
 



 
 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร  :  งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา 
  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม  สนับสนุน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถานศึกษา 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นการด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นการปรับมาตรฐานที่ประกาศใช้ภายใต้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแล 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ (วันที่ 
6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 

4. ค าจ ากัดความ 
การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม  และ

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนดส าหรับ
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายความว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ด าเนินการการอย่างมีระบบ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนากาจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน 
และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน  โดยระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย 
การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และ
มาตรฐานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่        
ให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

 2.1 จัดท ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ และแสดงเอกลักษณ์ของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 2.2 น ามาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ ให้ความ
เห็นชอบ 

 2.3 ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบ 
 3.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นการปรับ
มาตรฐานที่ประกาศใช้ภายใต้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ (วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) 
 3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.3 ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

 3.4 รวบรวม และสังเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จากรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 



 3.5 จัดท าสรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4.1 วิเคราะห์และสรุปผล การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และผลการประเมิน

คุณภาพภายนอก 
 4.2 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ระยะ 3-5ปี) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกัน 
 4.3 ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติที่ก าหนดตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 4.4 นิเทศ ตดิตาม ผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลเพ่ือแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนา  

5. ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 5.1 ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 5.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และน าผลมาใช้เพ่ือวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
6.  สรุปรายงานผลการด าเนินการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าผลการประเมินไปวางแผน

ปรับปรุงการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มท่ีใช้ 

     7.1 แบบนิเทศติดตามระบบการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
     7.2 แบบประเมินผลการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
            7.3 แบบรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  มาตรฐานการศึกษาชาติ ฉบับปัจจุบัน 
8.2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย ฉบับปัจจุบัน และมาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
8.3 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
8.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอขอความเห็นชอบ และประกาศ 

นิเทศ  ติดตาม การพัฒนาคณุภาพการศึกษา  

  ประเมินผลการด าเนินงาน 

ไม่มีคุณภาพ 

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา ด าเนินงานและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบยีบ มาตรฐาน แนวคดิ ทฤษฎี เกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาและมาตรฐานการศึกษา 

สรุปรายงาน ผลการด าเนินการ จดัท าเอกสารเผยแพร่  
น าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  

มีคุณภาพ 

ปรับ/แกไ้ข 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ    

 
 9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  

ชื่องาน งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคณุภาพการศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการศึกษา กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา รหัสเอกสาร : ……… 
วัตถุประสงค ์   1.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริม  สนบัสนุน ระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

    2. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

1. ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบยีบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษาชาติ/ปฐมวัย/พื้นฐาน/ภายนอก (สมศ.)
ความต้องการชุมชน/ท้องถิ่น แลมาตรฐานการศึกษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ตลอดป ี มีเอกสาร คู่มือแนวทางระบบ
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ที่มีคุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

 2. 
 

 
 
 
 

2. จัดท ามาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ แสดงเอกลักษณ์ของเขตพื้นท่ี 
น าเสนอ กปท. ขอความเห็นชอบ ประกาศใช้ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศกึษา
เข้มแข็ง 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 
กปท.,กตปน. 

3. 
 

 
 
 

3. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรเขตพื้นที่ สถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2561 
ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/น าไปใช้  
ก าหนดแนวปฏิบตัิการจดัท ารายงานประจ าป ี สังเคราะห์ จุดเด่น จดุควรพัฒนาจาก
รายงานประเมินภายในสถานศึกษา  สรุปรายงานผลการประเมินภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ต้นปีการศึกษา 
ภาคเรยีนที่สอง 

ทุกฝ่ายมสี่วนร่วม  มีการ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อการ
พัฒนางาน 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

4. 
 
 
 

 
 
 

4. วิเคราะห์ สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน/ภายนอก จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มาตรการ  แผนพัฒนาคุณภาพ 
แผนปฏิบัติการประจ าป ีนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ตลอดป ี
อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 

กระบวนการประเมินมี
คุณภาพเป็นที่เช่ือถือ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

5. 
 

 
 

5. ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา วิเคราะหผ์ลการประเมิน 

ปีละ 1 ครั้ง มีการน าผลการประเมินไปใช้
พัฒนาการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 

6. 
 

