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  การศกึษาเร่ืองการพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของ 
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนา
กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา   ตรวจสอบการยอมรับและความ
เป็นไปได้ในการน ากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษาและจัดท าคู่มือปฏิบตัิงานตามกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 กลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีใช้ศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใน
เขตพืน้ ท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  จังหวัด
สมทุรสงคราม  14  โรงเรียน รวมทัง้หมด 14  คน  เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามและสถิติท่ี
ใช้วิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่ร้อยละ  คา่เฉล่ีย  และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการศึกษาพบว่า 

 1.ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  
51 -  60  ปี    มีประสบการณ์ในด้านผู้บริหารอยู่ระหว่าง   5 -  10  ปี   และมีระดบัความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานระดบัปานกลางสามารถเป็น
วิทยากรให้การอบรมได้   ส่วนการปฏิบตัิงานด้านประกนัคณุภาพภายในนัน้มีการปฏิบตัิงานตาม
กระบวนการท่ีสอดคล้องแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2554 แตบ่างกิจกรรมในแตล่ะกระบวนการอาจไมแ่นใ่จหรือไมไ่ด้ปฏิบตัใิห้ชดัเจน 

  2.กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วย
การจดัการคณุภาพ   แบ่งเป็นกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้
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พืน้ฐาน (QBP) 1 กระบวนการ  และกระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในย่อย (QWP)  
8  กระบวนการ  

3.กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วย 
การจดัการคณุภาพมีประสิทธิภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุิส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุดว่ากระบวนการมี
ความเหมาะสมและผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมวิจยัให้การยอมรับและความมีเป็นไป
ได้มากท่ีสดุในการน ากระบวนการไปใช้ในสถานศกึษา 

4.ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยัมีมตเิป็นเอกฉนัท์เห็นด้วยวา่ 
คู่มือปฏิบตัิงานการพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพมีความเหมาะสมสามารถน าไปปฏิบตัใินสถานศกึษาได้ 

5.ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยัมีความพงึพอใจมากท่ีสดุตอ่ 
คู่มือปฏิบตัิงานการพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพทุกด้านได้แก่   รูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานน่าสนใจน่าอ่าน  
เนือ้หาของคู่มือปฏิบตัิงานมีความชดัเจนในการอธิบายขัน้ตอนอ่านแล้วเข้าใจง่าย    เนือ้หาของ
คูมื่อปฏิบตัิงานมีความทนัสมยัตอ่เหตกุารณ์   เนือ้หาของคูมื่อตรงตอ่ความต้องการ   สามารถน า
กระบวนการในคูมื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตังิานได้  และความพงึพอใจโดยรวม 
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Abstract 
 

Research Title: A Development of Quality Management Process of the Internal  
  Quality Assurance Procedures of the Basic Education School. 
Author             :Mr.Tanawat          Srisiriwat 
Co-author       : Miss.Jirawadee    Kotpoomee 
Co-author       : Miss.Sopaphan    Vechakun 
Year                  : 2012 
……………………………………………………………………………………………………… 

The objectives of the study were to design and develop the management of 
internal quality assurance process for the basic (primary) education institutions, to 
monitor and evaluate the feasibility of the process implementation, and to prepare a 
handbook for the operation according to the internal quality assurance process 
developed. 

A target population included 14 management officials from 14 schools from 10 
primary school districts as well as high school districts in Samut Songkhram province. 
A questionnaire was used as a data collection tool. The statistic analysis tools included 
percentage, mean, and standard deviation.  

The study results were 
1.The majority of basic education management officials were males 

 between 51 - 60 years old with educational management experience between 5 - 10 
years. The majority had an average level of internal quality assurance knowledge which 
implied an ability level to be a trainer. The implication of the internal quality assurance 
had been practiced within the basic education system in the year 2011. It was found 
that some activities and some process were not clear. 

2. The management of internal quality assurance process for the basic  
education institutions  was comprised of one quality business process (QBP) and eight 
quality work procedures (QWP). 
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3. The process of management for internal quality assurance is effective  
and most of experts agree that the process is suitable and moreover, it was accepted 
by the management of Basic Education Institutions who participated in the research 
about the feasibility to implement in educational institutions. 

4.The management of Basic Education Institutions who participated in  
the research has a consensus that the handbook is suitable and be able to implement in 
the educational institutions. 

5. The management of Basic Education Institutions who participated in  
the research expressed the high satisfaction to the handbook of the process of internal 
quality assurance process for the basic education institutions in every aspect: The 
format is interesting and appealing, the context is clear and easy to understand, the 
context is up-to-date, and the context is also fit with the demand and practical.  
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจยัเร่ืองการพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถาน  
ศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพส าเร็จได้เน่ืองจากบคุคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้
ข้อมลูข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคดิเห็น และก าลงัใจ 

คณะผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาท่ีได้ให้ทนุในการท าวิจยั  
ผู้ อ านวยการและรองผู้ อ านวยการส านักงานเขตการศึกษาสมุทรสงคราม ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึษาเขต 10 ท่ีได้เลือกสถานศึกษาเข้าร่วมวิจัยตลอดจนอ านวยความสะดวกใน
การท าวิจยั  ผู้ทรงคณุวฒุิ  และผู้บริหารสถานศกึษาทัง้ 14 โรงเรียนท่ีได้ให้ค าปรึกษาและประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพและคูมื่อการปฏิบตังิานให้สามารถน ามาใช้ได้   

ขอบพระคณุผู้ชว่ยศาตราจารย์ ดร.วินิจ เทือกทอง ผู้ชว่ยศาตราจารย์นวรัตน์ สมนาม  
และ ดร.ศภุรา เจริญภมูิ ท่ีได้ให้ค าแนะน าในการท าเคร่ืองมือในการวิจยัและแนะน าการด าเนินการ
วิจยัท าให้ส าเร็จได้ตามวตัถปุระสงค์   

คณุประโยชน์ และคณุคา่ของงานวิจยัครัง้นี ้ คณะผู้วิจยัขอมอบให้มหาวิทยาลยัราชภฏั     
สวนสุนนัทา  สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมวิจยั และทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท าให้โครงการ
ส าเร็จลงได้ด้วยดี  
 ท้ายสุดนี ้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และขอขอบคุณพ่ีและน้องท่ีได้ช่วยส่งเสริม
สนบัสนนุกระตุ้นเตือน และเป็นก าลงัใจตลอดมา 
 
 
 
                               คณะผู้วิจยั 
                                       กนัยายน  2555 
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บทที่ 1 
                 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำ 

ปัจจบุนัเป็นยคุแหง่โลกาภิวตัน์ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทัง้ทางด้านข่าวสาร เทคโนโลยีและ
การเรียนรู้  และสงัคมโลกมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้ทนั
กับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีแต่ละประเทศต้องพยายามท่ีจะ
พฒันามนษุย์ให้มีคณุภาพ ซึง่มนษุย์จะมีคณุภาพได้ก็เพราะการศกึษา แตก่ารศกึษานัน้ก็จะต้องมี
คณุภาพด้วย เพ่ือท่ีจะท าให้ศกัยภาพท่ีมีในตวัของมนษุย์ได้รับการพฒันาอย่างเต็มท่ี  ประเทศไทย
เป็นประเทศหนึง่ท่ีต้องเร่งพฒันาคณุภาพประชากรเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงัคมอาเซียน ในปี 
2558   ซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายการจดัการศกึษา คือ การจดัการศึกษาท่ีมีคณุภาพเพ่ือปวงชน
ให้ผู้ เรียนได้พฒันาเตม็ศกัยภาพ  เป็นคนเก่ง คนดี มีความสขุ สนกุกบัการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 81 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 49 ได้ก าหนดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
เก่ียวกบัการศกึษาให้บคุคลมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐ
จะต้องจดัให้ทัว่ถึงและมีคณุภาพ (รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550,หน้า 19) ซึ่งน าไปสู่
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคณุภาพ
การศกึษา 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐาน 47 ระบใุห้มีระบบการประกัน
คณุภาพการศึกษาเพ่ือพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน และระบบการประกันคณุภาพภายนอก มาตรา 48 ให้ถือว่าการประกัน
คณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาท่ีสถานศกึษาต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนี ้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรฐาน 49 กล่าวถึง
มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีก าหนดให้หนว่ยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัให้
มีระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
ตอ่เน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประเมินคณุภาพภายนอก (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 2549 ข, 
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หน้า1) และมาตรา 51 แหง่พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2545 ได้
ระบุเป้าหมายการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ 
สตปัิญญา ความรู้คูค่ณุธรรมมีจริยธรรม   และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้อย่างมีความสขุ (พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2545 :2-40) และได้ก าหนดให้ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาต้องจดัท าข้อเสนอแนะตอ่ต้นสงักดัในกรณีท่ีมีผล
การประเมินภายนอกของสถานศกึษาไมไ่ด้มาตรฐานท่ีก าหนด 

