน

การศึกษา ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาทุกปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกคน

ยึดถือเป็นเป้าหมายของการด าเนินงานที่รับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ซึ่งค่าเป้าหมายส าหรับแต่ละมาตรฐานการศึกษา เกิดจากการร่วมกันศึกษาผลการด าเนินงานจาก

รายงานผลการประเมินตนเองของปีการศึกษาที่ผ่านมา ทบทวนผลานงานที่ได้ด าเนินการมาแล้วในอดีต       

แล้วก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานส าหรับปีการศึกษาปัจจุบัน ทุกมาตรฐานการศึกษา และขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วจึงประกาศให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ โดยจัดท าเอกสาร

มาตรฐานการศึกษาเป็นรูปเล่ม ส่วนค่าเป้าหมายจัดเป็นเอกสารที่สถานศึกษาประกาศเป็นปี ๆ ไป ไม่ควรเอา

ค่าเป้าหมายไว้รวมเล่มกับมาตรฐานการศึกษา เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาเมื่อประกาศใช้แล้ว อาจจะใช้ได้

หลายปี ส่วนค่าเป้าหมายสถานศึกษาจะประกาศเป็นเป้าหมายการด าเนินงานของทุกปี 
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 2.3 กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ 

 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

ด าเนินการตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ โดยการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจด าเนินการ ดังนี้ 

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

งบประมาณสนับสนุนการท างาน  Material  ได้แก่  อาคารสถานที่  เครื่องมือ  อุปกรณ์  วัสดุสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  และ  Management  การบริหารจัดการคุณภาพ)  และวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  

เช่น  นโยบาย  ระเบียบ  กฎกระทรวง  ของหน่วยงานต้นสังกัด  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  การ

เปลี่ยนแปลงด้านสังคม  ด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านการเมือง  ซึ่งเป็นภารกิจที่

สถานศึกษาจ าเป็นต้องตอบเสนอรับการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน  เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของ

ผู้ปกครองและชุมชนอยู่เสมอ 

 2.  ก าหนดกิจกรรมในการตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  โดยเรียงภารกิจจากภารกิจที่ส าคัญที่สุด

และรองลงมา  ถ้าสามารถตอบสนองให้ทั้งหมดก็ควรตอบสนองทั้งหมด 

 3.  ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยสังเคราะห์กิจกรรมทั้งหมดที่ได้จากข้อ 2. แล้ว

สังเคราะห์เป็นวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ก าหนดพันธะกิจ (ตามภาระหน้าที่ของสถานศึกษา และภารกิจที่

จะต้องด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์)  ก าหนดเป้าประสงค์  (ตามมาตรการศึกษาของสถานศึกษา)  พร้อม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  และกลยุทธ์พร้อมตัวช้ีวัดความส าเร็จ  และก าหนดโครงการ  กิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา

ตามกลยุทธ์  แต่ละข้อที่ก าหนด  พร้อมทั้งก าหนดแผนงบประมาณในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 4.  ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอก  (แหล่งเรียนรู้  ผู้เช่ียวชาญ  และครูภูมิปัญญา)  ที่ใช้สนับสนุน

ด้านวิชาการแก่สถานศึกษา  รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ภายใน  และภายนอก  แล้วจัดท าเป็นรายการ  หรือจัดท าเป็น

ท าเนียบไว้  เพื่อสะดวกต่อการค้นหา  และน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 5.  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ได้แก่  บทบาทหน้าที่

ของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  ผู้เรียน  บุคลากรทางการศึกษา  บิดา  มารดา  และผู้ปกครอง  และบทบาท

หน้าที่ขององค์กรชุมชน  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
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2.4 จัดระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 

 การขับเคลื่อคุณภาพการจัดการศึกษา เน้นการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ

สถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ควบคู่กัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหมาะสมและสามารถด าเนินการพัฒนาสู่อนาคตได้

อย่างเป็นระบบ จึงต้องเช่ือโยงและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ดังแผนภาพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องออกแบบการด าเนินการภายในสถานศึกษา

ที่เน้นการสร้างความเข้าใจที่เกี่ยงข้องกันในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน เข้าใจความสัมพันธ์เช่ือมโยง ระหว่าง

ข้ันตอนการด าเนินงาน โดยยึดข้ันตอนวงจรคุณภาพการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA) เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ

ทั้งขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษา ทั้งขับเคลื่อนคุณภาพของกลุ่มงานทั้งขับเคลื่อนคุณภาพของบุคคลที่มี

