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ค าน า 
  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท  และมาตรา 48           
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และมีประกาศใช้กฎกระทรวง        
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ.2561 ประกอบกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านการปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มุ่งเน้นให้มีการน าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาใช้เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว จึงเป็นภารกิจ
ที่ส าคัญที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องร่วมกันในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 เพ่ือให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 
 
        นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 
             ศึกษานิเทศก์ 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
           หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 

-วัตถุประสงค์         1 
-ขอบเขตของงาน         1 
-ค าจ ากัดความ         1 
-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        1 
-แผนภูมแินวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 ของสถานศึกษา       3 
 -แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา     4 

-สิ่งที่อ้างอิง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง       5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ของ นางพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1                            

วัตถุประสงค์  
          1. คู่มือนี้จัดท าขึ้นส าหรับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

      2. คู่มือนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายที่ก าหนดตามมาตรฐานที่สถานศึกษา
ก าหนด  และใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน 

   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จ านวน 131 แห่ง  

ค าจ ากัดความ 

  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การประเมินผลและการติดตามตรวจอบคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ
ระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น  ให้แก่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น  สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแนวปฏิบัติการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาข้ึนเพ่ือให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการเพื่อการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
          1. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิด
การพัฒนา และเพ่ือเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาให้เกิดการพัฒนา
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
          2. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้  
               2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงประกาศใช้และให้สถานศึกษา ก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี้สามารถเพ่ิมเติมมาตรฐาน การศึกษาของ
สถานศึกษา นอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษาและ ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
และรับผิดชอบร่วมกัน  
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               2.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  
               2.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
               2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนด ผู้รับผิดชอบ 
และวิธีการที่เหมาะสม  
               2.5 ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ของสถานศึกษา 
และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา  
               2.6 จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประจ าทุกปี  
               2.7 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
      3. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  
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แผนภูมิแนวปฏิบัติการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพ 

• เป็นกลไกในการควบคมุ ตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

• พฒันาและสรา้งความเช่ือมั่นใหส้งัคม ชมุชนและผูมี้สว่น
เก่ียวขอ้ง 

 

ด าเนินการพัฒนาระบบประกัน
ภายในสถานศึกษา 

• ก าหนดมาตรฐานการศกึษา และก าหนดเปา้หมายความส าเรจ็
ตามมาตรฐาน 

• จดัท าแผนพฒันาการศกึษา 

• ด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

• ประเมินผลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

• ติดตามผลการด าเนินการ 

• จดัท ารายงานการประเมนิตนเอง และสง่รายงานตอ่ตน้สงักดั 

• พฒันาสถานศกึษาใหม้ีคณุภาพ 

สถานศึกษาให้ความร่วมมือกบั  

สมศ.ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

• ประเมินคณุภาพภายนอกโดย สมศ. 



4 
แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

โรงเรียน......................................................กลุ่มโรงเรียน............................................................................ 

ที ่ ประเด็นการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ปฏ
ิบัต

ิ 

ไม
่ปฏ

ิบัต
ิ ระดับคุณภาพ ผลการ

ปฏิบัติ 

 
ร่องรอย / 
หลักฐาน  

5 4 3 2 1  
1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
        

2. สถานศึกษาก าหนดเป้ามายความส าเร็จตาม
มาตรฐาน 

        

3. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

        

4. สถานศึกษาด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้         
5. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

        

6. สถานศึกษามีการติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

        

7. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบ
การประเมินแนวใหม่ 

        

8. สถานศึกษาจัดท าและเผยแพร่รายงาน
ประจ าปี (SAR) ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสงักัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        

9. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง  

        

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................. ............................... 

ลงชื่อ........................................................ผู้นิเทศ                                                                   
(......................................................) 
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สิ่งท่ีอ้างอิง/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

      2. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


