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คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด  
5  มาตรา  39  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553  มาตรา  8  มาตรา  34  วรรคสอง ไดกําหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวน
ราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา  ออกเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา  ออกเปน 7 กลุม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึง
ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

สําหรับคูมือการปฏิบัติงานพัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและคูมือข้ันตอน
การปฏิบัติงานตามภารกิจประจํากลุมงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  และภารกิจงานท่ีไดรับมอบหมายจากนโยบาย ตามจุดเนนสํานักงาน/จุดเนน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีจัดทําคูมือปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขอขอบคุณกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของท่ีทุกทานท่ีมีสวนรวมในการจัดทําเอกสารเลมนี้ ใหสมบูรณ สามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
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คูมือการปฏิบัติงานพัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา  
และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

1. วัตถุประสงค 
                เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
สามารถดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย บรรลุผลตามภารกิจขององคกร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2  จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 1.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษา 
                2.  เพ่ือใหการติดตาม ตรวจสอบการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  เพ่ือการใชการวิจัย และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
 4.  เพ่ือใหการประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกเปนไปอยางมีระบบ 
 5. เพ่ือใหกลุมนิเทศ ติดตาม ฯ ใชเปนแนวทางในการดําเนินการพัฒนา สงเสริม มาตรฐาน
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. ขอบเขตของงาน 
 เปนแนวทางสําหรับกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใชในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  

3. คําจํากัดความ 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เปนระบบท่ี

สถานศึกษาสรางความม่ันใจ (Assure) แกผูรับบริการท้ังผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน ตลอดจนองคกรหรือสถาน
ประกอบการท่ีรับผูเรียน เขาศึกษาตอหรือทํางาน วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมท้ังสราง
ประโยชนใหแก ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ดวยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ   ท้ังองคกรโดยใช
หลักการมีสวนรวม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและ ผูบริหารตระหนักถึงเปาหมาย คือ ผลประโยชนท่ี
เกิดกับผูเรียนเปนอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเปนกลไกสําคัญประการหนึ่ง 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบได 
และถูกกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการ โดยหลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ใหสถานศึกษาดําเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
 การพัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยงานท่ีเก่ียวของ ๔ งาน ดังตอไปนี้ 



2 

 

 3.1  งานสงเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก ศึกษาระบบ
หลักเกณฑ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ ระเบียบท่ีเก่ียวของ ศึกษา 
คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษาแลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการศึกษาชาตําและระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาสรางความตะหนัก 
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรทุกคนสงเสริมและ
สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความตองการ
ของชุมชน/ ทองถ่ิน รวมท้ังการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑ ในการแปลผลและตัดสินการผานมาตรฐานพรอมท้ัง
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางสถานศึกษาดวยกัน รวมกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา สงเสริมใหสถานศึกษาจัด สราง ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิดอยูบนพ้ืนฐานการปรับปรุงพัฒนานิเทศ ติดตาม การจัด 
สราง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.2  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก จัดทําระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นิเทศสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง รวมกับสถานศึกษาวิเคราะหผลการประเมินเพ่ือนหาจุด
พัฒนา และนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑ จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือ
รับผิดชอบและใหความชวยเหลือสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑอยางเปนระบบจัดตั้งคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือกําหนด
นโยบายในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จัดทําเอกสารเผยแพรตัวอยางสถานศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานจาก
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นิเทศ ติดตาม กํากับ สถานศึกษาทุกแหงใหไดมาตรฐานตามเกณฑ 
 3.3  งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ไดแก ประสานงานกับ
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเตรียมพรอมรับการประเมินภายนอก สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใหนําผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 3.4 งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก 
ศึกษา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษาของแตละหนวยงาน 
สงเสริม สนับสนุน และหรือรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานําผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และนําผลมาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การพัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยงานท่ีเก่ียวของ ๔ งาน ในแตละงานมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
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 4.1  งานสงเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1) ศึกษาระบบหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    
 2) ศึกษา คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษาแลว
นํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
มาตรฐานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 3) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลาการทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 4) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๖๑ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และความตองการของชุมชน/ทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
และเขมแข็ง รวมท้ังการกําหนดตัวบงชี้ เกณฑในการแปลผล การตัดสินการผานมาตรฐาน และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสถานศึกษา 
 5) รวมกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ระดับสถานศึกษา 
 6) นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 7) สรุปรายงานผลการดําเนินงาน และจัดทําเอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน/วิธีการ
ปฏิบัติท่ีดี 
 4.2  งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        1) วางแผน และจัดทําระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        2) นิเทศ บุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) ดําเนินการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง นิเทศ ติดตาม ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง วิเคราะหผลการ
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  4) ดําเนินการใหความชวยเหลือ พัฒนาสถานศึกษาท่ียังไมไดมาตรฐานตามเกณฑอยางเปน
ระบบ ทุกฝายมีสวนรวม 
  5)จัดทํา จัดหา เผยแพร ระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพ นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  6) ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สงเสริมสถานศึกษาใหพรอมรับ
การประเมินภายนอก 
  7) สรุป รายงานผลการดําเนินการ จัดทําเอกสาร เผยแพรผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ และ
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 4.3  งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินตนเอง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีเปนรายงานประจําป 
  2) ใหขอเสนอแนะกับสถานศึกษาในการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือขอรับการ
ประเมินภายนอก(ซํ้า) ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
  3) จัดทําขอมูลสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงานกับ
สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
  4) ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใน
การตรวจสอบขอมูล ผลการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีถูกตอง และนําผลการ
ประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  5) จัด/สงเสริมใหบุคลากรของสถานศึกษาอบรม สัมมนา พัฒนาเก่ียวกับการเตรียมความ
พรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  6) นิเทศ ติดตาม กํากับสถานศึกษาในการดําเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ใหพรอมรับและผานมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 
  7) สรุปรายงาน สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือเผยแพร และนําไปใชใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.4  งานศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และภายนอกของแตละ
หนวย          2) สงเสริม สนับสนุน และ/หรือรวมกับสถานศึกษาดําเนินการวิจัยมาตรฐาน และ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานําผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  4) รวบรวม และเผยแพรผลการวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  5) นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และนําผลมาใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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สรุปรายงานผล และเผยแพรประชาสัมพันธ 

ประสานงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ปรับปรุง/พัฒนา/วิจัย 

ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 

รับนโยบายจากตนสังกัด/เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ศึกษาระบบหลักเกณฑ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนกฎเกณฑระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย หลกัการ แนวคิด และทฤษฎเีก่ียวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษา/ 
มาตรการประกันภายใน และภายนอก 

สรางความตระหนัก/ความรู ความ
เขาใจ ผูมสีวนเก่ียวของ 

ดําเนินการตามกฎกระทรวง 

ประเมินตนเอง จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ รายงานการประเมินฯ 

วิจัยมาตรฐานและการประกันฯ 

นําผลการวิจัยมาใชในการพัฒนา 

สงเสริม 
สนับสนุน

สถานศึกษา 

นิเทศ กํากับ ติดตาม 
ใหความชวยเหลือ 
แนะนําสถานศึกษา 

5. Flow Chart การปฏิบตัิงาน 
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6. เอกสารอางอิง  
  6.1 คูมือการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  6.2 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561   

                 6.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2559   

  6.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2554 

  6.5 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 

 

7.  แบบฟอรมที่ใช 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดตามความเหมาะสม 
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