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คู่มือแนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และมาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และมีประกาศใช้กฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ.2561 ประกอบกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้ความสาคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มุ่งเน้นให้มีการนาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาใช้เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงเป็นภารกิจ
ที่สาคัญที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องร่วมกันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 เพื่อให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
-วัตถุประสงค์
-ขอบเขตของงาน
-คาจากัดความ
-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
-แผนภูมแิ นวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 ของสถานศึกษา
-แบบนิเทศ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษา
-สิ่งที่อ้างอิง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1
1
1
1
3
4
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คู่มือแนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
วัตถุประสงค์
1. คู่ มือนี้ จั ดทาขึ้ น ส าหรั บ สถานศึก ษาและผู้ เกี่ ยวข้ องใช้ เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อ การประกั น
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่ง จะท าให้ เ กิ ดความมั่ น ใจแก่ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องทุ ก ฝ่ า ยว่า การจั ด การศึ กษาของสถานศึก ษามี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. คู่มือนี้ จั ดทาขึ้น เพื่อให้ ส ถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบการดาเนินงานประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายที่กาหนดตามมาตรฐานที่สถานศึกษา
กาหนด และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จานวน 131 แห่ง
คาจากัดความ
การประกัน คุณภาพการศึกษา หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจอบคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่ อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาแนวปฏิบัติการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการเพื่อการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อให้เกิด
การพัฒนา และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
2.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้และให้สถานศึกษา กาหนด
เป้าหมายความสาเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษาและ ผู้เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
และรับผิดชอบร่วมกัน
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2.2 จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนด ผู้รับผิดชอบ
และวิธีการที่เหมาะสม
2.5 ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา
และนาผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
2.6 จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นาเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประจาทุกปี
2.7 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SelfAssessment Report : SAR) และตามคาแนะนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา
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แผนภูมิแนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพ

ดาเนินการพัฒนาระบบประกัน
ภายในสถานศึกษา

สถานศึกษาให้ความร่วมมือกับ
สมศ.ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

• เป็ นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
• พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สงั คม ชุมชนและผูม้ ีสว่ น
เกี่ยวข้อง

• กาหนดมาตรฐานการศึกษา และกาหนดเป้าหมายความสาเร็จ
ตามมาตรฐาน
• จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
• ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
• ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
• ติดตามผลการดาเนินการ
• จัดทารายงานการประเมินตนเอง และส่งรายงานต่อต้นสังกัด
• พัฒนาสถานศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพ

• ประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ.
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ประเด็นการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ปฏิบัติ

ที่

ไม่ปฏิบัติ

แบบนิเทศ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษา
แบบนิเทศ ติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
โรงเรียน......................................................กลุ่มโรงเรียน............................................................................

ระดับคุณภาพ ผลการ
ปฏิบัติ
5 4 3 2 1

ร่องรอย /
หลักฐาน

1 สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. สถานศึกษากาหนดเป้ามายความสาเร็จตาม
มาตรฐาน
3. สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. สถานศึกษาดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
5. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
6. สถานศึกษามีการติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
7. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบ
การประเมินแนวใหม่
8. สถานศึกษาจัดทาและเผยแพร่รายงาน
ประจาปี (SAR) ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ
(......................................................)

5
สิ่งที่อ้างอิง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
2. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561