 
 
 
 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินการ จัดท าเอกสารเผยแพร่ และน าผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

ทุกสิ้นปกีารศึกษา มีผลการปฏิบตัิที่เป็นเลิศ กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาต ิ 2. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวธิีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
4. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ   5. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก ของ สมศ.  6. มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน              กิจกรรมงานหรือการปฏิบัต ิ                การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 

ศกึษาวิเคราะห์ หลกัเกณฑ์ ระเบียบ  
มาตรฐาน  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาและมาตรฐาน 

จัดท ามาตรฐานการศึกษาเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ขอความเห็นชอบ และประกาศใช้ 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สร้างความตระหนกั ความรู้ ความเข้าใจแก่
บคุลากร เขตพืน้ที่ สถานศกึษา สง่เสริม 
สนบัสนนุ สถานศกึษาด าเนินงานและ
พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน 

มีคณุภาพ 

สรุปรายงานผล/
เผยแพร่/น าผลไปใช้ 

นิเทศ ติดตามการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ไมมี่คณุภาพ 

ปรับ/แก้ไข 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ    

 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  

ชื่องาน งานติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : ……………… 
วัตถุประสงค ์ 1.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา  2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานระบบ การประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา   3. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการด าเนินการระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 

ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1.  

 
1.  ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ ระเบยีบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่า
ด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปีการศึกษา
และเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง 

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ ระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

2. 
 

 
 
 
 

2. วางแผนการด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   2.1 จัดท าเครื่องมือตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   2.2 จัดท าปฏิทิน ก าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

พฤษภาคม- 
มิถุนายน 

มีเครื่องมือ มีปฏิทิน มี
แผนการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

3. 
 

 
 
 

3. ด าเนินการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด แต่ละระดับ โดยคณะกรรมการระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
อย่างน้อย  3 ปี ต่อ 1 ครั้ง 

ตามรอบ
ระยะเวลา 

มีเครื่องมือตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพ ฯ และด าเนินงาน
ตามกฎกระทรวง 

กลุ่มนเิทศ ฯ 
สถานศึกษา 

4. 
 

 
 
 

4. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 4.1 รวบรวมวเิคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบฯ รายสถานศึกษา 
 4.2 สรุปผล สังเคราะหผ์ล การตดิตามตรวจสอบ ฯ ระดับเขตพื้นที ่

ตลอดปีการศึกษา มีผลการประเมินมาตรฐาน
รายสถานศึกษา และระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

5. 
 

 
 
 

5. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและน าผลไปใช้เพื่อการพัฒนา 
 5.1 รายงานรายสถานศึกษา 
 5.2 รายงานระดับเขตพื้นท่ีการศกึษา 
 5.3 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบ ฯ ต่อสาธารณชน 
 5.4 น าผลการประเมินคุณภาพไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา มีรายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และน าผลไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ฯ
สถานศึกษา 
ก.ต.ป.น. 
 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาต ิ   2. มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง      3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
4. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ      5. หลักเกณฑ์วิธกีารประเมินคณุภาพภายนอก ของ สมศ. 

ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน              จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                 กิจกรรมงานหรือการปฏิบตัิ              การตัดสินใจ             ทศิทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 

 
 
 

 

มีคุณภาพ 

ศึกษาระบบหลกัเกณฑ์ ระเบียบ หลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี ว่าดว้ยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

ด าเนินการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปผล
การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

 

วางแผนด าเนินงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลไป

ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ไม่มีคุณภาพ 



 
 

 
 

ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
           ชื่อเอกสาร   :  งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการงานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานระบบ การประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  
3. เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาการด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ที่มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 
 เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้ (วันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561) จัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ
เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การด าเนินการ  ติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานได้สอดคล้องกับแนวทาง    การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริม 
พัฒนาสถานศึกษาตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     การพัฒนาคุณภาพการศกึษา  หมายความว่า กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้าง 
การวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม กากับ



ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนาม
ประกาศใช้ (วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561) มาตรฐานการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

2. วางแผนการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.1 จัดท าเครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   2.2 จัดท าปฏิทิน ก าหนดเวลาการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ 
3. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด แต่ละระดับ    
    - คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด อย่างน้อย 3 ปี ต่อ1 ครั้ง 
4. วิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    4.1 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
    4.2 สรุปผล สังเคราะห์ผล การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลไป

ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5.1 จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายสถานศึกษา 
   5.2 จัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5.3 น าเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณชน 
   5.4 น าข้อสรุป ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

     7.1 เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     7.2 แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     7.3 แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการด าเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

วิเคราะห์และสรุปผลการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 

ไมม่ีคุณภาพ 

ด าเนินการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดแต่ละระดับ 

ศึกษาระบบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ว่า
ด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา 

รายงานและเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาและน าผลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มีคุณภาพ 



8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
8.2  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. และมาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8.3  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
8.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8.7 คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8.8 แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
8.9 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ    

 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 

ชื่องาน  งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคณุภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  กลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : …………… 
วัตถุประสงค ์    1.  เพื่อพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเ้ข้มแข็ง   2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคณุภาพระดับเขพ้ืนท่ีการศึกษา 
ล าดับที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวธิีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพ 
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปจัจุบันปัญหา และความต้องการจ าเป็น การด าเนนิงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.3 จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจยั รูปแบบ เทคนิค และวิธกีารเกีย่วกับการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1.4 ด าเนินการศึกษา วิจยั ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจยั 

 
ตลอดป ี

มีข้อมูลพื้นฐานใน
การด าเนินงาน 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

2. 
 

