
 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
ชื่อ นางสาวสุพิน  ไชยจ าเริญ 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ระดับช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภาย 

นอกสถานศึกษา 
4. งานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิ จัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 



การปฏิบัติงาน 

เรื่อง  งานสง่เสรมิพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 

1. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.ศึกษาระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ การประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนกฎเกณฑ์ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานการศึกษา แล้วน ามา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษา
ชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างความ
ตระหนักความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรทุกคน 
 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนด
มาตรฐาน ระดับสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและ ความต้องการของชุมชน /
ท้องถิ่น รวมท้ังการก าหนดตัวบ่งช้ี  
และเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสินการผ่าน
มาตรฐานพร้อมท้ังจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 
 
 5.ร่วมก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพทั้งระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับ
สถานศึกษา 
 
6.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด สร้าง ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีหลักการและ
แนวคิดอยู่บนพื้นฐาน การปรับปรุงพัฒนา 
 
7.นิเทศ ติดตาม การจัด สร้าง พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

-หลักฐาน/ร่องรอย การศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ 
กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 -หลักฐาน/ร่องรอย  การวิเคราะห์เปรียบ
มาตรฐานการศึกษาชาติและหน่วยงานต้นสังกัด 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย 
 -หลักฐาน/ร่องรอยแสดงการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
 -หลักฐาน/ร่องรอย  แสดงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานระดับ 
สถานศึกษา สภาพแวดล้อมและความ 
ต้องการของชุมชน /ท้องถิ่นการก าหนด 
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การแปลผลและตัดสิน 
การผ่านมาตรฐานและมีการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
 
 -หลักฐาน/ร่องรอยแสดงการร่วมก าหนดกลยุทธ์
ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบประกัน 
คุณภาพทั้งระดับเขตพื้นท่ีและระดับ 
สถานศึกษา 
 -หลักฐานหรือร่องรอยแสดงการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
  
-หลักฐาน/ร่องรอย การนิเทศ ติดตาม จัด สร้าง 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 



 

 

2. งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.จัดท าระบบการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
2.นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถด าเนินการ 
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยการประเมินตนเอง  
 
3. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อหาจุดพัฒนาและน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาท่ียังไม่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ 

  
 4  จัดต้ังคณะท างานเพื่อรับผิดชอบและให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
 
 5.จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ด าเนินการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน สถานศึกษาเพื่อก าหนดนโยบาย
ในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
6. จัดท าระบบสารสนเทศผลการประเมิน
คุณภาพภายใน สถานศึกษา 
 
7. จัดท าเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาท่ี
ผ่านเกณฑ์ การประเมินมาตรฐานจาก
คณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
8.นิเทศ ติดตาม ก ากับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ 

-หลักฐาน/ร่องรอย  การจัดท าระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 -หลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ สถานศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการประเมิน
ตนเอง 
  -หลักฐาน/ร่องรอย การร่วมกับ
สถานศึกษาในการวิเคราะห์ผลการประเมิน
เพื่อหาจุดพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาท่ียัง
ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
 
 -หลักฐาน/ร่องรอย จัดต้ังคณะท างานเพื่อ
รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
 -หลักฐาน/ร่องรอยการจัดต้ัง
คณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
 
 -การจัดท าระบบสารสนเทศผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่าง
ครบถ้วน และพร้อมใช้ 
 -มีเหลักฐาน/ร่องรอย การเผยแพร่ตัวอย่าง
สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 
 -หลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ ติดตาม 
สถานศึกษาในการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ 

 

 



 

3. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา
ประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
 
 2.พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาใน
การจัดท ารายงาน การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 
3 ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม
รับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายช่ือ
สถานศึกษาต่อส านักงาน รับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 
4 ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึง
ก าหนดการประเมิน คุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 
 
5ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอก 
เพื่อน ามา ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

-หลักฐาน/ร่องรอย แสดงการสนับสนุน 
ให้สถานศึกษาประเมินและจัดท ารายงาน 
ประเมินตนเอง 
 
 -มีหลักฐาน/ร่องรอย ให้ข้อเสนอแนะกับ
สถานศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 
 -หลักฐาน/ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีมี
ความพร้อมรับการประเมินภายนอก 
  
 
 
 -มีการประสานงานกับ สมศ.เมื่อถึงก าหนด 
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  
 
 
 - มีการประสาน ติดตามผลการประเมิน 
ภายนอก เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการ 
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน  
 
2.ส่งเสริม สนับสนุนและหรือร่วมกับ
สถานศึกษาด าเนินการวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน า
ผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนา  
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 4. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
 5. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
น าผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 

-หลักฐาน/ร่องรอยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
 
 -มีหลักฐาน/ร่องรอยการส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาวิจัย 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 
 -มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
น าผลการวิจัยมาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 -มีการรวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัย 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
 
 -มีหลักฐาน/ร่องรอยการนิเทศ ติดตาม การ
วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาและน าผลมาใช้ใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง ๓. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอป่าซางที่ ๑ 

ท่ี กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

รวบรวมข้อมูล และจัดท าระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ
ภูกามยาว จ านวน  ๑0  โรงเรียน ได้แก ่

๑. โรงเรียนบ้านเจน 
๒. โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 
๓. โรงเรียนบ้านกว้านเหนอื 
๔. โรงเรียนบ้านร่องปอ 
๕. โรงเรียนบ้านม่วงค า 
๖. โรงเรียนบ้านสันต้นผ้ึง 
๗. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 
๘. โรงเรียนบ้านองิโค้ง 
๙. โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 
๑๐. โรงเรียนบ้านกาดถี 
 

ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอภูกามยาว ตามนโยบาย/
จุดเน้นของสพฐ. และเขตพื้นท่ีการศึกษา  โดยใช้
กระบวนการนิเทศเชิงระบบ ๘ ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นตอนท่ี ๑ ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน 
   ขั้นตอนท่ี ๒ ก าหนดเป้าหมายวางแผนงาน 
     ขั้นตอนท่ี ๓ จัดท าเครื่องมือ/นวัตกรรม 
     ขั้นตอนท่ี ๔ ปฏิบัติการนิเทศ 
     ขั้นตอนท่ี ๕ ติดตาม ตรวจสอบ 
     ขั้นตอนท่ี ๖ ประเมินผล 
     ขั้นตอนท่ี ๗ รายงาน 
     ขั้นตอนท่ี ๘ ปรับปรุงพัฒนารายงานผลการ
นิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอ าเภอภูกามยาว 

๑. มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอภูกามยาว 

๒. มีแผนนิเทศติดตาม/แผนงานปฏิทินการ
ด าเนินการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ/รายงานผล
การนิเทศ ติดตามโรงเรียนเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอ าเภอภูกามยาว 

๓. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียน
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ 

ภูกามยาว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