ในปัจจบุนัการพิจารณาความส าเร็จในการจดัการศกึษาของสถานศกึษานัน้ สิ่งท่ีสามารถ
ตอบและท าให้เห็นภาพได้ดีท่ีสดุอย่างหนึ่งคือผลจากการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา     
ด้วยเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน การจดัการศกึษา  การจดักิจกรรม/โครงการตา่งๆตลอดปี
การศึกษานัน้สอดคล้องหรือบรรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้เพียงใด  สถานศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสงัคม สร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้ปกครองต้องการให้บตุรหลานเข้าศกึษาตอ่
ล้วนแล้วแตใ่ห้ความส าคญัของประกันคณุภาพภายในทัง้สิน้  โดยเฉพาะในการตรวจประเมิน
ภายนอกรอบ 3 ของสมศ.นัน้ในตวับ่งชีท่ี้ 8 ในการประเมินเก่ียวกบัการพฒันาการของการประกนั
คณุภาพภายในของสถานศกึษาและต้นสงักดั  หากสถานศกึษามีระบบบริหารการประกนัคณุภาพ
ภายในท่ีดีเป็นระบบครูบุคลากรท่ีเก่ียวข้องร่วมมือกันในการน าไปปฏิบัติก็ส่งผลให้ผ่านการ
ประเมินภายนอกด้วย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาได้เล็งเห็นความส าคญัในเร่ืองนีเ้ป็นอย่างยิ่ง จึงได้จดัท า
โครงการวิจยัและพฒันาโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศตามปรัชญาการ
จดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร  ขึน้โดยมีหลกัการท่ีว่า โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีมีภารกิจ
ในการจดัการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนท่ีสามารถพฒันาไปสู่สถาบนัจดัการศึกษาท่ีมีคณุภาพได้ 
โดยใช้ปรัชญาการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กรเพ่ือให้โรงเรียนมีกระบวนการท่ีบริหารจดัการท่ีเป็น
เลิศจนเป็นโรงเรียนต้นแบบได้  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาจึงได้ร่วมมือกบัทางส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาจงัหวดัสมทุรสงคราม   และโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีจ านวน  14  โรงเรียนเพ่ือพฒันา
เป็นโรงเรียนต้นแบบ   คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจและศึกษาการพฒันากระบวนการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  โดยใช้แนวคิดการพฒันา
คณุภาพสถานศกึษาด้วยการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร(Total Quality anagement:TQM)  และ
การจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ  มาประยุกต์ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้พ่ือได้กระบวนการในบริหารงาน
ประกนัคณุภาพภายในท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  
 

www.ssru.ac.th



3 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือออกแบบและพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ   

1.2.2  เพ่ือจดัท าคูมื่อการปฏิบตังิานตามกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ   
   
1.3 ขอบเขตของกำรวิจยั 

การวิจยัในครัง้นีมุ้่งศกึษาเพ่ือพฒันากระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ท่ีการศกึษา
จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยใช้แนวคดิการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาด้วยการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้
องค์กร(Total Quality anagement:TQM)  การจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ  และหลกัเกณฑ์และแนว
ปฏิบตัเิก่ียวกบัการประกนัภายในมาประยกุต์ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือได้กระบวนการในบริหารงาน
ประกนัคณุภาพภายในท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  

 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. การจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร (Total Quality agement:TQM)  หมายถึง ระบบการ
ท างานท่ีบคุลากรในองค์กรหรือหนว่ยงานร่วมมือกนัในการท างานตามหน้าท่ีรวมทัง้ร่วมมือกนัใน
การพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพพร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอยา่งดี  

2. การบริหารงานประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา  หมายถึง  การบริหารการ
จดัการและการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน
อย่างต่อเน่ือง โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2553  ของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

3.การประกนัคณุภาพภายใน  หมายถึง การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยพิจารณาตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดกับ
เกณฑ์มาตรฐานการศกึษา 
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 4.มาตรฐานการศึกษา หมายถึง  ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และ
มาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน  และเป็นเกณฑ์หรือข้อตกลงในการตรวจสอบคณุภาพ
ทางการศกึษาในสถานศกึษาทัว่ประเทศ 

5. การพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
ด้วยการจัดการคณุภาพ หมายถึง การด าเนินการออกแบบและพฒันากระบวนการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้เป็นระบบท่ีชดัเจนทุกขัน้ตอน เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ครูตลอดจนผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับสถานศึกษาเข้าใจและร่วมกนัในการท าประกันคณุภาพภายใน
เพ่ือพฒันาสถานศกึษาให้ด าเนินไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

6.ผู้ ทรงคุณวุฒิ  หมายถึง ผู้ ท่ี มีความเช่ียวชาญหรือปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
การศกึษาทัง้ภายในและภายนอกของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

7. ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยั  หมายถึง ผู้บริหารสถานศกึษา 14 
โรงเรียน   ซึ่งได้แก่   โรงเรียนท้ายหาด  โรงเรียนเมธีชณุหะวณัวิทยาลยั   โรงเรียนวดับางกะพ้อม  
(คงลาภยิ่งประชานสุรณ์) โรงเรียนเทพสวุรรณชาญวิทยา  โรงเรียนวดัลาดเป้ง  โรงเรียนวดับางจะ
เกร็ง (ประโชตประชานุกูล)โรงเรียนวัดบางขันแตก  (บ าเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)   โรงเรียนวัดช่อง
ลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
โรงเรียนวดัเสดจ็ (สทุธิวิทยานสุรณ์)โรงเรียนวดัคู้สนามจนัทร์ (สามคัคีราษฎร์รังสรรค์)    โรงเรียน
บ้านบางนางล่ี (กมลราษฎร์สามคัคี) โรงเรียนวดัชอ่งลม (ธรรมโชติ)  และโรงเรียนอนบุาลวดัเกาะ
ใหญ่ (เลีย้งล้อมอนกุลู) 

8.ตวับง่ชี ้ หมายถึง ข้อก าหนดหรือหลกัเกณฑ์ตา่งๆท่ีใช้ประกอบในการพิจารณาและ
ประเมินรายมาตรฐานการศกึษาท่ีต้องการให้เกิดขึน้   

9.การประเมินตนเอง  หมายถึง การประเมินผลด าเนินการ   การจดักิจกรรม/โครงการ   
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาโดยพิจารณาตามแผนปฏิบตัริาชการหรือเป้าหมายท่ีก าหนด
เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการศกึษาในปีการศกึษาตอ่ไปให้มีศกัยภาพมากขึน้  

10.ผงักระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ (Quality Work Procedure :QWP)   หมายถึง
ผงัท่ีใช้อธิบายล าดบัขัน้ตอนและวิธีการปฏิบตังิานในการท ากิจกรรมตา่งๆแล้วประกอบกนัขึน้เป็น
กระบวนการปฏิบตังิานท่ีมีคณุภาพ 

11.ผงักระบวนการจดัการคณุภาพ (Quality Business Process :QBP)   หมายถึงผงั
กระบวนการท่ีใช้อธิบายขัน้ตอนและวิธีการปฏิบตังิานทัง้หมดโดยมีการจดัการอยา่งมีคณุภาพ 
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12.รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR ) หมายถึง รายงาน
ท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาในแตล่ะปีการศกึษาเพ่ือเผยแพร่
ให้หน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวข้องทราบและใช้ประกอบการประเมินของสถาน 
ศกึษา 

13.วงจรคณุภาพ P-D-C-A หมายถึง วงจรการบริหารงานอยา่งมีคณุภาพ   ประกอบด้วย 
4 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้วางแผน  P(Plan) คือ ขัน้ตอนการวางแผนการด าเนินงานหรือปฏิบตัิงานตาม
วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายท่ีได้ก าหนด  2)ขัน้ปฎิบตัิการ D(Do) คือ ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานตาม
ขัน้ตอนในขัน้การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ    3) ขัน้ตรวจสอบ C(Check)  คือ ขัน้ตอนการ
ตรวจสอบ การเก็บข้อมูล  ตลอดจนบนัทึกผลของการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนอย่างละเอียด  
4) ขัน้ปรับปรุง A(Action)  คือ ขัน้ตอนการน าผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานท่ีมีปัญหา หรือหาแนวทางการปฏิบัติงานท่ีท าให้ได้ผลส าเร็จ เพ่ือน าไปใช้ในการ
วางแผนงานครัง้ตอ่ไป  