 
 
 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห ์นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพ 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จากรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน และรายงานประเมินคุณภาพภายนอก 
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจยั เกีย่วกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ตลอดป ี
 

มีการร่วมมือในการ
ด าเนินงานวิจัยท้ัง
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ
สถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

3. 
 

 
 
 
 

3.1 นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเกีย่วกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตลอดป ี สถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในทีมีคณุภาพ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

4. 
 

 
 
 

4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธกีาร ในการ
ด าเนินงาน เพื่อคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธกีารที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพ 
 4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  

ตลอดป ี มีรูปแบบเทคนิค
วิธีการการพัฒนาที่มี
คุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ 

5. 
 

 
 
 

5.  สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตลอดป ี มีเอกสารรายงาน
การวิจัย ในการ
น าไปใช้พัฒนา
คุณภาพ 

กลุ่มนิเทศ 
สถานศึกษา 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาต ิ  2. มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ฯลฯ   3. กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561   4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ทุกฉบับ    5. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.   

ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเร่ิมต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน            กจิกรรมงานหรือการปฏบิัติ              การตัดสินใจ               ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงานจุดเชื่อมต่อระหวา่งหน้า(ถา้ไม่จบภายใน ๑หน้า) 
 

ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันา 

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกบั
สถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ 
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนา 
 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัย 

  ประเมินผลการ
ด าเนินงาน  

สรุป/น าเสนอผลการวิจยั/เผยแพร่ 
และน าไปใช้ 

ไมม่ีคณุภาพ 

มีคณุภาพ 
ปรับปรุงแก้ไข 



 
 

 
 

ประเภทเอกสาร  :  คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
        ชื่อเอกสาร                  :  งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ 

   ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
งานวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือให้ไดน้วัตกรรมที่เก่ียวกับ การด าเนินการงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาที่มีคุณภาพและเข้มแข็ง 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นกระบวนการศึกษา  ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนการด าเนินงาน ศึกษา วิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. ค าจ ากัดความ 
   การวิจัยและพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การด าเนินการ

ศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษา
สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
   1.2 ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการจ าเป็น การด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.3 จัดท าแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย รูปแบบ เทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   1.4 ด าเนินการศึกษา วิจัย ตามแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยที่ก าหนด 
   1.5 สรุปรายงานผลการวิจัย   
    2. ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ รูปแบบ เทคนิค และ
วิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นวัตกรรมที่เก่ียวกับรูปแบบ 
เทคนิค และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จากรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน และรายงานประเมินคุณภาพภายนอก 



  2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด าเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
            3. นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1 นิเทศ ติดตาม ก ากับการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   4.  ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
          4.1 วิเคราะห์ ประเมินผลคุณภาพการด าเนินงาน ตามรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือคัดเลือกรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพ 
          4.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไข รูปแบบ เทคนิค วิธีการที่ไม่ประสบผลส าเร็จ  
   5.  สรุป รายงานผล รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา  
          5.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย 
          5.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
                  5.3 เผยแพร่รายงานผลการวิจัย 
         5.4 น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
    7.1 แบบสังเคราะห์งานวิจัย 
    7.2 แบบเก็บข้อมูลงานวิจัย 
 

 

 

 

ส่งเสริม สนับสนุนและ/หรือร่วมกับสถานศึกษาด าเนินการวิจัย เกี่ยวกับ 
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือ
คัดเลือกรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ 

นิเทศ ติดตาม การด าเนินการวิจัยและการน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ไม่มีคณุภาพ 

ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค และวิธีการ ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

สรุป/น าเสนอผลการวิจัย/เผยแพร่ 

มีคุณภาพ 

ปรับปรุงแก้ไข 



8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  
8.1  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
8.2  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือกาประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
8.3  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
8.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
8.7  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.8  เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วย

วาจา 
     8.9 เอกสารงานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษา เป็นต้น 
     8.10 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน กลุม่งานนิเทศ    

 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  

ชื่องาน  งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รหัสเอกสาร : …………… 
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนงาน     1. สถานศึกษามีความพร้อมรบัการประเมินคณุภาพภายนอก    2.มแีนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐาน 
ล าดับท่ี ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

 
 
 
 

1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. การสง่ข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการประเมิน
ซ้้า รวมทั้งติดตามก้าหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาในสังกัด 
ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 

ตามรอบการ
ประเมิน 

มีข้อมูลจดุเด่น จดุด้อยของ
สถานศึกษา รูปแบบการ
พัฒนา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

2. 
 

