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แนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

องคก์ร สถานประกอบการ

เป็นระบบทีสถานศึกษาสรา้ง

ความมนัใจ (Assure)แก่

ผูร้บับรกิาร ทงัผูเ้รยีน 

ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจน

องคก์ร สถานประกอบการ
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ความมั่นใจ

คุณภาพตามมาตรฐาน

ความรู ความสามารถ 

ทักษะ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

สรางประโยชนใหกับครอบครัว ชุมชน 

ไดอยางเหมาะสม
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ภารกิจปกติของการบริหารจัดการศึกษา

สรุป

รายงานผล

วิเคราะห

กําหนดเปาหมาย

ในการพัฒนา

ผูบริหาร/คร/ูผูเกีย่วของ

วางแผน 

ทําแผนพัฒนา 

แผนปฏิบัติการ

มอบหมาย

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ

นิเทศ ติดตาม 

ตรวจสอบ

ประเมินผล

หากสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายใน

ท่ีเขมแข็งแลว

จะเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

คือ

คุณภาพการบริหารจัดการ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

คุณภาพผูเรียน
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การประกันคุณภาพภายใน 
หมายความวา

        การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตาม

ผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาจากภายในโดย

บุคลากรของสถานศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดหรือ

หนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการให

คําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อให

สถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง

การประเมินคุณภาพภายใน 
หมายความวา

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  และ

การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา...กระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น
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การติดตามผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษา 
หมายความวา

กระบวนการติดตามความกาวหนาของ

การปฏิบัติตามแผน...และจัดทํารายงานการติดตาม...

พรอมท้ังเสนอมาตรการเรงรัดเพ่ือ    

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
หมายความวา

กระบวนการพัฒนาการศกึษาเขาสูคุณภาพที่สอดคลองกบัมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคณุภาพ

ภายใน มาตรฐานเพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก โดยการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบและ

โครงสราง การวางแผน 

และการดําเนินงานตามแผน รวมทั้งการสรางจิตสํานึก...

และความรับผิดชอบรวมกันทุกคน 
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สถานศึกษาตองนาํผลการประเมินคณุภาพ

ท้ังภายในและภายนอกไปประกอบการจัดทํา

แผนการพัฒนาคุณภาพของสถานศกึษา

แนวทางการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษายึดหลักการ ๓ ประการ คือ

   ๑. การกระจายอํานาจ

   ๒. การเปดโอกาสการมีสวนรวมในการทํางาน

   ๓. การแสดงภาระรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได
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การดําเนินงานประกันคณุภาพภายใน

ตามแนวคิดหลักการบริหาร 

 การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) 

ดําเนินการตามแผน (D)

 การตรวจสอบประเมินผล (C)

 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

(A)

แสดงกระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของ

หลักการบริหาร
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจดัระบบการประกัน

คุณภาพภายใน

โดยยึดหลักการมีสวนรวม

ของชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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วิธีการพัฒนาพัฒนาระบบ

การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา

๑.กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๒.จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ

  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๓.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

๔.ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๕.จัดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖.จัดใหมีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

  สถานศึกษา

๗.จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน

๘.จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑. วเิคราะห์มาตรฐานและตวับ่งชีว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา

๒. พจิารณาสาระสําคญัทีจะกําหนดในมาตรฐาน และตวับ่งชี

๓. กําหนดค่าเป้าหมายความสําเร็จของแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี

๔. ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชีว่าด้วยการประกัน 

คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ผู้เกียวข้องรับทราบ

2. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

แผน (Plan) เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ 

กิจกรรม วิธีการ ท่ีไดผานการคิดมาแลว

ลวงหนา  โดยผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ใชเปน

เคร่ืองมือในการดําเนินการ สอดรับกับ

เปาหมาย วิสัยทัศน  วิสัยทัศนและพันธกิจของ

องคกร 
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1) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เปนแผน 3-5 ป เปนแผนสะทอนกระบวนการ