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะตนภายใต้ 4 ข้ันตอนส าคัญ ประกอบด้วย 

 P : Planning การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

 D : Doing การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

 C : Checking การตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ 

 A : Action การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ  
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การขับเคลื่อนวงจรคุณภาพการบรหิารเชิงระบบ ( PDCA) ดังแสดงในแผนภาพ 

  สถานศึกษาควรก าหนดค่านิยมการท างานที่ชัดเจน และให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรม

การท างานที่เข้มแข็ง ซึ่งเป้าหมายการท างาน คือ คุณภาพของผู้เรียน ดังนั้น การบริหารจัดการสถานศึกษาควร

ด าเนินการเน้นเชิงระบบ ที่สามารถก ากับ ติดตาม ตรวจสอบได้คล่องตัว และความเป็นระบบการบริหารจัดการ

ที่มีมาตรฐานที่ยอมรับได้ 
 

 2.5 กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 สถานศึกษาอาจจะด าเนินการ ดังนี้ 

 1.  ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นแผนระยะยาว  และโครงการที่ก าหนดตาม

แผนพัฒนา  ส าหรับปีที่จะท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง  เพิ่ม  หรือลดโครงการที่

ก าหนดในแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  และตอบสนองกลยุทธ์  และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดแล้ว

ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการประจ าปี เพื่อให้คุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

 2.  ก าหนดเป้าหมายการด าเนินโครงการ  ที่ตรงกับค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

 3.  จัดสรรงบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

 4.  จัดผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อเขียนรายละเอียดของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 5.  เขียนโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยใช้รูปแบบการเขียนโครงการของสถานศึกษา 

 6.  จัดท าแผนผังคลี่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  กับภาระงานปกติ  และงานตามโครงการ

ของสถานศึกษา ซึ่ง 1 งาน/กิจกรรม/โครงการ  อาจจะตอบสนองหลายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้  

เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาที่จะด าเนินการต่อไปว่า  มีงาน/กิจกรรม/โครงการที่เพียงพอใน

การที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่  ถ้ามาตรฐาน

การศึกษามาตรฐานใด  ประเด็นการพิจารณาประเด็นใด  มีงาน/กิจกรรม/โครงการน้อยไป (ดูจากรวมจ านวน

งาน/กิจกรรม/โครงการ)  สถานศึกษาควรคิดงาน/กิจกรรมเพิ่มส าหรับประเด็นการพิจารณานั้น ๆ  เพื่อให้

คุณภาพของสถานศึกษาเกิดข้ึนตามเป้าหมายที่ก าหนดในค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 

 2.6 กำรจัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 

 ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ผู้บริหารควรมีนโยบายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานแต่ละหน้าที่

ตรวจสอบคุณภาพการท างานของตนเอง  เทียบกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ  อย่างไม่

เป็นทางการ  ซึ่งจะมีความถ่ีของการตรวจสอบมากน้อยแล้วแต่ลักษณะงาน  เพื่อให้เจ้าของงานปรับปรุงให้มี

คุณภาพสูงข้ึนให้มากที่สุด ก่อนจะท าการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ การตรวจสอบอย่างเป็นทางการ

สถานศึกษาอาจจะด าเนินการ  ดังนี้ 

 1. ก าหนดคณะผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

 2. ก าหนดช่วงเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากการปฏิบัติงานส่วนต่าง ๆ               

ให้เหมาะสมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ทุกงานเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการศึกษา อย่างน้อยควร

ตรวจสอบปลายภาคเรียนละ 1 ครั้ง และควรแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบก่อนท าการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มี

ความพร้อมรับการตรวจสอบ 

 3. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

 4. แจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ผู้รับผิดชอบทราบ กรณีที่ผลการด าเนินงานยังไม่

เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด ผู้ติดตามตรวจสอบแจ้งให้ผู้รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขให้

ดีข้ึน โดยมีก าหนดเวลาการแก้ไขที่ชัดเจน และเมื่อถึงก าหนด ผู้ตรวจติดตามท าการตรวจติดตามซ้ า ถ้าผลการ

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ผู้รับผิดชอบพัฒนาให้ดียิ่งๆข้ึน ก่อนสิ้นปีการศึกษา แต่ถ้าผลการ
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ด าเนินงานยังไม่ดีข้ึน  แจ้งให้ผู้รับผิดชอบหาวิธีการแก้ไขใหม่  และด าเนินการติดตามตรวจสอบซ้ าอีก เมื่อถึง