 
 
 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุนสถานศึกษาให้น้าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก   
สมศ. ไปใช้ในการ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินซ้า้ 

ตลอดปีการศึกษา มแีผนการพัฒนา การ
ด้าเนินงานท่ีชัดเจน 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

3. 
 

 3. ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กบัหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุกระดับการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา สถานศึกษา ด้าเนินงานตาม
แผนพัฒนา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สถานศึกษา 

4. 
 

 
 
 

4. นิเทศ ติดตาม ก้ากับ ใหส้ถานศึกษาด้าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคณุภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพื้นท่ี ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ ์

ตลอดปีการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจในการด้าเนินงาน 
ประเมินภายนอก 

กลุ่มนิเทศ ฯ 

5.  
 

5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพื่อพร้อมรับการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก 
 

ก่อนประเมิน
ภายนอก 

สถานศึกษาพร้อมรับประเมิน
ภายนอก 

กลุ่มนิเทศ ฯ 

6.  6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟงัรายงานด้วยวาจาจาก สมศ.ในวนัสุดท้ายของ
การประเมิน 

ก่อนประเมิน
ภายนอก 

สถานศึกษาพร้อมรับการ
ประเมิน 

กลุ่มนิเทศ ฯ 

7.  7. รวบรวมผลการประเมิน จัดท้าระบบข้อมลูสารสนเทศการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกให้เป็นปัจจุบัน สะดวกสา้หรับการน้าผลประเมินคณุภาพการศึกษาไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ทุกครั้งท่ีมีการ
ประเมิน 

มีข้อมูลในการพัฒนา กลุ่มนิเทศ ฯ 

8. 
 

 
 
 

8. จัดท้าเอกสาร รายงาน สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ 
และน้าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลังจากทราบผล
การประเมิน 

มีผลการประเมิน น้าไปใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ฯ 

เอกสารอ้างอิง : 1.  มาตรฐานการศึกษาชาต ิ   2. มาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
4. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ  5. หลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ. 

ค าอธิบายสญัลักษณ์ผังขั้นตอน               จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน                    กจิกรรมงานหรือการปฏิบัติ               การตัดสินใจ                  ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน   จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถา้ไม่จบภายใน ๑หนา้) 

ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาน้าผลการประเมิน ไปใช้ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อขอรับประเมินซ้้า 
 

ประเมินความพร้อม
สถานศึกษา 

พร้อม 

ไม่พร้อม 

พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กบัหลักเกณฑ์
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.  
 

จัดท้าระบบขอ้มูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 

นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม สถานศึกษา 

รายงานผล/เผยแพร่ นา้ผลประเมินไปใช้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังรายงานด้วยวาจา 



 
 

 
 
ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ชื่อเอกสาร        :        งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
    งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการงานส่งเสริมสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษา 

พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใน

สังกัด ส าหรับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้รับการ

รับรองคุณภาพมาตรฐาน 

3. ขอบเขตของงาน 
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริม และประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามรอบการ
ประเมิน  

4. ค าจ ากัดความ 
             การประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การด าเนินการด้วยวิธีการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้สถานศึกษามีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ตามรอบการประเมิน 
   การประเมินคุณภาพภายนอก หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      1. ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
สมศ. การส่งข้อมูล เอกสารเพิ่มเติมเพ่ือขอรับการประเมินซ้ า รวมทั้งติดตามก าหนดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด ตามรอบการประเมินจาก สมศ. 
    2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้น าผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ไปใช้ในการ  
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการ
ประเมินซ้ า 
    3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในทุก
ระดับการศึกษา  



    4. นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์  
    5. ประเมินความพร้อมสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
    6. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
    7. รวบรวมผลการประเมิน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอกให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกส าหรับการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   8. จัดท าเอกสาร รายงาน สังเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 

                 7.1 แบบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                 7.2 แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรายมาตรฐาน 
                 7.3 รูปแบบการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอก 
 

 ประเมินความพร้อมสถานศึกษา 
ไม่พร้อม 

นิเทศ ติดตาม ก ากับ ให้สถานศึกษาด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกและการขอรับการประเมินซ้ า 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่
และน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

พร้อม 

ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาน าผลการประเมิน ไปใช้ในการ  วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ร่วมปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือขอรับการประเมินซ้ า 
 

ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จาก สมศ.  

แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมรับฟังรายงานด้วยวาจาจาก สมศ. 
 

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพภายนอก 



8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  

8.1  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
8.2  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ของ สมศ.และมาตรฐานการศึกษา อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8.3  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
8.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
8.5  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
8.6  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับปฐมวัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
8.7  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561 ของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.8  เอกสารผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ทั้งฉบับจริง ฉบับร่าง และรายงานด้วย

วาจา 
8.9 ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 
 

 
 