14.กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการ 
คณุภาพมีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพท่ีผู้ ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและผู้ บริหาร
สถานศกึษาท่ีเข้าร่วมการวิจยัยอมรับและสามารถน าไปใช้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้ 

15.คูมื่อปฏิบตังิานการพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของ 
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพมีความเหมาะสม หมายถึงคู่มือปฏิบตัิงานการ
พฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการ

คณุภาพท่ีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการวิจัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถ
น าไปใช้ 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.ท าให้ได้กระบวนพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ 

 2.ท าให้ได้คู่มือการปฏิบตัิงานตามกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ 

 3.สถานศกึษาสามารถน าคูมื่อการปฏิบตัิงานตามกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพ ไปเป็นทางแนวทางในพัฒนา
กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

www.ssru.ac.th



6 

 

บทที่ 2 
                 

เอกสำรและงำนวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาครัง้นีค้ณะผู้ วิจยัได้ด าเนินการศึกษาเอกสารและงายวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยัและพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา
ด้วยการจดัการคณุภาพ  ดงัรายละเอียดท่ีเสนอตามล าดบัตอ่ไปนี ้

2.1  แนวคดิการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร 
2.2  แนวคิดการบริหารการจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ  

  2.3  แนวคิดระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
  2.4  กรอบแนวคดิในการออกแบบกระบวนการ 

 2.5  การออกแบบกระบวนการ 
        2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.7  กรอบความคดิของโครงการวิจยันี ้
 
2.1 แนวคิดกำรจัดกำรคุณภำพทั่วทัง้องค์กร (Total Quality agement :TQM) 

2.1.1 ควำมหมำยของคุณภำพและกำรจัดกำรคุณภำพท่ัวทัง้องค์กร  
 นกัวิชาการและนกัการศกึษาให้ความหมายของคณุภาพไว้ตา่งๆกนั ดงันี ้ 

ดร.เดมมิ่ง (Deming, William Edwards, 1982)    ได้กลา่วไว้วา่ คณุภาพคือคณุคา่และ 
เกณฑ์ท่ีผู้บริโภคเป็นผู้ก าหนดขึน้ ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนด ผลผลิตแม้ว่าจะดี
เพียงใด แตถ้่าไมเ่ป็นไปตามความต้องการและไมไ่ด้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้า ผลผลิตนัน้จะ
ไร้คุณค่าและไม่สามารถขายได้ ดงันัน้ผลผลิตและการให้บริการต้องประเมินจากความต้องการ
และความพงึพอใจของผู้ใช้ 

โจเซฟ เอ็ม จแุรน (Josiph M, Juran,1998 อ้างถึงใน ชว่งโชต ิพนัธุเวช,2552:19-29)   ได้ 
ให้ความหมายของคณุภาพคือ  สิ่งท่ีตรงและเหมาะสมกบัการใช้งานและเป็นท่ีพึงพอใจต่อลูกค้า   
2 ประการ คือ ประการแรก คณุภาพหมายถึง คณุสมบตัิของผลผลิตท่ีได้ตามความต้องการและ
เป็นท่ีพึงพอใจของลกูค้าจะส่งผลท าให้ลกูค้านิยมเพิ่มขึน้ แข่งขนัได้ เพิ่มจ านวนผู้สมคัร และเพิ่ม
ความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า ประการท่ีสอง ต้องปราศจากความไมมี่ประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่มี

www.ssru.ac.th



7 

 

ข้อบกพร่อง ไม่ต้องกลบัมาท าใหม่ ลดการสูญเสีย ลดของเสีย ลดการตรวจสอบ ลดการร้องเรียน
ของลกูค้า เพิ่มผลผลิตและการตอบแทน และเพิ่มประสิทธิภาพการสง่มอบ  

ฟิลิป ครอสบี (Philip Crosby,1980) ได้ก าหนดคุณลกัษณะของคุณภาพไว้ 5  ด้าน
ได้แก่ 

1.ตรงกบัความต้องการและข้อตกลงของลกูค้า 
2.การป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ 
3.ข้อบกพร่องเป็นศนูย์ 
4.ต้องมีคณุคา่และราคา 
5.ต้องไมเ่พิ่มราคากบัลกูค้า 

ดร.ช่วงโชติ พนัธุเวช(2552:35) ได้สรุปความหมายของคณุภาพ คือเป็นสิ่งท่ีตรงกับความ
ต้องการของลกูค้าและตลาดเป็นอนัดบัแรก 

จงึสรุปความหมาย คณุภาพ คือสิ่งท่ีตรงกบัความต้องการของลกูค้า  ต้องมีคณุคา่และราคา
เหมาะสมโดยต้องไมมี่ข้อบกพร่อง 
  นักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการจัดการคุณภาพทั่วทัง้องค์กรไว้
ตา่งๆกนั ดงันี ้

ดร.อาร์มนัด์  ฟาย์เกนบวาม(Feigenbaum อ้างถึงใน ช่วงโชติ พนัธุเวช,2552:19-36) ได้
ให้นิยามว่า TQM ไว้ว่าเป็นการบูรณาการเก่ียวกับการพฒันาคณุภาพ การธ ารงรักษาคณุภาพ  
และการปรับปรุงคณุภาพท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเกิดจากความพยามยามของทกุๆฝ่ายในองค์กรเพ่ือให้
เกิดการผลิตและการบริการท่ีประหยัดมากท่ีสุด แต่ยังรักษาความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่าง
ครบถ้วน 

คอลเตลโล (Costello,1991อ้างถึงใน สิทธิชัย เจริญพิวัฒพงษ์ ,2552:35) ได้ให้
ความหมายวา่ TQM คือ แนวคิดท่ีต้องการภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมอย่างตอ่เน่ืองของผู้บริหาร
ระดับสูง ในกิจกรรมทัง้หลายในกระบวนองค์กรท่ีน า  TQM มาใช้ได้อย่างสัมฤทธิผลนัน้จะ
สังเกตเห็นจากการมีพนักงานท่ีได้ รับการฝึกและการกระตุ้ นให้มีส านึกด้านคุณภาพ มี
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีสร้างสรรค์ ริเร่ิมไว้วางใจซึ่งกันและกัน และทุกคนทุ่มเทให้แก่การ
แสวงหาคณุภาพท่ีดีกวา่ เพ่ือบรรลเุป้าหมายสงูสดุคือผลิตภณัฑ์และบริการท่ีนา่พอใจ  

Sallis(1993:35)ได้ให้ความหมายของ TQM  เป็น 2  นยัท่ีมีความเก่ียวข้องกนัความหมาย
แรกเป็นปรัชญาว่าด้วยการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ส่วนความหมายท่ีสองเป็นเทคนิคและ
เคร่ืองมือในการด าเนินงาน เชน่การระดมสมอง และการวิเคราะห์สนามพลงั(force-field analysis) 
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ศาสตราจารย์ ดร. คะโอรุ อิชิคะวะ (1985 อ้างถึงใน สิทธิชยั เจริญพิวฒัพงษ์,2552:36) 
ได้กลา่วถึง TQC ดงันี ้

"ทีควิซี คือ การปฏิวตัทิางความคดิในการบริหาร" 
"ทีควิซี คือ กิจกรรมกลุม่ ซึง่ไม ่สามารถท าได้โดยปัจเจกบคุคล" 
"ทีควิซีมิใช่ยาวิเศษ แตมี่สรรพคณุคล้ายกบัยาสมนุไพร" 
"ทีควิซี คือ การบริหารด้วยด้วยข้อเท็จจริง" 
"ทีควิซี คือ การบริหารด้วยการหมนุกงล้อ PDCA" 
"ทีควิซี คือ การบริหารท่ีวางอยูบ่นพืน้ฐานแหง่มนษุยธรรม" 
"ทีควิซี คือ วินยัท่ีเช่ือมโยงความรู้เข้ากบัการปฏิบตัิ 
"ทีควิซี เร่ิมต้นท่ีการศกึษาและสิน้สดุท่ีการศกึษา" 

ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล (2542) ได้ให้ความหมายของ TQM  คือ ชดุปรัชญา ความรู้
วิธีการท่ีจะผลิตสินค้าและบริการเพ่ือชว่ยยกระดบัคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ โดยท่ีทกุคนต้องมีสว่นร่วม 
 สิทธิชยั เจริญพิวฒัพงษ์ (2552:36) ได้สรุปว่า TQM  หมายถึง ระบบการท างานท่ีเป็น
วัฒนธรรมขององค์การท่ีสมาชิกทุกคนต่างให้ความส าคัญ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์การอย่างต่อเน่ืองโดยมุ่งท่ีจะตอบสนองความต้องการ และสร้างความพอใจ
ให้แก่ลกูค้า  ซึง่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจ  ความได้เปรียบในการแข่งขนัและการพฒันาการท่ียัง่ยืน
ขององค์การ 

จงึสรุปความหมายของการจดัการคณุภาพทัง้องค์กรคณุภาพ คือ ระบบการท างานท่ีมุง่ 
หมายให้สมาชิกทุกคนทุกระดับในองค์กรร่วมมือกันท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี  ร่วมมือกัน
รับผิดชอบตอ่องค์กรเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายและได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพ  

 
2.1.2 แนวคิดหลักกำรจัดกำรคุณภำพท่ัวทัง้องค์กร 

 นกัวิจยัและนกัการศกึษาได้มีแนวคิดหลกัการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กรดงันี ้
เดมมิ่ง (Deming, 1989: p.64)  ได้ให้หลกัการของการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร คือ 

ระบบการจดัการท่ีเน้นเร่ืองคน  เป็นกระบวนการทางวฒันธรรมท่ีมุ่งเปล่ียนแปลง       คนทกุคนใน
องค์กรให้สนใจปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง โดยมีเป้าหมายสงูสดุคือการสร้างความเป็นเลิศใน
ระดับโลก การจัดการคุณภาพทั่วทัง้องค์กรเป็นทัง้กลยุทธ์   เทคนิค ระบบการจัดการ รวมถึง
ปรัชญาและเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาขององค์กร  จากกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีส่งผลให้องค์กรต้อง
พฒันาประสิทธิภาพเพ่ือตอ่สู้กบัการแขง่ขนั องค์กรต้องหาทางลดต้นทนุและเพิ่มคณุภาพเพ่ือสร้าง
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ความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จให้กับองค์กร โดยการจัดการคุณภาพทั่วทัง้องค์กรมีหลัก
ส าคญั 3 ประการ คือ 

1.การให้ความส าคญักบัลกูค้า  ลกูค้าเป็นผู้ ท่ีมีความส าคญัท่ีท าให้องค์การอยู่ 
รอด ความมุ่งหมายขององค์กรคือการสร้างและรักษาลูกค้า การให้ความส าคญักบัลกูค้าไม่ได้ถูก
จ ากัดเฉพาะท่ีลูกค้าจริงๆ หรือท่ีเรียกว่า ลูกค้าภายนอกท่ีซือ้สินค้าหรือบริการขององค์กรเท่านัน้ 
แต่ครอบคลุมรวมถึงพนักงานหรือหน่วยงานถัดไปจากเราซึ่งรอรับผลงานหรือบริการจากเราท่ี
เรียกวา่ ลกูค้าภายในด้วย  

2.การพฒันาอย่างต่อเน่ือง  องค์กรท่ีจะท าการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร จะต้องกล้า
ตดัสินใจ แก้ไขปรับปรุง และเปล่ียนแปลง โดยด าเนินการ ดงันี ้
 2.1 ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมเพ่ือหา
แนวทางในการพฒันา และปรับปรุงคณุภาพของระบบและผลลพัธ์อยา่งสร้างสรรค์และตอ่เน่ือง 
 2.2 หาวิธีในการแก้ไขปัญหาและพฒันาการด าเนินงานท่ีเรียบง่าย แตใ่ห้ผลลพัธ์สงู 
   2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ 
 3.สมาชิกทกุคนในองค์กรมีสว่นร่วม  พนกังานตัง้แตร่ะดบัปฏิบตัิการจนถึงผู้บริหาร ต้องมี
ความเข้าใจและยอมรับในการสร้างคณุภาพสูงสดุให้เกิดขึน้ไม่เฉพาะบคุคลในหน่วยงาน แต่ทุก
หน่วยงานจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่างสอดคล้องและลงตัว โดย
มองข้ามก าแพงหรือฝ่ายหรือแผนกท่ีแตกตา่งกนั  

ดร.ชิวฮาร์ต (1924 อ้างถึงใน ช่วงโชติ พนัธุเวช, 2552: 21-36) เป็นผู้วางรากฐานการน า
วิธีการทางสถิติมาใช้งานในการควบคมุกระบวนการ  โดยชิวฮาร์ตเป็นทัง้วิศวกร นกัวิทยาศาสตร์ 
และนักปรัชญา ได้คิดผังควบคุมระบบขึน้ น ามาใช้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1924 หรือท่ีรู้จักในนาม 
Shewhart’s control system ท่ีมีหลกัการการควบคมุคณุภาพ 3 ด้าน ได้แก่ 

1.หลกัการการควบคมุความแปรปรวน โดยก าหนดการใช้คา่ความแปรปรวนทางสถิติ 
ท่ีเกิดขึน้ในระบบการควบคมุและกระบวนการผลิตมี 2 ประเภท ได้แก่ ความแปรปรวนท่ีควบคมุได้
กบัคา่ความแปรปรวนท่ีควบคมุไมไ่ด้ ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองตอ่ไปนี ้

 1.1 กระบวนการออกแบบ 
 1.2 กระบวนการสร้างหรือการผลิต 
 1.3 ระบบการวดัและตรวจสอบกระบวนการผลิต 
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ดร.ชิวฮาร์ต ได้น าเอาหลกัการสถิติมาประยกุต์ใช้ในการควบคมุและปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตดงัเช่นท่ี บริษัท เบล เทเลโฟน และการท างานในกองทพัอเมริกา โดยเขาได้น าเอาวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งทางสถิตมิาใช้ในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี  2  

2. หลกัการการควบคมุความแปรปรวนของการผลิต  ผลงานท่ีส าคญัอีกประการหนึง่ของ 
ชิวฮาร์ต ได้แก่ หลักการควบคุมความผันแปรระบบการผลิตหรือ Shewhart  system of 
production ท่ีประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ได้แก่ 

 2.1 ก าหนดขอบขา่ยการรวบรวมข้อมลูความผนัแปร ระบวุิธีการท่ีจะได้มาของคา่
ความแปรผนัท่ีเกิดขึน้จากการผลิต 

 2.2 พฒันาแผนการสุม่กลุม่ตวัอยา่งของความแปรปรวน และการจ าแนกตวัอย่าง
การแปรปรวน 

 2.3  ก าหนดเกณฑ์หรือสตูรและวิธีการควบคมุของความผนัแปร 
 2.4  ลงมือด าเนินการและแก้ไขข้อบกพร่อง ควบคมุค่าความแปรปรวนให้อยู่ใน

จดุก าหนด 
  2.5  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือขนาดของฐานข้อมลู เพ่ือการควบคมุให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีต้องการ 

3. วงล้อชิวฮาร์ต  (Shewhart wheel)  วงจรคณุภาพหรือวงล้อมคณุภาพชิวฮาร์ต ใช้หลกั 
สถิติความน่าจะเป็น หลกัการของวงล้อคณุภาพของชิวฮาร์ต ได้น าแนวคิดมาจากการจดัการเชิง
วิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
   3.1 การตัง้สมมตฐิาน 
   3.2 การลงมือทดลอง 
   3.3 การสรุปผลการทดลอง เปรียบเทียบกบัสมมตฐิานท่ีก าหนดขึน้ 
 วงล้อคณุภาพจึงได้น ามาใช้ในการก าหนดคณุลกัษณะสินค้า การผลิต และการตรวจเช็ค
ของเสียจากการผลิต จากผลความส าเร็จการใช้วงล้อคุณภาพ ท าให้ ดร.ชิวฮาร์ตได้พัฒนาผัง
ควบคมุ(control chart) ขึน้มาใช้เป็นครัง้แรก  

ดร.โจเซฟ จแุรน (Joseph M Juran) เป็นผู้ เร่ิมน าเอาการควบคมุสถิติเชิงคณุภาพและการ
ใช้หลักการวิศวกรรมคุณภาพ ปรัชญาการบริหารการจัดการคุณภาพของจุแรนได้ให้หลักการ
บริหารจดัการคณุภาพขึน้อยูก่บัปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้
   1.เจตคตด้ิานคณุภาพ  

2.ด้านหาวิธีการท าคณุภาพ  
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3.ด้านการวางแผนและควบคมุคณุภาพ  
 
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.1  แมแ่บบการจดัการคณุภาพแบบสามมิติ 

และได้ก าหนดหลกัการบริหารคณุภาพไว้ 10 ประการ ส าหรับการจดัการคณุภาพรวมทัง้ 
องค์กร ดงันี ้