เวลาที่ก าหนด 

 5. สรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุน 

 6. ผู้บริหารน าผลการติดตามตรวจสอบทุกงาน  เข้าที่ประชุมฝ่ายบริหาร และหาทางแก้ไขให้ง าน    

ทุกงานที่ยังบกพร่อง และมีผลการด าเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด การแก้ไขอาจจะเป็นการ    

จัดคน หรืออุปกรณ์ เครื่องมือเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนให้แก่งานที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ และติดตามผลต่อไปทุก

ครั้งที่มีการประชุมฝ่ายบริหาร วาระการประชุม ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ผ่านมา  

และควรจัดให้มีการประชุมฝ่ายบริหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2 สัปดาห์/ครั้ง เพื่อไม่ให้ข้อบกพร่องค้างอยู่นานโดย

ไม่ได้รับการแก้ไข 
 

 2.7 กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 อาจจะด าเนินการ ดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ประกอบด้วยบุคลากรภายในสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดข้ึนทะเบียนไว้เข้ามามี

ส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 2. คณะกรรมการประเมินภายในเตรียมการประเมินภายใน โดยศึกษามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา แล้วก าหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดประเด็น

การสังเกต พูดคุย และตรวจร่องรอยหลักฐานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินภายใน ก าหนดช่วงเวลา

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยทั่วไปใช้เวลาประเมิน  1 – 3  วัน และแจ้งเวลาที่จะประเมินให้

ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาทราบ 

 3. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็น

กัลยาณมิตร โดยใช้วิธีสังเกต พูดคุย และตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงกับสภาพ

ความเป็นจริงของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาด าเนินการประเมิน      

ทุกมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และทุกประเด็นการพิจารณาของแต่ละมาตรฐานฯ ระหว่างการ

ตรวจสอบ ประเมิน คณะกรรมการควรมีสมุดบันทึก (Field note) บันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่พบตามประเด็นการ

พิจารณา ซึ่งผู้ประเมินทุกคนจะตรวจสอบ ประเมินทุกประเด็นการพิจารณาของแต่ละมาตรฐานเหมือนกัน  

แล้วประชุมตัดสินผลการประเมินร่วมกัน  โดยใช้หลักการตัดสินในภาพรวม (Holistic Assessment) ตัดสิน

โดยใช้ความเช่ียวชาญ (Expert Judgment) ของคณะกรรมการ และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence  
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based Assessment) ระบุจุดเด่น จุดควรพัฒนา และความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพดี

ยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบแต่ละงานด้วย ในกรณีที่มีข้อที่ควรแก้ไข 

 4. รวบรวมข้อมูลผลการประเมินส่งให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เพื่อเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา (SAR) ต่อไป และสถานศึกษาขอเก็บรวบรวมบันทึกต่าง ๆ ของผู้ประเมินภายในไว้เป็น

หลักฐานว่า สถานศึกษามีการประเมินภายในที่เช่ือถือได้ 
 

 แนวทำงกำรประเมินภำยใน  มีหลักการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไป

ตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert judgment)  และการตรวจทานผลการประเมินโดย

คณะกรรมการการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้

คณะกรรมการการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินเพื่อให้ระดับ

คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 

 2. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบ และประเมินตนเอง     

ตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความส าคัญกับการประเมิน เชิงคุณภาพ และการประเมิน        

เชิงปริมาณควบคู่กันไป  การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน หรือกระบวนการ

ที่ไม่แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบในการก าหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมินในภาพรวมของผล    

การด าเนินงานหรือกระบวนการด าเนินงาน (Holistic  Assessment) 

 3. การก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมาย

และเกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน    

ตามภารกิจของสถานศึกษา โดยให้ยึดหลักการด าเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการด า เนินงาน    

ตามเป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

 4.  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ เกิด

จากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence – based  Assessment)  โดยเลือกใช้วิธีการ

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม และสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่าง

ชัดเจนและมีเป้าหมายการประเมินเพื่อ การพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่ไม่จ าเป็นในการ

ประเมินแต่ข้อมูลต้องมีความน่าเช่ือถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบท              ของ

สถานศึกษา 



15 

 

กลุม่งานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 

 

 5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานการศึกษา และประเด็น

การพิจารณาที่สถานศึกษาก าหนด ให้เข้าใจถ่องแท้ ก่อนด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      

หลังประเมินแล้ว ให้แจ้งผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุ ป

และเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment  Report – SAR) 