วางแผนเชิงกลยุทธ 

ใชในการการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อนํา

ไปสูเปาหมาย ไดคุณภาพและมาตรฐานท่ีวางไว

Strategic Plan ,Improvement Plan

2) แผนปฏิบัติการประจําป

Action  Plan ,Operation Plan

ถอดจากแผนพัฒนามาดําเนินการเปนรายป  

มีการระบุจุดเนนท่ีเปนรูปธรรม   มีความ

ชัดเจนเร่ืองกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานท่ี 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ และตองกําหนด

กิจกรรมการติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินงานไวดวย
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การจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

1. การจัดระบบบริหารสถานศึกษา
      - ใชแนวคิด ทฤษฎีตามความเหมาะสมของสถานศึกษา เชน 

วงจรคุณภาพของเดมิ่ง (PDCA) การบริหารโดยใชสถานศึกษา

เปนฐาน SBM เปนตน

      -  จัดโครงสรางใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตน

สังกัด เปน 4 ดาน การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงาน

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป

    - การทํางานเปนทีม 
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3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

2. การจัดระบบสารสนเทศ

เปนหมวดหมู ครอบคลุม เพียงพอ สืบคนไดงาย 

รวดเร็ว  ขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน เปนระบบ 

ขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผูเรียน รูปแบบนวัตกรรม สถิติ แหลงเรียนรู  

จัดเก็บเปนเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร 

การจัดระบบริหารและสารสนเทศ

1. จัดโครงสรางหรือระบบการบริหารงาน                                           

    ของสถานศึกษา

2. กําหนดผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเปน 

   หมวดหมู  ครอบคลุม  เปนปจจุบัน

3. นําขอมูลสารสนเทศไปใชประโยชนในการบริหารและ    

    การพัฒนาการเรียน  การสอน
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4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา

ผูบริหารเปนผูนําในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/

โครงการ กิจกรรมท่ีกําหนดไว มีการสงเสริม 

สนับสนุน กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือ

แกบุคลากรทุกคน ทุกฝาย ใหสามารถปฏิบัติงาน

ใหบรรลุวัตถุประสงค

การดําเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา        ของ
สถานศึกษา

๑.นําแผนปฏิบัตกิารประจําปีแต่ละปีสู่การ

ปฏิบัติ

๒.ผู้รับผิดชอบและผู้เกียวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ

ตามบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ
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ผู้บริหาร ครู

อํานวยความสะดวก

สนับสนุนทรัพยากร

ส่งเสริม

นิเทศ กํากับ ตดิตาม

ให้ขวญั กําลังใจ

สอนเตม็ศักยภาพ เตม็เวลา

ปฏิบัตงิานตามแผนงาน/โครงการ

รายงานผลการดําเนินงาน

ภาคภูมิใจในความสําเร็จร่วมกัน

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา          

ของสถานศึกษา

5. การติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษา

เปนกระบวนการติดตาม ความกาวหนา

ของการปฏิบัติงานตามแผน รวมถึงการ

จัดทํารายงานการติดตามผลการ

ดําเนินงาน และเสนอมาตรการในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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6. การประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เปนกระบวนการประเมินตนเอง

(Self-Evaluation) ควรสะทอนความสําเร็จ

อยางนอย 2 ดาน

1. คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู

2. คุณภาพการศึกษาดานการบริหารจัดการ

ของสถานศึกษา 

การประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

1. ใหมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

2. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา
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ผู้ประเมนิ บุคลากรภายในสถานศึกษาหรือผู้เกียวข้อง

ภาพความสําเร็จ คุณภาพผู้เรียน

คุณภาพการบริหารจดัการ

ประเมินตนเอง

การประเมินและตรวจสอบคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

7. การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน

เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ตนสังกัด และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ และสาธารณชน เปนฐานขอมูลในการประเมิน

คุณภาพภายนอก สาระสําคัญ แบงเปน 4 สวน

1. ขอมูลพ้ืนฐาน

2.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

3. สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความตองการการ

ชวยเหลือ

4. ภาคผนวก
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การจัดทํารายงานประจําป

- เสนอหนวยงานตนสังกัด

- เสนอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

- เปดเผยตอสาธารณะ

- เตรียมรับการประเมินจาก สมศ.

