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คำนำ 
 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นส่วนสำคัญในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย หน้าที่ตามกลุ่มงาน 
สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  หน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหน้าที่ 
ในการรับผิดชอบเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง ๒ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ประกอบด้วย  

1.  งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
2.  งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา   
3.  งานการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
4.  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๕.  การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2   

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติ งานตามภาระงานที่รับผิดชอบ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินลการจัดการศึกษา สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ต่อไป 
 
 
 
       สุพิมล  ทรงประดิษฐ์ 
         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
         กลุ่มงานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ์   
ตําแหนง ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ   
กลมุงาน สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
กลมุ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 

   
งานในหนาที่รับผิดชอบ   

1.  งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
2.  งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา   
3.  งานการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
4.  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
๕.  การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2   
  

    

 

 

 

1



 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน   

เรื่อง งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ๑.  ศึกษาระบบหลักเกณฑวิธีการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ ระเบียบที่ 
เกี่ยวของ  
2.  ศึกษา คนควา หลักการ แนวคิด และทฤษฎี 
เกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานการศึกษา แลวนํามา 
วิเคราะห เปรียบเทียบกับมาตรฐาน การศึกษา 
ชาติ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3.  สงเสริมและสนับสนุนใหสถาน ศึกษา 
สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพ 
การศึกษาแก บุคลากรทุกคน  
4.  สงเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษากำหนด
มาตรฐาน ระดับสถานศึกษา ใหสอดคลองกับ 
สภาพแวดลอมและ ความตองการ ของชุมชน/ 
ทองถิ่น รวมทั้งการกําหนด ตัวบงชี้และเกณฑใน 
การแปลผล และตัดสินการผานมาตรฐาน 
พรอมทั้ง จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง 
สถานศึกษา ดวยกัน  
5. รวมกําหนดกลยุทธในการพัฒนาระบบ ประกัน 
คุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ 
สถานศึกษา  
6.  สงเสริมใหสถานศึกษาจัด สราง ระบบประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและ 
แนวคิดอยูบนพ้ืนฐาน การปรับปรุงพัฒนา  
7. นิเทศ ติดตาม การจัด สราง พัฒนาระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- หลักฐาน/รองรอย การศึกษาหลักเกณฑ  
วิธีการกฎเกณฑและระเบียบที่เก่ียวของกับ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- หลักฐาน/รองรอย การวิเคราะห 
เปรียบเทียบ มาตรฐานการศึกษาชาติและ
หนวยงานตนสังกัด มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
- หลักฐาน/รองรอยแสดงการสงเสริม  
สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ และการประกัน 
ประกันคุณภาพสถานศึกษา  
- หลักฐาน/รองรอย แสดงการสงเสริมและ 
สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดมาตรฐาน 
ระดับสถานศึกษา สภาพแวดลอมและ 
ความ ตองการของชุมชน /ทองถิ่น 
การกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ การแปลผล 
และตัดสินการผานมาตรฐานและมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางสถานศึกษา  
- หลักฐาน/รองรอยแสดงการรวมกําหนด 
กลยุทธในการพัฒนาใหสอดคลองกับระบบ 
ประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพ้ืนที่และระดับ 
สถานศึกษา   
- หลักฐานหรือรองรอยแสดงการสงเสริม 
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- หลักฐาน/รองรอย การนิเทศ ติดตาม  
จัดสราง พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
เรื่อง งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒ 1. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาประเมิน 

ตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา  
2. พิจารณาใหขอเสนอแนะกับสถานศึกษาในการ 
จัดทํารายงาน การประเมินตนเองของสถานศึกษา  
3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีความพรอมรับการ 
ประเมินภายนอก เพ่ือเสนอรายชื่อสถานศึกษาตอ 
สํานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา (สมศ.)  
4. ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   
เมื่อถึงกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สถานศึกษา  
5. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพ่ือ 
นํามา ใชประโยชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- หลักฐาน/รองรอย แสดงการสนับสนุนให 
สถานศึกษาประเมินและจัดทํารายงาน 
ประเมินตนเอง  
- มีหลักฐาน/รองรอย ใหขอเสนอแนะกับ 
สถานศึกษาในการจัดทํารายงานการ  
ประเมินตนเองอยางถูกตอง เหมาะสม  
- หลักฐาน/ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมี 
ความพรอมรับการประเมินภายนอก  
- มีการประสานงานกับ สมศ.เมื่อถึง  
กําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สถานศึกษา  
- มีการประสาน ติดตามผลการประเมิน 
ภายนอก เพื่อนํามาใชประโยชนในการจัด 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
เรื่อง งานการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา    
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓ 1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย มาตรฐานการประกัน 

คุณภาพภายใน  
2. สงเสริมสนับสนุนและหรือรวมกับสถานศึกษา 
ดําเนินการวิจัยมาตรฐานและการประกัน  
คุณภาพการศึกษา  
3. สงเสริม นับสนุนใหสถานศึกษานําผลการวิจัย 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามา 
ใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา  
4. รวบรวมและเผยแพรผลการวิจัยมาตรฐาน 
และการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
5. นิเทศ ติดตาม 
การวิจัยมาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนําผลมา 
ใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

- หลักฐาน/รองรอยการศึกษา วิเคราะห 
วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
- มีหลักฐาน/รองรอยการสงเสริม สนับสนุน 
ใหสถานศึกษาวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา  
- มีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานํา 
ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน  
คุณภาพการศึกษามาใชในการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
- มีการรวบรวมและเผยแพรผลการวิจัย 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  
การศึกษาของสถานศึกษา  
- มีหลักฐาน/รองรอยการนิเทศ ติดตาม 
การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษาและนําผลมาใช 
ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

 
 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน   

เรื่อง งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ 

การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา

ระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือให้

สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร

และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึด

โรงเรียนเป็นฐาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน   
เรื่อง การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2  
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๕ การนิเทศโรงเรียนเครือขายพัฒนาการศึกษา วังทอง 2 

1. รวบรวมขอมูลและจัดระบบสารสนเทศโรงเรียน
เครือขายพัฒนาการศึกษาวังทอง ๒ 
จำนวน ๑๘ โรงเรียน  ได้แก่ 

1. โรงเรียนบ้านวังดินสอ 
2. โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น  
3. โรงเรียนบานแก่งจูงนาง  
4. โรงเรียนวังตาดราษฎร์อุทิศ 
5. โรงเรียนบานแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 
6. โรงเรียนบานไผ่ใหญ่ฯ 
7. โรงเรียนบานตอเรือ 
8. โรงเรียนบานซำตะเคียนฯ 
9. โรงเรียนบานป่าไม้อุทิศ 6 
๑๐. โรงเรียนม่วงหอมฯ 
๑๑. โรงเรียนบ้านเขาน้อย 
๑๒.  โรงเรียนห้วยพลู 
๑๓.  โรงเรียนบ้านปากยาง 
๑๔.  โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 
๑๕.  โรงเรียนบ้านโป่งปะ 
๑๖.  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
๑๗.  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๒ 
๑๘.  โรงเรียนบ้านน้ำพรม 
       + โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด 

2. ดำเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
การศึกษาวังทอง 2  ตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.และ
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ 8 
ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
 ขั้นตอนที่ 3 จัดทำเครื่องมือ/นวัตกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตาม ตรวจสอบ 
 ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล 

1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2  
2. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/
บันทึกการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาวังทอง 2  
3. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 7 รายงาน 
 ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงพัฒนา 

3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาเนินมะปราง 2 
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สงักดัส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพษิณุโลก เขต ๒
สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

กระทรวงศกึษำธกิำร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา


