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ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้กาหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษาอันส่งผลให้การ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกากับดูแล และหน่วยงาน
ภายนอกที่ส ะท้ อนสภาพการดาเนิ น งานที่ แท้จริงและเกิดประสิ ทธิภ าพ และกาหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และมีกลไก
ปฏิบั ติที่ เอื้อต่อการดาเนิ นงานตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ให้ เกิดประสิทธิภาพในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาแนวปฏิบัติการดาเนินงานการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาขึ้นเพื่อให้ห น่วยงานต้นสั งกัด ส านักงานบริห ารการศึกษาพิเศษ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการเพื่อการพัฒนา
ส่งเสริม กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระดับสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพั ฒ นา และเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงประกาศใช้ และให้ สถานศึกษา
กาหนดเป้าหมายความสาเร็จ ตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ทั้งนี้ สามารถเพิ่มเติมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้ โดยให้สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง ดาเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน
๒.๒ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๔ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนด
ผู้รับผิดชอบ และวิธีการที่เหมาะสม
๒.๕ ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา และนาผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา

-๒๒.๖ จั ด ท ารายงานผลการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึก ษา น าเสนอรายงานผลการประเมิ น ตนเองต่ อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้ น ฐานให้ ความเห็ น ชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่ าวต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นประจาทุกปี
๒.๗ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR) และตามคาแนะนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณ ภาพภายนอกของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และหน่ วยงานต้นสังกัดหรือหน่ วยงานที่กากับดูแล เพื่อนาไปสู่การพั ฒ นาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษา
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด
หรือหน่วยงานที่กากับดูแล ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ตลอดจนให้
ค าปรึ ก ษา ช่ ว ยเหลื อ และแนะน าสถานศึ ก ษา เพื่ อ การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง
๒. รวบรวม และสั งเคราะห์ ร ายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (SelfAssessment Report : SAR) พร้ อมกั บ ประเด็ น ต่ าง ๆ ที่ ต้ องการให้ มี การประเมิ น ผลและการติ ด ตาม
ตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น และ
จัดส่ งไปยั งส านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่ อใช้เป็น ข้อมู ล และ
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ติดตามผลการดาเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ในการประเมินคุณภาพภายนอก
5. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ สรุ ป ผลรายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (SelfAssessment Report: SAR) และรวบรวมประเด็ นที่ ต้ องการให้ มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่ ง
รวบรวมได้จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษา ไปยังสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก

-๓3. ติดตามผลการดาเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ประสานความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในการจัดบุคคลร่วมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกกับ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)
5. อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ในกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