เน้ือหาในรายงานประจําป

๑. ขอมูลพ้ืนฐาน

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา

๓. สรุปผล แนวทางการพัฒนา  และความ

ตองการการชวยเหลือ

๔. ภาคผนวก
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รูปแบบใหมตามคูมือการเขียนรายงานประเมิน

ตนเอง  พ.ศ.2559
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8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

1. การจัดระบบบริหารสถานศึกษา
      - ใชแนวคิด ทฤษฎีตามความเหมาะสมของสถานศึกษา เชน วงจรคุณภาพของเดมิ่ง 

(PDCA) การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน SBM เปนตน

      -  จัดโครงสรางใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและตนสังกัด เปน 4 ดาน การ

บริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ทั่วไป

    - การทํางานเปนทีม 

หมายถึง ความยั่งยืนของการดําเนินโครงการ / กิจกรรม

ตามแผนพัฒนาการศกึษาการจัดการศกึษาของ

สถานศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดข้ึีน

“ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนภาระงานปกติ 

ท่ีทุกคนจะตองรับผิดชอบ ผลท่ีเกิดข้ึนรวมกัน 

การดําเนินงานมีความกาวหนาอยางตอเนื่อง 

สงผลถึงคุณภาพผูเรียนท้ังสถานศึกษา”

การพฒันาคณุภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง

๑. ส่งเสริมแนวความคิดเรืองการประกันคุณภาพการศึกษาที

มุ่งการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง

  

๒. นําผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มา

วิเคราะห์  สังเคราะห์

๓. .เผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลียน

เรียนรู้เพอืให้เกิดการพฒันา
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ความย่ังยืนของกิจกรรม/โครงการ ปรับเปล่ียน ดีข้ึน อยางสมํ่าเสมอ

สถานศึกษา

สรางจิตสํานึก : วัฒนธรรมการทํางานปกติ

กําหนดมาตรฐานที่แสดงถึง อัตลักษณ

ของสถานศึกษา เพื่อความรูสึกเปนเจาของรวมกัน

นําผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชในการ

ปรับปรุงพัฒนาโดยการใชขอมูลสารสนเทศ

พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

บทบาทหนาที่และภารกจิสําคัญ

๑.เตรียมความพรอม

    ศึกษาแนวคิด  

สรางความตระหนัก  

กําหนดนโยบาย  

เปาหมาย  จัดระบบ

สารสนเทศและพัฒนา

บุคลากร

ผูบริหารสถานศึกษา

๒.ดําเนินการ

ปฏิบัติตามแผน

๓.ประเมินผล

      วิเคราะหจุดเดน 

จุดที่ควรพัฒนา สรุป

และรายงาน

๔.ปรับปรุงและพัฒนา
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บทบาทหนาที่และภารกจิสําคัญ

๑.เตรียมความพรอม

    ศึกษาแนวคิด  

จัดระบบสารสนเทศ

กําหนดเปาหมาย จัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู 

แผนงาน/โครงการและ

จัดทําคูมือดําเนินงาน

ครูผูสอน

๒.ดําเนินการ

จัดการเรียนรู

ดําเนินการ

แผนงานและ

โครงการ

๓.ประเมินผล

      วิเคราะห

จุดเดน จุดท่ีควร

พัฒนา สรุปและ

รายงาน

๔.ปรับปรุงและพัฒนา

บทบาทหนาที่และภารกจิสําคัญ

กําหนดเปาหมายการ

พัฒนาของตนเอง

นักเรียน

ใหความรวมมือ

การจัดกิจกรรม

ใหขอมูล

ดานตาง ๆ 

แกผูเก่ียวของ
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บทบาทหนาท่ีและภารกิจสําคัญ

จัดระบบขอมูลและ

สารสนเทศ

คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผูปกครอง/องคกรภาครัฐ

จัดทํานโยบาย 

เปาหมาย/

มาตรฐาน/ตัว

บงชี้/วิธีการ/คูมือ

ดําเนินการ

สนับสนุน สงเสริม 

ใหขวัญกําลังใจ

ติดตามตรวจสอน

ศึกษา/ประเมิน

สถานศึกษา

เผยแพร 

ประชาสัมพันธ

สวัสดี