 6. ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาด าเนินการ

ดังนี้  

  6.1 ให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6.2 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คน โดยควรมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกอย่างน้อย 1 คน ซึ่งอาจเป็นศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่าย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานต้นสังกัด

ข้ึนทะเบียนไว้ 

  6.3 ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษรของสถานศึกษา ให้ใช้วิธีการและ

เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 

 ข้อควรตระหนักในกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

 1. ผู้ประเมินควรมีความเข้าใจบริบทของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งในแง่มุมของภาระงาน  

โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่สถานศึกษาใช้ในการบริหาร และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และมีประสบการณ์

เพียงพอ เพื่อการช่วยช้ีแนะการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจ และตรงประเด็น เกิดประโยชน์ต่อ

สถานศึกษาอย่างแท้จริง 

 2. ผู้ประเมินควรวิเคราะห์อภิปรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณาจากข้อมูล หลักฐานที่เก็บรวบรวม

จากหลายๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปัจจุบัน และผลการประเมินการด าเนินงานที่ผ่านมา (อาจพิจารณาย้อนหลัง 3 ปี)  

ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด 

 3. สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของสถานศึกษา คือ การได้รับข้อช้ีแนะ  

ค าแนะน า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่ เป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริง ดั งนั้น ผู้ประเมินจึงควรรู้        

ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน 

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 4. การก าหนดระยะเวลาด าเนินการประเมินภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาก าหนดได้เ อง   

ตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพ และบริบทของการด าเนินงาน เพื่อความสะดวกในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก
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หลังสอน รายงานประชุม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่

สร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของการสังเกต และสอบถามนั้น ควรกระท าด้วยความระมัดระวัง   

ต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าการจับผิดหรือการกล่าวโทษ  และควรพูดคุยสอบถามด้วยความสุภาพ   

และสร้างความไว้วางใจ  เป็นอันดับแรก  มีความเป็นกัลยานมิตร ก่อนที่จะสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล

ต่อไป 
 

 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำแบบองค์รวม  (Holistic  Assessment) 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแบบองค์รวม เป็นการประเมินที่สอดคล้องกับการ

ปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้การประเมินผลลัพธ์เชิงสถาบัน (Institution  

Effectiveness) เน้นการดูผลลัพธ์ของความส าเร็จในภาพรวม  แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามุ่งเน้น

กระบวนการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษา โดยการใช้เกณฑ์การประเมินในภาพรวม  (Holistic  Rubric)  

เป็นการประเมินและตัดสินผลตามหลักการตัดสินโดยผู้เช่ียวชาญ (expert judgment) ซึ่งเป็นการให้คะแนน

ผลงาน หรือกระบวนการ ที่ไม่แยกส่วน หรือแยกองค์ประกอบในการประเมินแต่เป็นการประเมินในภาพรวม

ของผลการด าเนินงาน หรือกระบวนการนั้นๆ ซึ่งการประเมิน แบบภาพรวม (Holistic Rubric)                เป็น

การประเมินในภาพรวมทุกลักษณะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสะดวก และเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประเมินและผู้รับการ

ประเมิน แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการประเมินของผู้ประเมิน ที่ต้องศึกษาและรวบรวม

ข้อมูล ในภาพรวมทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน  อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล

ร่วมกันในคณะผู้ประเมิน เพื่อการตัดสินใจให้ระดับคุณภาพ จะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใด

คนหนึ่ง 

 นอกจากนี้ การประเมินแบบองค์รวมท าให้มีความสะดวกและเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประเมิน และผู้รับการ

ประเมิน แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการประเมินของผู้ประเมินที่ต้องศึกษา และรวบรวม

ข้อมูลในองค์รวมทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ประเมินจ าเป็นต้องมีความรู้อย่างรอบด้าน อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล

ร่วมกันในคณะผู้ประเมินเพื่อการตัดสินใจให้ระดับคุณภาพ จะไม่ใช้การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใด

คนหนึ่ง ซึ่งมีแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 
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 1. สถานศึกษาควรวางแผนก าหนดข้ันตอน และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ดังนี ้

  1.1 ข้ันตอนการด าเนินการก่อนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   1) ศึกษา ท าความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วางแผน ก าหนดรอบ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ 

   2) วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ก าหนดวิธีการประเมินแหล่งข้อมูล 

แนวค าถาม ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     1.2 ข้ันตอนการด าเนินการระหว่างการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   1) ช้ีแจงข้ันตอน วิธีการประเมินแก่ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องที่จะรับการประเมิน 

