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ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกีย่วกับการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับการศกึษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
--------------- 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๓ (๑) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิห้กระทําไดโ้ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ดังนี้ 

ก. หลักการสําคัญ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการให้

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาดังต่อไปนี้ 

๑. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่แต่
ละคนได้รับมอบหมาย 

๒. การประกันคุณภาพมุ่งพัฒนาการดําเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น เพราะผลการพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษา 

๓. การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทําเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็น
ครั้งคราวเท่านั้น 

๔. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่
สามารถว่าจ้างหรือขอให้บุคคลอื่น ๆ ดําเนินการแทนได้ 

๕. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากการยอมรับและนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 
 
 

 

 

(สาํเนา) 
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ข.  การดําเนินงานของสถานศึกษา 
ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้ 

ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องดําเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 
๑.๑  ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งช้ีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
๑.๒  พิจารณาสาระสําคัญที่จะกําหนดในมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่สะท้อนอัตลักษณ์

และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา 
๑.๓  กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  
๑.๔  ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ีว่าด้วยการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ 
ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือ 

จากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ 

๒.  การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้ 

๒.๑  ให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้ 
๒.๑.๑  ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นของสถานศึกษา

อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง 
๒.๑.๒  กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่

คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสําเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
๒.๑.๓  กําหนดวิธีการดําเนินงานกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัย หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

๒.๑.๔  กําหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การ
สนับสนุนทางวิชาการ 

๒.๑.๕  กําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและ
ผู้เรียน ร่วมรับผิดชอบและดําเนินงานตามที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๖  กําหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่น 
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๒.๑.๗  กําหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้
สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ 

๒.๑.๘  เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบ 

๒.๒  ให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ดังนี้ 
๒.๒.๑  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา  
๒.๒.๒  ให้กําหนดปฏิทินการนําแผนปฏิบัติการประจําปไีปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
๒.๒.๓  เสนอแผนปฏิบัติการประจําปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

๓.  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดําเนินการดังนี้ 
๓.๑  จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๓.๒  กําหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็น

ปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ หรือการเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 
๓.๓  นําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชนใ์นการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน  

๔.  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
๔.๑  นําแผนปฏิบัติการประจําปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา และ

กิจกรรมโครงการที่กําหนดไว้ 
๔.๒  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามที่ได้กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๕.  การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 

๕.๑  กําหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา  
๕.๒  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา      

อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
๕.๓  รายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงพัฒนา  
๕.๔  เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก

หน่วยงานต้นสังกัด 
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๖. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ดําเนินการดังนี้ 

๖.๑  ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๖.๒  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

๗.  การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการ

ดังนี้ 
๗.๑ สรุปและจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่
หน่วยงานต้นสังกัดกําหนด 

๗.๒ นําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

๗.๓ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๘. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ดําเนินการดังนี้ 
๘.๑  ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานปกติของ
สถานศึกษา 

๘.๒  นําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

๘.๓  เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา 

ค. การดําเนินงานของหน่วยงานต้นสังกัด 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในความรับผิดชอบ 

ดําเนินการดังนี้ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการ

ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
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๒. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทํารายงาน
ประจําปี  เป็นต้น 

๓. พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบ จัดทําทะเบียนรายช่ือ และประกาศให้สถานศึกษาทราบ 

๔. กํากับและดูแลคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับหรือรักษามาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา 

๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 
และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบ 

๖. นําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใช้วางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๗. เผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดระดับ
เหนือขึ้นไป และสาธารณชน 

๘. เช่ือมโยงผลการประเมินคุณภาพภายนอกกับผลการประเมินภายใน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๙. สร้างเครือข่ายคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. ประกาศ เผยแพร่ผลการปฏิบัติดีของสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ 
 
    ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
         
 

                             

 

    

(นายดิเรก  พรสีมา) 
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 