1.สร้างความตระหนกัถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงคณุภาพและโอกาสในการ 
ปรับปรุงคณุภาพ 

2.ก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุง 
3. บริหารจดัการให้บรรลเุป้าหมาย 
4. ให้การศกึษาและการฝึกอบรม 
5.น าโครงการสูก่ารปฏิบตั ิท่ีมุง่การแก้ปัญหา 
6. รายงานความก้าวหน้า 
7.ให้ก าลงัใจ และการยกยอ่งชมเชย 
8. น าผลส าเร็จเผยแพร่ให้ทราบ รับรู้และขยายผล 
9. สะสมและเก็บแต้มคะแนน 
10. ดแูลรักษาความสมดลุ โดยสร้างระบบการปรับปรุงคณุภาพขึน้ในองค์กร 

 ฟิลิป ครอสบี (Philip Crosby) เป็นผู้ ท่ีคนองักฤษยกย่องและรู้จกัมากคนหนึ่งในเร่ืองการ
จดัการคณุภาพ โดยครอสบีได้เน้นคณุภาพในด้านความเหมาะสม กบัความไม่เหมาะสมไม่ได้เน้น
เร่ืองคณุภาพต ่าหรือสงู จงึได้ก าหนดขัน้ตอนการปรับปรุงคณุภาพไว้ 14 ขัน้ตอน สรุปได้ คือ 
  ขัน้ตอนท่ี 1 การทุ่มเทและความมุ่งมั่นของผู้บริหารท่ีต้องก าหนดนโยบายด้าน
คณุภาพให้ชดัเจนในระยะยาว และผลผลิตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
  ขัน้ตอนท่ี 2 การตัง้คณะทีมงานปรับปรุงคณุภาพ คณะท างานในแต่ละฝ่าย ให้
ได้รับความรู้ อบรม และให้การศกึษาเร่ืองคณุภาพ โดยความรับผิดชอบของคณะท างานดงันี ้

คณุภาพ 3 มิต ิ

การปรับปรุงคณุภาพ 

การควบคมุคณุภาพ      การวางแผนคณุภาพ 
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   1.ก าหนดโปรแกรมการปรับปรุงคณุภาพ 
   2.ให้แตล่ะฝ่ายท างานเป็นทีม 
   3.ก าหนดทีมให้และฝ่ายงาน 
   4.ให้เกิดการตดัสินใจจากทีม 
   5.ให้เกิดการสร้างสรรค์ในการปรับปรุงคณุภาพ 
  ขัน้ตอนท่ี 3 การวดัประเมินคณุภาพ การตรวจ ติดตามและวดัประเมินคณุภาพ 
เพ่ือให้ทราบว่าเป็นเคร่ืองมือการบริหารจัดการและประเด็นท่ีส าคัญในการแก้ไขปัญหาในการ
ท างานและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 
  ขัน้ตอนท่ี 4 ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายคณุภาพ  ค่าใช้จ่ายด้านการปรับปรุงงาน  การ
แก้ไขงาน  การขอรับประกันคณุภาพ  การบริการ  การดแูลรักษา  การตรวจ  การปรับเปล่ียนวิธี
ทางวิศวกรรม  การเปล่ียนแปลงตวัสินค้า  การแก้ไขโปรแกรม  หน่วยบริการลูกค้าและลูกค้า
สมัพนัธ์  การตรวจสอบ  การควบคมุคณุภาพและการเสียหายเคร่ืองมืออปุกรณ์ 
  ขัน้ตอนท่ี 5 การเน้นความตระหนกัด้านคณุภาพ  การสร้างความตระหนกัให้แก่
ทีมงาน  เก่ียวกับการปรับปรุงคณุภาพและการท ากิจกรรมคณุภาพให้แก่ฝ่ายอยู่ตลอดเวลาและ
สม ่าเสมอ 
  ขัน้ตอนท่ี 6 การลงมือแก้ปัญหา น าปัญหาท่ีได้จากทีมงานท่ีท า  ประจ าวัน  
สปัดาห์และเดือนมาจดัล าดบั  สะสางปัญหาและงาน  ลงมือแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบตังิาน 
  ขัน้ตอนท่ี 7 การวางแผนโปรแกรมข้อบกพร่องเป็นศนูย์ ZD (Zero Defects) มี
วิธีการดงันี ้
   1.ท าความเข้าใจ ZD กบัระดบั supervisor 
   2.หาวสัดแุละสิ่งสนบัสนนุ supervisor 
   3.เลือกวิธีในการท างานท่ีเหมาะสม 
   4.มอบหมายหน้าท่ีและงาน 
   5.ออกแบบระบบการช่ืนชมและยอมรับ 
   6.ก าหนดปฏิทินส าหรับการปฏิบตังิาน 
   7.จ าแนกข้อบกพร่อง และท าการแก้ไขปรับปรุง 
  ขัน้ตอนท่ี 8 การฝึกอบรมและพฒันาหวัหน้างานนิเทศให้เน้นการใช้กระบวนการ
ปรับปรุงคณุภาพในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในขัน้ตอนท่ี 9 
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  ขัน้ตอนท่ี 9 การให้มีวนัส าหรับ ZD เพ่ือให้พนกังานทุกคนได้ตระหนกัในสิ่งท่ีมี
ทิศทางใหมใ่นการเปล่ียนแปลง 
  ขัน้ตอนท่ี 10 การกระตุ้นให้บคุคลและทีมงานในการสร้างเป้าหมาย  ส่วนบุคคล
และเป้าหมายของทีมงาน 
  ขัน้ตอนท่ี 11 การกระตุ้นให้พนักงานได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะปัญหาและ
อปุสรรคในการพฒันาตอ่ผู้บริหาร 
  ขัน้ตอนท่ี 12 การยกยอ่งพนกังานท่ีมีสว่นร่วมในการปรับปรุงคณุภาพ 
  ขัน้ตอนท่ี 13 การส่งเสริมคณะกรรมการคณุภาพเพ่ือสนบัสนุนท าคณุภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง 
  ขัน้ตอนท่ี 14 การปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง เน้นย า้ให้ทกุงานให้เห็นภาพว่า
การปรับปรุงคณุภาพเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองไมมี่วนัจบสิน้ 
 ศาสตราจารย์ ดร.ฮิโตชิ คุเม  ได้แบ่งแนวคิดการบริหารคุณภาพสมัยใหม่ออกเป็น 2 
แนวคดิ ได้แก่  
 แนวคิดท่ี 1 การจดัการคณุภาพเชิงมาตรฐาน 
  เป็นการใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้ เป็นเคร่ืองมือในการบริหารคุณภาพของการ
ปฏิบตัิงาน เช่นระบบบริหารคุณภาพ ISO-9000 หรือ QS-9000 เป็นต้น คเุมได้กล่าวว่า การ
บริหารจดัการคณุภาพ จะไมส่ามารถบรรลผุลอย่างแท้จริงได้ด้วยเพียงแตน่ าระบบบริหารคณุภาพ 
ISO-9000 เข้ามาใช้ ถ้าหากบคุลากรในองค์กรยงัขาดเจตคติ จิตส านึก และไม่มีความกระตือรือร้น
ต่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึน้อยู่เสมอน่ีคือว่า หัวใจส าคญัอย่างยิ่งในระบบบริหารคุณภาพ  
มาตรฐานมีขีดจ ากัดในการปรับปรุงคณุภาพ การใช้มาตรฐานเป็นเคร่ืองมือในการจดัท าคณุภาพ
เหมาะส าหรับองค์กรท่ีเร่ิมใช้แนวคิดการบริหารเชิงคณุภาพ เพราะเป็นข้อก าหนดและข้อตกลงขัน้
ต ่าท่ีต้องพงึมี 

การจดัการคณุภาพเชิงมาตรฐานแนวทางนีป้ระกอบด้วยกิจกรรมหลกั 2 ประการ คือ 
  1. การสร้างระบบคณุภาพตามมาตรฐาน คือเป็นมาตรฐานเอกสาร มาตรฐาน
การเขียนล าดบัขัน้ตอนการท างาน (work flow) เป็นเอกสารเพ่ือฝึกสอนให้ผู้ปฏิบตัิงานได้ปฏิบตัิ
ตามท่ีก าหนดมีความชดัเจนตอ่วตัถปุระสงค์ของงาน 
  2. การควบคมุคณุภาพ คือ การควบคมุ ดแูล และตรวจสอบว่าได้ท าตามเกณฑ์ 
และข้อก าหนดในเอกสารมาตรฐานหรือไมแ่ละผลการปฏิบตังิานอย่างไร หากไม่ปฏิบตัิท่ีก าหนดไว้
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ในเอกสารมาตรฐานจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงจนกว่ากระบวนการท างานและผลลพัธ์เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในเอกสารมาตรฐาน 

แนวคิดท่ี 2 การจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร 
ธรุกิจและอตุสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่ นประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมากในช่วง 50 ปีท่ี

ผา่นมา โดยมีการบริหารคณุภาพ แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
1.ด้านความพงึพอใจของลกูค้า ความแตกตา่งท่ีเดน่ชดัอยา่งหนึง่ของการบริหารแบบ 

ญ่ีปุ่ นกับของชาวตะวนัตก คือปรัชญาด้านการบริหารธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นนัน้ได้วางอยู่บนพืน้ฐาน
ของการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามาตัง้แต่ต้น ซึ่งปรัชญาการบริหารเช่นนีเ้ป็นการคิดค้น
สร้างสรรค์ทุกขัน้ตอนการผลิต ตัง้แต่การศึกษาวิจยัความต้องการของลูกค้า การออกแบบให้ได้
ตามท่ีลูกค้าต้องการ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตให้มีต้นทนุต ่าท่ีสดุ ลดการสญูเปล่าของ
วสัด ุ แรงงานและเวลา สร้างความพร้อมในการบริการหลงัการขาย ซึ่งมุ่งมัน่ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ
ทัง้สิน้  

2. ด้านพฒันาเคร่ืองมือและเทคนิคการจดัการทางคณุภาพ ประวตัศิาสตร์การบริหาร 
คณุภาพในประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งได้เร่ิมต้นภายหลงัสิน้สุดสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ภายใต้การฝึกอบรม
และให้ค าปรึกษาจากเดมมิงและจุนแรน ได้ผ่านการลองผิดลองถกูมาเป็นเวลาเกือบคร่ึงศตวรรษ
ได้สะสมความรู้ ทกัษะและเทคนิค หรือ know-how ด้านบริหารคณุภาพท่ีน ามาพฒันาเป็นเทคนิค
วิธีการในการบริหารคุณภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์ของญ่ีปุ่ นและเป็นแบบอย่างให้นักการจัดการ
คณุภาพและนกัอตุสาหกรรมทัว่โลก  

3. ด้านการจดัการท่ีให้ความส าคญัท่ีคนหรือยึดคนเป็นศนูย์กลางความส าเร็จของ 
องค์กรขึน้อยูก่บัการมีสว่นร่วมและความมุง่มัน่ของคน   คนจงึเป็นศนูย์กลางของระบบคณุภาพ 
  
2.2 แนวคิดหลักกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเชิงคุณภำพ (SIPPO) 

ชว่งโชติ พนัธุเวช (2552:244) ได้น าแนวคิดการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร(TQM) เกณฑ์ 
รางวลัคณุภาพแหง่ชาติ หรือ NQA (National Quality Award)  มาตรฐานการรับรองคณุภาพ 
South Western Reginal Association และมาตรฐานการประกนัคณุภาพของส านกังานรองรับ
มาตรฐานการศกึษาองค์มหาชน  มาประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการศกึษาและการจดัการเรียน
การสอน มาประยกุต์เป็นรูปแบบการจดัการเชิงคณุภาพ เรียกวา่ แมแ่บบซิปโป หรือ SIPPO 
model  ดงันี ้
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                                               สร้ำงมำตรฐำนใหม่สู่กำรปฏิบัติ (Act) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 2.2 แมแ่บบกระบวนการจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ หรือ SIPPO 

 
แนวคิดการจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ หรือ SIPPO เป็นกระบวนการจดัการศกึษา 

ประกอบด้วย 5   องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 
1. นกัเรียน (Student) ผู้ มีสว่นได้เสีย (Stakeholder) 
2. ปัจจยัป้อน หรือระบบสนบัสนนุ (Input supportive system) 
3. การจดักระบวนการเรียนรู้ (Process Management of teaching and  

learning) 
4. ผลผลิต (นกัเรียน) (Products) 
5. ผลลพัธ์ (ความพงึพอใจของลกูค้า) (Outcomes) 
และควรมีอีก 3  องค์ประกอบยอ่ยจงึจะท าให้เกิดความสมบรูณ์คือ 
6. การตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษา (quality audit and  

assessment) 

การวางแผน (P) 30%               การผลิตบณัฑิต (D) 40%              การสอบผลผลิต ( C ) 30% 
8. กำรวัด วิเครำะห์สำรสนเทศ และกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

7. กำรปรับปรุงคุณภำพ 

1. นักศึกษำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
Student/Stakeholder 

6. ตรวจสอบและกำรวัดประเมิน 

2. ปัจจัยป้อน/Input 
- การน าองค์การ 
- หลกัสตูร 
- นกัเรียน 
- บคุลากรและอาจารย์ 
- สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
- ทรัพยากรการเรียนรู้ 
- แผนและงบประมาณ 

3. กำรบริหำร
กระบวนกำร/Process 
- จดัการเรียนรู้ 
- พฒันาและฝึกอบรม 
- บริการวิชาการ 
- วิจยัและพฒันา 
- ผลิตผลงานวิชาการ 
- พฒันานกัศกึษาฯ 

4. ผลผลิต/Product 
- บณัฑิต 
-ผลงานวิชาการ 
- งานวิจยัหรือ
สิ่งประดิษฐ์ 
- สิทธิบตัร 
- ลิขสิทธ์ิฯ 
 

5. ผลลัพธ์
(Outcome) 

-% ได้งานท า 
- % การศกึษาตอ่ 
- รายได้ 
- ต าแหน่งงาน 
- ความพงึพอใจ 
ลกูค้าฯ 
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7. การวิเคราะห์สารสนเทศและการจดัการความรู้(measures analyze and  
knowledge management) 

8. การปรับปรุงและพฒันาคณุภาพ  หรือ (Continuous quality improvement) 
แมแ่บบการจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ หรือ SIPPO  สรุปอธิบายได้ตามล าดบัดงันี ้

1. นกัเรียน (Student and Stakeholder) การมุง่เน้นให้ความส าคญัแก่นกัเรียน 
นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วยเสีย หรือเป็นกระบวนศึกษาและวิเคราะห์ตนเอง และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมหรือ SWOT analysisท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา เช่นกระแสโลกาภิวัฒน์ 
เศรษฐกิจ การค้า และการศึกษาเสรี การเมือง สงัคม และเทคโนโลยี เป็นต้น ข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ความต้องการดังกล่าว ผู้ บริหารระดับคณะมหาวิทยาลัยจะต้องน าไปสู่การก าหนด 
วิสยัทศัน์ ทิศทาง เป้าหมาย การวางแผนยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ของหนว่ยงาน 

2. ปัจจยัป้อน หรือระบบสนบัสนนุ (Input supportive system)   เป็นภารกิจของ 
ผู้บริหารท่ีจะต้องท าการวางแผน  ออกแบบ  จดัสรรและจดัการ และควบคุมปัจจัยป้อน  ได้แก่ 
หลักสูตร  การรับนักเรียน/นักศึกษา บุคลากร  อาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ตรงกับความคาดหวงัและความต้องการของนกัเรียน/นกัศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส้วนเสีย
และลกูค้า 

3. การจดักระบวนการเรียนรู้ (Process Management of teaching and learning)  
รวมถึงกระบวนการการสอน การวิจยั การพฒันานกัเรียน/นกัศึกษา และการให้บริการวิชาการท่ี
น าไปสูก่ารสร้างผลผลิต และให้บริการทางการศกึษา 

4. ผลผลิต (นกัเรียน) (Products) ได้แก่ ผลผลิตทางการศกึษา ท่ีเกิดจากกระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ ผลงานวิจยั ผลการพฒันานกัเรียน/นกัศกึษา และผลการให้บริการวิชาการ อาทิ เช่น 
บณัฑิต เอกสาร ต ารา ผลงานวิจยั สิทธิบตัรและการให้การบริการ ซึ่งผลผลิตจะมีคณุภาพเพียงใด
นัน้ ขึน้อยูก่บัการก ากบั ควบคมุ และการเอาใจใสด่แูลในกระบวนการผลิต 

5. ผลลพัธ์ (ความพงึพอใจของลกูค้า) (Outcomes) หมายถึง ความพงึพอใจของ 
นกัเรียน/นกัศกึษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการหรือผู้ ใช้บณัฑิต ท่ีได้มาจากลกูค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียดงักลา่วเป็นผู้ตดัสิน และประเมินวา่ผลผลิตและการให้การบริการของโรงเรียน/มหาวอทยาลยั
ได้มีคณุภาพตามความต้องการ หรือข้อก าหนด หรือสิ่งท่ีคาดหวงัหรือไม่ 

จากผลการด าเนินการและการปฏิบตัิการตามแม่แบบ SPPO แล้วสิ่งท่ีสถาบนัการศกึษา
จะต้องด าเนินการและขาดไมไ่ด้ 

6. กระบวนการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษา (internal quality auditing)  
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เพ่ือท าการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานในแต่ละ
กระบวนการตามองค์ประกอบของแม่แบบ SIPPO จึงมีความจ าเป็นท่ีทกุระดบั และทกุหน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการเป็นระยะและสม ่าเสมอ จะท าให้พบข้อบกพร่อง จุดอ่อน และจุดแข็งในการ
ปฏิบตังิานในแตล่ะกระบวนการ 

7. กระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศและการจดัการความรู้(measures analyze and  
knowledge management) หลงัจากการด าเนินงานตามกระบวนการของ SIPPO ไปแล้ว จะต้อง
ท าการวดัและวิเคราะห์การปฏิบตัิงาน เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินการว่ามีการพฒันาคณุภาพ
และมีความก้าวหน้าของแต่ละกระบวนการ มีผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี และเกิดเป็น
ความรู้และสินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรหรือหน่วยงานหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่การสัง่สม 
จดัเก็บ ให้บริการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กรความรู้และจะก้าวไปสู่ระบบการจดัการความรู้
ขององค์กรในท่ีสดุ 

8. การปรับปรุงและพฒันาคณุภาพ  หรือ (Continuous quality improvement)  
ข้อมลูและสารสนเทศท่ีได้จากการวดั ตรวจสอบและการประเมินคณุภาพในแตล่ะกระบวนการของ 
SIPPOจะพบจดุอ่อน และจดุแข็ง ท่ีน าไปสู่การวางแผน และการก าหนดนโยบายในปีตอ่ๆไป ท่ีจ า
น าสู่การปรับปรุงคณุภาพในแตล่ะองค์ประกอบของ SIPPO ตามวงจร P-D-C-A  และท าอย่าง
ตอ่เน่ืองไมมี่ท่ีสิน้สดุ ในท่ีสดุจะสามารถน าพาองค์กร สูก่ารจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพเป็นเลิศ  

การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาจ า เป็นต้องใช้แนวคิด 
กระบวนการจดัการคณุภาพเชิงระบบในรูปแบบ SIPPO สามารถท าให้เห็นกระบวนการตัง้แต่ต้น
ถึงการตรวจตดิตามและการประเมินผล และปรับปรุงและพฒันาคณุภาพสถานศกึษาให้ดีขึน้ 
 
 2.3  แนวคิดระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

2.3.1 ควำมหมำยของกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นสิ่งท่ีสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบตัิเพ่ือ
คุณภาพของสถานศึกษา จึงมีนักวิชาการ นักการศึกษาและแหล่งวิชาการหลายแหล่งได้ให้
ความหมายของค าวา่ การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ไว้ดงันี ้  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน(2554:2) กล่าวไว้ว่าการประกันคณุภาพ
การศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งท่ีสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ด าเนินไปอยา่งตอ่เน่ือง  ปฏิบตังิานได้อย่างเป็นระบบ  มีคณุภาพตามมาตรฐาน  ผู้ ท่ีจบการศกึษา
มีคณุภาพตามท่ีมุง่หวงั  ผู้ปกครอง  ชมุชน และองค์กร/สถานประกอบการท่ีรับช่วงผู้จบการศกึษา
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เข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าท างาน  มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมี
คณุภาพได้มาตรฐาน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543:10) ได้ให้ความหมายของการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา คือกระบวนการบริหารจดัการท่ีมีการพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ ซึ่งเป็นภารกิจท่ีสถานศกึษาต้องท าอยู่แล้ว การประกนัคณุภาพจึง
ไม่ใช่เร่ืองใหม่หรือเป็นเร่ืองแปลกแยกจากงานปกติ และไม่ใช่การประเมินเพ่ือประเมินไม่เน้นการ
สร้างเอกสาร แบบวดั หรือแบบประเมินเป็นจ านวนมาก แต่เป็นการประเมินเพ่ือพฒันา โดยเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2545 :12) กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้เอง หรือโดยหน่วยงานต้นสงักดัท่ีมี
หน้าท่ีดแูลสถานศกึษานัน้ 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (2546:6 ) ให้ความหมายไว้วา่ 
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาเป็นการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้เอง หรือ
หนว่ยงานต้นสงักดัท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดแูลสถานศกึษานัน้ 

อทุุมพร  จามรมาน  และคณะ (2543) กล่าวว่า การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาจากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้หรือหน่วยงานต้นสงักดัท่ีมีหน้าท่ีก ากับ
ดแูลสถานศกึษา 

สัมฤทธ์ิ  กางเพ็ง(2544:34-42) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา  คือการประเมินผล  การติดตามตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานการศึกษาจากภายใน
โดยบคุลากรของสถานศกึษาหรือหนว่ยงานต้นสงักดัท่ีดแูลสถานศกึษานัน้ 

ภารดี  อนนัต์นาวี(2545:11) ได้ให้ความหมายของการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  
คือการประเมินผลและการติดตาม  ตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้  หรือหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแล
สถานศกึษานัน้ 
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 บัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร (2551:5) ได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา คือกระบวนการในการควบคมุคณุภาพ ตรวจสอบคณุภาพ  ประเมินคณุภาพอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง เพ่ือให้ผลผลิตของสถานศกึษามีคณุภาพตรงตามมาตรฐานทางการศกึษา 

สรุป การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ กระบวนการประเมินผลและการ
ตรวจสอบการบริหารการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามาจากภายในสถานศึกษา
นัน้เอง โดยมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

2.3.2 แนวคิดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 นกัการศกึษาได้กล่าวไว้เก่ียวกบัแนวคิดการประกนัคณุภาพการศกึษาไว้ ดงันี  ้
 อ ารุง  จันทวานิชและไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2542:79-80) ได้กล่าวถึงแนวคิดการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เป็นวิธีการ  กลยุทธ์  แนวปฏิบตัิหรือแนวทางในการด าเนินงานในการจัด
การศกึษาท่ีท าให้นกัเรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา  โดยบคุคลทัว่ไปชมุชน และสงัคมให้
การยอมรับต้องประกอบด้วยการด าเนินงาน 3 ประการดงันี ้

1.  การควบคมุคณุภาพ ( quality control ) คือกระบวนการหรือแนวปฏิบตัท่ีิน าการศกึษา
เข้าสูค่ณุภาพ ประกอบด้วย 
  1.1 การก าหนดมาตรฐาน ด้านผลผลิต ปัจจยัและกระบวนการ 
  1.2 การพฒันาเข้าสูม่าตรฐาน หมายถึง การพฒันาปัจจยัทางการศกึษาตา่งๆ 
ได้แก่ การพฒันาครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศกึษา ศกึษานิเทศก์ และผู้บริหารทางการศกึษา และการ
สนบัสนนุปัจจยัท่ีสง่เสริมการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

2. การตรวจสอบและแทรกแซงคณุภาพการศกึษา (quality audit and intervention)  คือ 
กระบวนการหรือแนวปฏิบตัใินการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงคณุภาพการศกึษาประกอบด้วย 
  2.1 การประเมินความก้าวหน้าของการจดัการศกึษาและการจดัท ารายงานของ
สถานศกึษาตอ่ประชาชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มีลกัษณะเป็นการติดตามและตรวจสอบของ
สถานศกึษา 
  2.2 การติดตามและตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  2.3 มาตรการปรับปรุงคณุภาพสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ ไมถ่ึงเกณฑ์มาตรฐาน
ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. การประเมินคณุภาพการศกึษา (quality assessment) คือกระบวนการหรือแนวปฏิบตัิ
ในการควบคมุคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด ประกอบด้วย 
  3.1 การทบทวนคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
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  3.2 การประเมินผลการพฒันาคณุภาพการศกึษาในภาพรวมหรือการประเมิน
คณุภาพการศกึษา 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2542:149-152) ได้กล่าวถึง การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วยการด าเนินงาน 3 ประการ คือ 

1. การควบคมุคณุภาพการศกึษา ( quality control ) คือกระบวนการหรือแนวปฏิบตัิท่ีน า
การศกึษาเข้าสูค่ณุภาพ ประกอบด้วย 

1.1 การก าหนดมาตรฐาน ด้านผลผลิต ปัจจยัและกระบวนการ 
  1.2 การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน หมายถึง การพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาต่างๆ 
ได้แก่ การพฒันาครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศกึษา ศกึษานิเทศก์ และผู้บริหารทางการศกึษา และการ
สนบัสนนุปัจจยัท่ีสง่เสริมการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