   2) เก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้

ควรใช้วิธีการประเมิน และแหล่งข้อมูลที่หลากหลายตามบริบทของสถานศึกษา ตามความเหมาะสมและความ

เพียงพอของแต่ละประเด็นการพิจารณา ของแต่ละมาตรฐาน 

   3) บันทึกคุณภาพของงานแต่ละมาตรฐานโดยสังเกต สอบถาม และตรวจสอบ

ร่องรอยให้ละเอียด จากหลักฐาน ข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมได้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงแก้ไขแก่ผู้เกี่ยวข้องที่รับการประเมิน 

   4) ตัดสินคุณภาพแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับการศึกษา  

โดยใช้วิธีการประเมินภาพรวม  ผลการตัดสินใจจะเกดิจากความเหน็สอดคล้องกันของผู้ประเมินภายในทั้งหมด 

     1.3 ข้ันตอนหลังการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   1) สรุปและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

   2) ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

   3) น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อต้นสังกัด 

   4) เผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

แก่ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

   5) น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษาในปีต่อไป และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
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 2.8 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (SAR)  ท่ีสะท้อนกำรด ำเนินงำน

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

  สถานศึกษา อาจจะด าเนินการ ดังนี้ 

  1.  สถานศึกษาสรุปข้อมูลผลการประเมินภายใน และจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพื่อ

สะท้อนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.  น าผลการประเมินคุณภาพในมาจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจ าปี

การศึกษา ซึ่งกรอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยส่วนของการรายงาน    

3  ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

 ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานภาพรวม โดยแสดงรายละเอียดการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเอง 

ภาพรวมและรายมาตรฐาน มีความกระชับ ชัดเจน ตรงตามประเด็นส าคัญ ๆ หลักฐานสนับสนุน ผลการ

ด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนที่พัฒนาให้สถานศึกษามีมาตรฐานที่สูงข้ึนโดยสรุป  

ส่วนท่ี 2 รำยละเอียดผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ   

 2.1 ข้อมูลท่ัวไปของสถำนศึกษำ น าเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาที่ส าคัญให้เหมาะสม 

ประกอบด้วย ที่ตั้ง ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป ระดับการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

สภาพชุมชน  สังคม เศรษฐกิจ  แผนภูมิการบริหารงานของสถานศึกษา ข้อมูลครูและบุคลากร ข้อมูลอาคาร

สถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา วิทยากรภายนอก ข้อมูลผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา   

(ปีการศึกษา  ที่เขียนรายงาน) ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น ONET , NT , RT หรือผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของสถานศึกษาที่ต้องการน าเสนอ และข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น (ข้อมูลที่เสนอเป็นแผนภูมิ ภาพ 

หรือ กราฟ หากต้องการให้เห็นรายละเอียดเต็มรูปแบบ ควรท าเป็น QR CODE)  

 2.2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ น าเสนอผลการประเมินตนเองประกอบด้วย  1) การ

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม 2) การน าเสนอผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน  

 1) กำรสรุปผลกำรประเมินของสถำนศึกษำในภำพรวม : เป็นการน าเสนอระดับคุณภาพในภาพรวม

ของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมินตามระดับคุณภาพที่สถานศึกษา

ได้รับโดยน าผลการด าเนินงานทั้ง 3 มาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาได้รับผลการประเมินในระดับ

ดังกล่าวเพราะเหตุใด โดยอาจน าเสนอเป็นความเรียง ตาราง แผนภูมิ หรือ กราฟ ฯลฯ ตามความเหมาะสม

ของข้อมูล 
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 2) กำรน ำเสนอผลกำรประเมินตนเองรำยมำตรฐำน : เป็นการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน เป็นรายมาตรฐาน โดยอาจเขียนเป็นรายข้อ หรือความเรียงให้ครอบคลุมทุกประเด็นพิจารณาแต่ละ

มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดน าเสนอใน 3 ประเด็น ดังนี้  

    2.1) ระดับคุณภำพในแต่ละมำตรฐำนอยู่ในระดับใด : พิจารณาผลการด าเนินงานจาก

ความส าเร็จตามประเด็นพิจารณาของแต่ละมาตรฐานแบบองค์รวม (Holistic)  ซึ่งเกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 5 

ระดับ คือ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ และยอดเยี่ยม 

  2.2) มีหลักฐำนในกำรอ้ำงอิงผลกำรประเมินตำมประเด็นพิจำรณำของแต่ละมำตรฐำน

อย่ำงไร : โดยน าเสนอกระบวนการพัฒนา วิธีการด าเนินงานใช้ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นพิจารณา เพื่อ

สนับสนุนผลการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน โดยน าเสนอในเชิงปริมาณ และ/ หรือเชิงคุณภาพให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับลักษณะข้อมูลในการประเมิน 

  2.3) สถำนศึกษำมีแผนพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ หรือจะมีกระบวนกำรพัฒนำ

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำให้ดีขึ้นกว่ำเดิมได้อย่ำงไร : เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หรือโครงกร / กิจกรรมที่คาดว่าหากด าเนินงานแล้ว จะส่งผลให้การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในแต่ละมาตรฐาน มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถธ ารงค์รักษา หรือยกระดับคุณภาพได้ 

 3) ภำคผนวก  น าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคัญ หรือเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ โดยสังเขป หากมีข้อมูลเพื่อ

เป็นหลักฐานยืนยันจ านวนมาก สามารถจัดท าเป็น QR CODE เพื่อที่จะสามารถเข้าดูรายละเอียดได้   
 

 2.9 มีกำรน ำข้อมูล SAR วำงแผนเพ่ือปรับมำตรฐำน/แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในปีถัดไป 

  ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา  

สถานศึกษาควรตรวจสอบตนเอง โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา และประเด็นการพิจารณาเป็นระยะ ๆ อย่างไม่เป็นทางการ และแก้ไขข้อบกพร่อง

หรือท าให้ดีข้ึน ตามความเหมาะสมของข้อมูลแต่ละลักษณะ ซึ่งจะเป็นร่องรอยหลักฐานการท างานที่เช่ือถือได้

ของคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเตรียมเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล และสรุปข้อมูล    

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ตามค่าเป้าหมายที่บรรลุตามประเด็นพิจารณาส าหรับ 

แต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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บทบำทหน้ำท่ีของศึกษำนิเทศก์กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตามค าสั่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายงาน หน้าที่ และ

ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 446/ 2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดังนี้  
 

1.  นำงสำวพิชชำนันท์ นิธิวิรุฬห์ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ปฏับติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งำนส่งเสริม พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

1.1 ศึกษาระบบหลักเกณฑ์วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนกฎเกณฑ์ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง  

1.2  ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา  แล้วน ามา

วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกคน  

1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถ่ิน รวมทั้งการก าหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการแปลผลและ 

ตัดสินการผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

1.5 ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ

สถานศึกษา  

1.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ

แนวคิดอยู่บนพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนา  

1.7 นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

2. งำนตรวจสอบคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

2.1 จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

2.2 นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ ภายใน 

สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  

2.3 ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางใน           

การปรับปรุงสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

2.4 จัดต้ังคณะท างานเพื่อรับผดิชอบและให้ความช่วยเหลอืสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ 



21 

 

กลุม่งานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 

 

อย่างเป็นระบบ  

2.5 จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการ ประเมิน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  

2.6 รวบรวม SAR และจัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

2.7 จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

2.8 นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
 

2. นำงสำวอำภำกร  ศรีดำมำตร์ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

1. งำนส่งเสริมและประสำนงำนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ  

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดท ารายงาน การประเมินตนเอง      

ของสถานศึกษา  

1.2 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ สถานศึกษา  

1.3 ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอ รายช่ือสถานศึกษา

ต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

1.4 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  

1.5 ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการจัด การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

          1.6 รวบรวม SAR และจัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา น าเข้าระบบ 

E – SAR  

1.7 งานนิเทศการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. งำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์วิจัย มำตรฐำนและกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำ  

2.1 ศึกษา วิเคราะห์วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ

หน่วยงาน  

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกัน คุณภาพ

การศึกษา  

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

2.4 รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
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2.5 นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและน าผลมา

ใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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เอกสำรอ้ำงอิง 

 

 1. คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการศึกขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

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

 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์กรศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 235ง  หน้า 4 – 5 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 

 4. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04004/ว1010 ลงวันที่ 17 สิงหาคม  

2561 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 5. ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 

 6. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ของส านักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2561 

 7. การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2563 

 8. การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส านักทดสอบทางการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2563 
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กลุม่งานส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 

 

คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรกึษา 

 นายอนุกลู  ทองนุ้ย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 นายวิวัฒน์  สมานชาติ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 นายชรินทร์ เจรญิไชย ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะผู้จัดท า 

 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์  ศึกษานิเทศก ์

 นางสาวอาภากร    ศรีดามาตร์ ศึกษานิเทศก ์

 

 

 

 



กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา


