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กรอบแนวคิด  
แนวคิดของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม

หลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา การใหทุกฝายมีสวนรวม และการแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
นอกจากนี้การประกันคุณภาพภายใน ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ (มาตรา ๔๘) ใหถือเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจใหแก
ผูรับบริการทางการศึกษาโดยตรงไดแก นักเรียน  ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคม  วาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีแนวคิดในการดําเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 

1.การพัฒนาคุณภาพ (Quality Control) เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ และพัฒนาสถานศึกษา
ใหเขาสูมาตรฐาน 

2.การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

3.การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาเอง หรือ หนวยงานที่กํากับดูแลในเขตพื้นที่ หรือ หนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง โดยการตรวจ
เยี่ยม และประเมินสถานศึกษาเปนระยะ ตามที่กําหนดโดยสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด เพื่อใหการ
ชวยเหลือ และเตรียมพรอมเพื่อรอรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก 
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แผนภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

การประกัน
คุณภาพ 
ภายใน 

การพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Control) 

การประเมินคุณภาพ 
(Quality 

Assessment ) 

การตรวจสอบคุณภาพ   
(Quality Audit ) 

ติดตาม เก็บขอมลู ชี้แนะ ปรับ 

1.การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ/เปาหมาย  
 ในการพัฒนา 20  มาตรฐาน  (ตระหนัก) 

2.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจ(ตระหนัก)            

3.การวางแผน เชนแผนกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการประจําป  (พยายาม)  

5.การตรวจสอบ และทบทวน 
   คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  
   โดยสถานศึกษา หรือ ตนสังกัด 

  

6. การประเมินคณุภาพภายในโดย 
   สถานศึกษาหรือตนสังกัด ตาม 
   มาตรฐานที่กําหนด 

 

7.การจัดทํารายงานประจําป  
   หรือ SAR (รายงานประจําป 
   ที่เปนรายงานประเมิน
ตนเอง) 

8. การนําผล
ประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงหรือสราง
มาตรฐานทางเลือก
ใหมๆ เพื่อการ
พัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

P 

D 

C 

A 

4. การดําเนินการตามแผน
(พยายาม) 
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ในการจัดทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพนั้น จะตองทํา
ใหการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ การบริหารจัดการนี้เปนสิ่งที่ใชในการ
ทํางานใหประสบความสําเร็จ โดยตองมีกระบวนการวางแผน (Plan) ปฏิบัติการตามแผน (Do) 
ตรวจสอบประเมินผล (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยูเสมอ (Act) ซึ่งหลักการนี้เปนการบริหารคุณภาพ
ครบวงจร (PDCA) ของเดมมิ่ง  

วงจร PDCA เปนวงจรการวางแผน ลงมือทํา ตรวจสอบ และปฏิบัติ เพื่อแกไขหรือปรับปรุง                
มีพัฒนาการจากการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ โดยมีลักษณะเปนวงจรตอเนื่อง  

ทั้งนี้อาจอธิบายถึงกระบวนการ 4 ขั้นตอนโดยสังเขปไดดังนี้ 

1) วางแผน (plan) ตองพิจารณาในประเด็นสําคัญ เชน 

· การกําหนดวัตถุประสงค / เปาหมายใหชัดเจน จาก 20  มาตรฐาน 

· การกําหนดคุณลักษณะที่ใชในการควบคุม (ตัวชี้วัดความสําเร็จ) จาก 20  มาตรฐาน 

· การกําหนดวิธีการทํางานเพื่อบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว  เชน โครงการ/กิจกรรม เปนตน 

2) ลงมือทํา (do) ไดแก 

· ศึกษาและฝกอบรมใหเขาใจวิธีการทํางานในแตครั้ง และลงมือปฏิบัติ 

· เก็บขอมูลคุณลักษณะทางดานคุณภาพตามวิธีการที่ไดกําหนดไว เปนตน 

3) ตรวจสอบ (check) ซึ่งเปนการตรวจสอบความกาวหนาของงานและการประเมินผล สิ่งที่ไดลงมอื 
ปฏิบัติไปแลว เชน  

· ตรวจสอบวางานที่ทําไดเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม 

· ตรวจตราคุณลักษณะทางดานคุณภาพวาตรงตามเปาหมายหรือไม เปนตน 

4) ปฏิบัติและแกไขปรับปรุง (act) เมื่อตรวจสอบสิ่งที่ไดทําตามแผนพบวามีความผิดพลาดหรือ 
    ขอบกพรอง ตองทําการแกไขและปรับปรุง เชน  

· แกไขที่ตนเหตุของปญหา 

· คนหาสาเหตุ แลวทําการปองกัน เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้นอีก 

· หาทางพัฒนาระบบหรือปรับปรุงการทํางานนั้นๆ โดยตรง เปนตน 

 

เมื่อมีการนํา PDCA มาใชในการปรับปรุงการบริหาร โดยเฉพาะเนนดานการควบคุมคุณภาพ 
จึงมีการขยายผลกระบวนการ เพิ่มขั้นตอนเชิงปฏิบัติโดยละเอียดมากข้ึน แตในแนวคิดหลักยังคงขั้นตอน
สําคัญทั้ง 4 คือ Plan-Do-Check-Action อยางครบถวน นอกจากนี้อาจมีการขยายผลวงจร PDCA 
เพื่อใหเกิดประโยชนในเชิงรูปธรรมอยางชัดเจน  
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance System) 
สถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสรางความมั่นใจ
ใหแกผูที่เกี่ยวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปน
สวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยให
สถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของโดยการสงเสริม สนับสนุนและ
กํากับ ดูแลของหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย  

1) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยมุงเนนมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัด 18 มาตรฐาน   
  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคุณลักษณะที่พึงประสงค หรือ ผลการเรียนรูของผูเรียนที่
สอดคลองกับมาตรฐานชวงชั้นที่หลักสูตรกําหนด 

2) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดวยการทําจัดโครงสรางการบริหารจัดการใหเอื้อ 
ตอการดําเนินงาน ทุกคนมีสวนรวมและมีการประชาสัมพันธกับทุกฝายที่เกี่ยวของ แตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อกําหนดแนวทางใหความเห็นและขอเสนอแนะและแตงตั้งคณะบุคคลทําการตรวจสอบ ทบทวนและ
รายงานคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีขอมูลที่เพียงพอในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
นํามากําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและแผนพัฒนา 

3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยการจัดทําแผนอยางเปนระบบพื้นฐานของ 
ขอมูลสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ คลอบคลุม
การพัฒนาทุกกิจกรรมที่เปนสวนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของแตละกิจกรรมที่กําหนดอยางสอดรับกับวิสัยทัศน
และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน 
อยางตอเนื่องใหบรรลุเปาหมายจากแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กําหนดไวโดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา 

5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา จะประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวน 
ภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาดําเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหนวยงานตนสังกัด 

6) การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุงเนนการประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่ 
กําหนดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชั้นที่เปนตัวประโยค ไดแก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
และ 6  ในวิชาแกน โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน จากหนวยงานสวนกลางรวมกับตนสังกัด (เขตพื้นที่) 
ดําเนินการ 

 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนการนําขอมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ  
การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอก (ถามี) เพื่อประมวลผลจัดทํารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพประจําปการศึกษาซึ่งจะนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพตอไป 
        8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เปนกลไกสวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ 
ภายใน เพื่อเปนการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อใหขอมูลยอนกลับเพื่อการสงเสริม 
พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบประกันคุณภาพ 
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แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 2553-2555 
 
วิสัยทัศนโรงเรียน 

โรงเรียนบานยางน้ํากลัดใตเปนสถานศึกษาที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  โดยมีบุคลากร 
และชุมชนรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดี  มีความเปนไทย เปนบุคคลแหงการเรียนรู  กาวสู
เทคโนโลยี มีทักษะในการดํารงชีวิต 

 
วิสัยทัศนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐาน 
  
ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ยุทธศาสตรที่  1   พัฒนามาตรฐาน/ตัวบงช้ีที่เปนเอกลักษณ 

มาตรการ/กิจกรรม 
1. การระดมความคิดเพื่อพัฒนามาตรฐาน/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณของโรงเรียน 
2. การประกาศใชมาตรฐาน/ตัวบงชี้ที่เปนเอกลักษณ  

 
ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

มาตรการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ปรับขอมูลใหทันสมัย ครบถวน  
2. จัดทําแผนงานโดยใชฐานขอมูล  
 

ยุทธศาสตรที่  3 การทบทวน กํากับ ติดตาม ประเมินผล  
มาตรการ/กิจกรรม 
1. แตงตั้งคณะกรรมการ ทบทวน กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
2. แตงตั้งคณะกรรมการ จัดทํารายงานประเมินตนเอง 
3. การเผยแพร ประชาสัมพันธผลการประเมินตนเองสูสาธารณชน และรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกจาก สมศ. 
 
เปาประสงค  

1. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อทบทวน กํากับ ติดตาม ประเมินผล อยางตอเนื่องและนําผลไปใชใหเกิดประโยชน 
3. เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองที่มีคุณภาพ 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

1. ระดับคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
2. จํานวนครั้งที่มีการ  ทบทวน กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
3. ระดับคุณภาพของรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเอง 
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รายละเอียดของกิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแตละป ระหวางป 2553-2555 
 
ขั้นที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
ขัน้ที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 2 
 
 
 

 
 
 

 
ขั้นที่ 3 
 
 
 

ขั้นที่ 4 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 5 
 
 
 
 

ขั้นที่ 6 
 
 
ขั้นที่ 7 
 
 
ขั้นที่ 8 
 

สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 20 มาตรฐาน  ที่ครอบคลุม มาตรฐาน
ของหนวยงานตนสังกัด และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
หรือ ผลการเรียนรูของผูเรยีนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานชวงช้ันที่หลักสูตรกําหนดและใหเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน สถานศึกษา ทองถิ่น 
 

1.  สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และ 
    โครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    ภายในสถานศึกษา 
 

 2. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
    การศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีอํานาจและหนาที่  
 

สถานศึกษาจัดระบบสารสนเทศที่มีขอมูลอยางเพียงพอ
ตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 

 สถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีการกํากับ ติดตาม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว  
 

ใหคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและ
รายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา  
 

คณะทํางาน และคณะครูประเมินคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
 
สถานศึกษาจะจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป
และรายงานตอตนสังกัดและสาธารณชน  
 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตอไป 

มีนาคมของทุกป 
 
 
 
 
 
 

เมษายนของทุกป 
 
 
 
 

เมษายนของทุกป 
 
 

เมษายน-พฤษภาคม 
ของทุกป 

 
 

เมษายน ถึง มีนาคม  
ของปถัดไป 

 
 
 

พฤษภาคม- 
มีนาคมของปถัดไป 

 
 
 

ธันวาคม- 
มีนาคมของปถัดไป 

 
มีนาคมของปถัดไป 

 
 

พฤษภาคม-มิถุนายน 
ปถัดไป 

คณะครู คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ  
โดยความเห็นชอบของ
กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 
 คณะครู  
โดยความเห็นชอบของ
กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
ผูบริหารสถานศึกษา 

 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ 
 
 
คณะครู 
 

 
 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ 
 
 
 
คณะครู/ 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ 
 
คณะครู 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการทบทวน กํากับ ติดตาม ประเมินผล ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ และตอเนื่องนํา

ผลการทบทวน กํากับ ติดตาม ประเมินผล ไปใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. สถานศึกษามีรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินตนเองที่มีคุณภาพ 
 
 

   ………………………………………… ผูเสนอแผนยุทธศาสตรฯ 
                                  นางสาวพเยาว  สิ่งวี 
                  หัวหนางานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต 

 
          วาที่ร.ต.……………………… ผูอนุมัติแผนยุทธศาสตรฯ          

ประเสริฐ   รุจิรา 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต 
 
…………………………………………. ผูใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรฯ      

นายสามัคคี  นาคะเวช 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบานยางน้ํากลัดใต 
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	แผนภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
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	ทั้งนี้อาจอธิบายถึงกระบวนการ 4 ขั้นตอนโดยสังเขปได้ดังนี้
	1) วางแผน (plan) ต้องพิจารณาในประเด็นสำคัญ เช่น
	· การกำหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายให้ชัดเจน จาก 20  มาตรฐาน
	· การกำหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุม (ตัวชี้วัดความสำเร็จ) จาก 20  มาตรฐาน
	· การกำหนดวิธีการทำงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เช่น โครงการ/กิจกรรม เป็นต้น
	2) ลงมือทำ (do) ได้แก่
	· ศึกษาและฝึกอบรมให้เข้าใจวิธีการทำงานในแต่ครั้ง และลงมือปฏิบัติ
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	· ตรวจสอบว่างานที่ทำได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่
	· ตรวจตราคุณลักษณะทางด้านคุณภาพว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ เป็นต้น
	4) ปฏิบัติและแก้ไขปรับปรุง (act) เมื่อตรวจสอบสิ่งที่ได้ทำตามแผนพบว่ามีความผิดพลาดหรือ�    ข้อบกพร่อง ต้องทำการแก้ไขและปรับปรุง เช่น 
	· แก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา
	· ค้นหาสาเหตุ แล้วทำการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก
	· หาทางพัฒนาระบบหรือปรับปรุงการทำงานนั้นๆ โดยตรง เป็นต้น
	เมื่อมีการนำ PDCA มาใช้ในการปรับปรุงการบริหาร โดยเฉพาะเน้นด้านการควบคุมคุณภาพ จึงมีการขยายผลกระบวนการ เพิ่มขั้นตอนเชิงปฏิบัติโดยละเอียดมากขึ้น แต่ในแนวคิดหลักยังคงขั้นตอนสำคัญทั้ง 4 คือ Plan-Do-Check-Action อย่างครบถ้วน นอกจากนี้อาจมีการขยายผลวงจร PDCA เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงรูปธรรมอย่างชัดเจน 



