
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.ชย.๒    

 

ค าน า 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้ จัดท าขึ้น   

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต ๒ โดยผู้จัดท าได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑           

และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑   

 ผู้จัดท า ได้น าเสนอกรอบการด าเนินงาน ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครอบคลุมภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยขั้นตอนและแนวทาง        

การปฏิบัติ ยึดหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียม และความยุติกรรมต่อผู้รับบริการ คือ สถานศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสู่สุด ต่อการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ต่อไป 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.ชย.๒ ๑ 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน  
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

 

   จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มงานส่งเสริม 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จึงได้ก าหนดกรอบ             
การด าเนินงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ๔  ภารกิจหลัก ดังนี้ 
  ๑. งานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ๒. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

  ๓. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๔. งานโครงการพิเศษตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต ๒  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องครอบคลุมภารกิจการด าเนินงาน ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ และผลที่คาดว่า       
จะได้รับ  ดังนี้ 
 

๑. งานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน              
ให้สถานศึกษาในสังกัด จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน         
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑) ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศึกษา ประกอบด้วย 
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.ชย.๒ ๒ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   
  ๒) เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย 
  ๓) แจ้งรายละเอียดและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าและประกาศมาตรฐานการศึกษา             
ของสถานศึกษาไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าและประกาศมาตรฐานการศึกษา       
ของสถานศึกษา ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โดยน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา           
ของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นฐานในการก าหนดเป้าหมาย        
ในการพัฒนา 
  ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา              
ของสถานศึกษา เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๕) สรุป รายงานผลการนิเทศ ติดตาม คัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ   
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาในสังกัด 
  ๖) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแจ้งรายละเอียด แนวคิด 
หลักการ แนวปฏิบัติ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ และแบบฟอร์มการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไปยังสถานศึกษาในสังกัด 
  ๗) จัดท าและน าส่งแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด และก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  ๘) สรุป สังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จัดท ารายงานเผยแพร่ไปยังสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๙) บริการให้ค าปรึกษาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้ช่องทาง    
ที่หลากหลาย เช่น แบบ Face to Face ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ค าปรึกษา 
ผ่านทางโทรศัพท์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกลุ่มไลน์ IQA Cpm2 
 
  รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา และกรอบระยะเวลาด าเนินงาน ปรากฏดังตารางปฏิทินการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้  
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.ชย.๒ ๓ 

 

ปฏิทินการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายการปฏิบัติ ผู้ด าเนินการ 

พฤษภาคม 
๖๓    

- ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งระดับ
 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 และประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
- จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 ที่มุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยน า
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพ
 ภายนอก ผลการทดสอบระดับชาติ และผลสัมฤทธิ์ทางการ
 ศึกษาของผู้เรียนเป็นฐานในการก าหนดจุดพัฒนา 
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

สพป.ชย.๒ 
 

สถานศึกษา 
 
 

สถานศึกษา 
 
 

สถานศึกษา 

มิถุนายน   
๖๓ 

-  สรุป สังเคราะห์และจัดท ารายงานผลการพัฒนาสถานศึกษา 
 ในสังกดั และรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สพป.ชย. 
 

สิงหาคม 
๖๓ 

 

- สถานศึกษารับการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จาก
 หน่วยงานต้นสังกัด 
- คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สรุป 
 วิเคราะห์และจัดท ารายงาน รายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- สถานศึกษาติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ประจ าภาคเรียนที่ ๑  

สถานศึกษา 
และสพป.ชย.๒ 

 
สพป.ชย.๒ 

 
 

สถานศึกษา  

ธันวาคม  - มกราคม 
๖๔   

- สถานศึกษาติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ประจ าภาคเรียนที่ ๒   

สถานศึกษา 

มีนาคม – เมษายน 
๖๔  

 

-  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเผยผลการ
 ประเมินคุณภาพภายในให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สถานศึกษา

สถานศึกษา 
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  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๑) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จัดท าและประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และก าหนด       
ค่าเป้าหมาย ได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
  ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีรูปแบบวิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม 
  ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  ๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีข้อมูลสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๕) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ 
  ๖) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๒. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ ระบุให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวม 
และสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) พร้อมกับ
ประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
หรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น และจัดส่งไปยังส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาในสังกัด        
เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   
  ๒) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนา 
  ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารที่เก่ียวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ซึ่งประกอบด้วย 
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เกณฑ์การประเมิน องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมิน และระยะเวลาในการประเมิน ไปยังสถานศึกษาในสังกัด 
  ๔) จัดกลุ่มสถานศึกษาตามความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  และแจ้งรายชื่อ
สถานศึกษาตามความพร้อม ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  ๕) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ รวบรวมและน าส่งไฟล์รายงาน           
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามช่องทางที่ก าหนด 
  ๖) สื่อสาร สร้างความเข้าใจการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยการเชื่อมโยงระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ให้กับสถานศึกษาในสังกัด      
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย นิเทศ 
ติดตาม โดยการนิเทศบูรณาการสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ หรือ Facebook  
บริการให้ค าปรึกษาตอบข้อสงสัยโดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย เช่น แบบ Face to Face ณ กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้ค าปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ และใช้ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
ผ่านกลุ่มไลน์ IQA Cpm2 
 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑) สถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถเชื่อมโยงระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
๓. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ก าหนดให้มีการด าเนินงานศึกษาค้นคว้า 
วิ เคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดกรอบ               
การด าเนินงาน ดังนี้ 
  ๑)  วิเคราะห์ วิจัย พัฒนากระบวนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และกระบวนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสถานศึกษา       
ในสังกัด  
  ๒)  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการด าเนินการดังนี้ 

  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑)  ศึกษา วิเคราะห์ผลการด าเนินงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา           
ของสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้การวิจัยแบบ R2R (Routine to Research)  
  ๒)  ให้ข้อเสนอแนะสถานศึกษาในสังกัดในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยการร่วมเป็นผู้ เชี่ยวชาญในการตร วจสอบเครื่องมือ             
การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อมูลตามประเด็นค าถามของการวิจัย 
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  ๓)  ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการวิจัยและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งในลักษณะงานวิจัยสถาบัน และงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ใช้กระบวนการวิจัยแบบ R2R (Routine 
to Research) ในการปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

  ๒) สถานศึกษาในสังกัดใช้กระบวนการวิจัยในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  ๓) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูล สารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
 

๔. งานโครงการพิเศษตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบให้สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ใน ๓๘ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการบูรณาการความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษากลุ่มเร่งรัดคุณภาพ เขตพ้ืนที่
การศึกษาละ ๑ โรงเรียน เพ่ือใช้เป็นหน่วยพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นแบบอย่างเพ่ือขยายผลให้แก่
สถานศึกษาอ่ืนใน ๒๒๐ เครือข่ายสถานศึกษา  
  ในเบื้องต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษา ได้สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาน าร่องทั้ง ๓๘ แห่ง และทีม IQA ระดับภูมิภาคได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งความรู้          
ความเข้าใจ และการฝึกปฏิบัติร่วมกับคณะครูของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร  ให้มีความ
ยั่งยืน ด้วยแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study : LS) ของคุณครู ให้คุณครูทุกคนร่วมมือร่วมพลัง 
(Collaborative) เปิดใจยอมรับฟังกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (Share & Care) ในด้านการท างาน 
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ที่เป็น Active Learning แบบ Co – ๕ STEPS เพ่ือให้เด็ก    
ทุกคนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ คิด ท า น าเสนอ และท างานเป็นทีมเพ่ือสร้างความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็น
ความรู้ที่หยั่งลึกและยั่งยืน  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ได้ก าหนดขั้นตอน   
และแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.ชย.๒ ๗ 

 

  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
  ๑) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ที่ใช้แนวคิด
และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน LS ที่ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ เทคนิค                 
Co – ๕ STEPS ผ่านกระบวนการ PLC  
  ๒) ส่งเสริมการใช้กระบวนการ PLC สร้างวัฒนธรรมการท างานของผู้บริหารสถานศึกษา                  
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ท าให้เกิดกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม วางแผนเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  ที่มีวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและภารกิจเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียน       
เป็นส าคัญ มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืนมากข้ึน มีการท างานเป็นระบบมากขึ้น  
  ๓) ส่งเสริมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เป็นการพัฒนาบุคลากรครูในเรื่องการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพ่ือเป็น
วัฒนธรรมการท างานร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ ส่งเสริมให้ครูร่วมพัฒนาบทเรียน
ด้วยกัน (Lesson Study : LS) ท าให้แผนการสอนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  ๔) นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาในเครือข่าย
สถานศึกษา 
  ๕) ประสานความร่วมมือการด าเนินการกับทีมที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาค ในการลงพ้ืนที่ประเมิน
ความพร้อมของสถานศึกษาน าร่องเพ่ือประกาศเป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖) เผยแพร่กระบวนการและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต้นแบบ ไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง      
ในสังกัด และหน่วยงานที่สนใจ 
  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับห้องเรียน 

๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ มีรูปแบบ วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

๓) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียน ในเครือข่ายสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพฒันาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  
  