2. การตรวจสอบและแทรกแซงคณุภาพการศกึษา (quality audit and intervention)  คือ 
กระบวนการหรือแนวปฏิบตัใินการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงคณุภาพการศกึษาประกอบด้วย 
  2.1 การประเมินความก้าวหน้าของการจดัการศึกษาและการจดัท ารายงานของ
สถานศกึษาตอ่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีลกัษณะเป็นการติดตามและตรวจสอบของ
สถานศกึษา 
  2.2 การติดตามและตรวจสอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  2.3 มาตรการปรับปรุงคณุภาพสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ ไมถ่ึงเกณฑ์มาตรฐาน
ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 3. การประเมินคณุภาพการศกึษา (quality assessment) คือกระบวนการหรือแนวปฏิบตัิ
ในการควบคมุคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด ประกอบด้วย 
  3.1 การทบทวนคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
  3.2 การประเมินผลการพฒันาคณุภาพการศกึษาในภาพรวมหรือการประเมิน
คณุภาพการศกึษา 
 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ (2543 :7) ได้กลา่วถึง แนวคิดการประกนั
คณุภาพการศกึษาไว้วา่ มีการด าเนินงาน 3 ขัน้ตอน ดงันี  ้
   1. การควบคมุคณุภาพ (Quality  Control)  เป็นการก าหนดมาตรฐานคณุภาพและการ
พฒันาสถานศกึษาให้เข้าสูม่าตรฐาน ซึง่ประกอบด้วย 

-การก าหนดมาตรฐานด้านผลผลิต ปัจจยั และกระบวนการ  
-การพฒันาเข้าสูม่าตรฐาน หมายถึง การพฒันาปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีสง่เสริมการจดั 
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การศกึษาของสถานศกึษา  
     2.การตรวจสอบคุณภาพ (Quality  Audit)  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ประกอบด้วย 

-การประเมินความกว้าหน้าของการจดัการศกึษา  
-การติดตามและตรวจสอบจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
-การปรับปรุงคณุภาพสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพไมถ่ึงเกณฑ์มาตรฐานของ 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
     3.การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment)   เป็นการประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษา โดยหน่วยงานท่ีก ากับดูแลในเขตพืน้ท่ี และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง  
ประกอบด้วย 

-การทบทวนคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา  
-การประเมินเพ่ือรองรับมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
-การประเมินผลการพฒันาคณุภาพการศกึษาในภาพรวมหรือการประเมิน 

คณุภาพการศกึษา  
      ดงันัน้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงเป็นกระบวนการบริหารจัดการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการโดย
ผู้บริหารและครูในสถานศกึษาร่วมกนัก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน        

ระบบการประกนัคณุภาพของสถานศกึษา ต้องให้หลกัการบริหารท่ีเป็นระบบครบวงจร 
แบบ PDCA คือ 
      1. ร่วมกนัวางแผน (Plan) 
      2. ร่วมกนัปฏิบตัิตามแผน (Do) 
     3. ร่วมกนัตรวจสอบ (Check) 
      4. ร่วมกนัปรับปรุง/น าไปใช้ (Action) 
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ภาพท่ี 2.3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา กบัแนวคดิการบริหารท่ีเป็น
ระบบครบวงจรแบบ PDCA 

 
2.3.3 แนวคิดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิก่ียวกับกับกำรประกันคุณภำพภำยใน 
หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกับการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาระดบั

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน นัน้ในปี 2554  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐานได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิไว้ดงันี ้(คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ,2554) 

ก. หลักกำรส ำคัญ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื น้ฐาน ด าเนินการให้

ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามหลกัการของการประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

1. การประกนัคณุภาพเป็นหน้าท่ีของบคุลากรทกุคนท่ีต้องปฏิบตังิานตามภารกิจท่ีแตล่ะ
คนได้รับมอบหมาย 

2. การประกนัคณุภาพมุง่พฒันาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคณุภาพ
ดียิ่งขึน้ เพราะผลการพฒันาของแตล่ะคนก็คือผลรวมของการพฒันาทัง้สถานศกึษา 

ร่วมกนัวางแผน (Plan) 

การตรวจสอบ 
และประเมินคณุภาพ 

การควบคมุ

คุณภาพ 

ร่วมกนัปฏิบตัิตามแผน (Do) ร่วมกนัปรับปรุง/น าไปใช้ 

(Action) 

ร่วมกนัตรวจสอบ (Check) 
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3.การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมิน
เป็นครัง้คราวเทา่นัน้ 

4. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่
สามารถวา่จ้างหรือขอให้บคุคลอ่ืน ๆ ด าเนินการแทนได้ 

5. การประกนัคณุภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน า ผลการประเมินคณุภาพการศกึษา
ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา(ส าเนา) 

ข. กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
ให้สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ด าเนินการดงันี ้
ให้สถานศกึษาและผู้ เก่ียวข้องด าเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกนั ดงันี  ้

1.1 ศกึษา วิเคราะห์มาตรฐานและตวับง่ชีว้า่ด้วยการประกนัคณุภาพภายในของ 
สถานศกึษาตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการประกาศใช้ 

1.2 พิจารณาสาระส าคญัท่ีจะก าหนดในมาตรฐานและตวับง่ชีท่ี้สะท้อน 
อตัลกัษณ์และมาตรการสง่เสริมของสถานศกึษา 

1.3 ก าหนดคา่เป้าหมายความส าเร็จของแตล่ะมาตรฐานและตวับง่ชี  ้
1.4 ประกาศคา่เป้าหมายแตล่ะมาตรฐานและตวับง่ชีว้า่ด้วยการประกนัคณุภาพ 

ภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกรับทราบทัง้นี ้สถานศึกษาอาจ
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีกระทรวงศกึษาธิการประกาศ 
ใช้ได้ 

2. กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ด าเนินการดงันี ้

2.1 ให้สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา ดงันี ้
2.1.1 ศกึษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ 

สถานศกึษาอยา่งเป็นระบบโดยใช้ข้อมลูตามสภาพจริง 
2.1.2 ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายด้านตา่งๆโดยมุง่เน้นท่ี 

คณุภาพผู้ เรียนท่ีสะท้อนคณุภาพความส าเร็จอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 
2.1.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการท่ีสอดคล้องกบั 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยใช้กระบวนการวิจยั หรือผลการวิจยั หรือข้อมูลท่ีอ้างอิง
ได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการ

www.ssru.ac.th



24 

 

เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ 
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

2.1.4 ก าหนดแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินจากภายนอกท่ีให้การ 
สนบัสนนุทางวิชาการ 

2.1.5 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีอยา่งชดัเจนให้บคุลากรของสถานศกึษาและ 
ผู้ เรียนร่วมรับผิดชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.6 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีสว่นร่วมของบดิา มารดา 
ผู้ปกครององค์กร  หนว่ยงาน ชมุชน และท้องถ่ิน 

2.1.7 ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพให้ 
สอดคล้องกบักิจกรรม/โครงการ 

2.1.8 เสนอแผนพฒันาการจดัการศกึษาตอ่คณะกรรมการสถานศกึษา 
ขัน้พืน้ฐานและหรือคณะกรรมการสถานศกึษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศกึษาให้ความ
เห็นชอบ 

2.2 ให้สถานศกึษาจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี ดงันี ้
2.2.1 จดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาการจดั 

การศกึษาของสถานศกึษา 
2.2.2 ให้ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบตักิารประจ าปีไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิ 

ชดัเจน 
2.2.3 เสนอแผนปฏิบตักิารประจ าปีตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้ 

พืน้ฐานและหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาให้ความ
เห็นชอบ 

3. กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ ด าเนินการดงันี ้
3.1 จดัโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศกึษาท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา 

ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
3.2 ก าหนดผู้ รับผิดชอบและจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู ่ครอบคลมุ เป็น 

ปัจจบุนั สะดวกตอ่การเข้าถึงและการให้บริการ หรือการเช่ือมโยงเครือขา่ยกบัหนว่ยงานต้นสงักัด 
3.3 น าข้อมลูสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพฒันาการเรียนการ 

สอน 
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4. กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ด าเนินการดงันี ้
4.1 น าแผนปฏิบตักิารประจ าปีแตล่ะปีสูก่ารปฏิบตั ิตามกรอบระยะเวลา และ 

กิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไว้ 
 4.2 ผู้ รับผิดชอบและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีและความ 

รับผิดชอบตามท่ีได้ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

5. กำรจัดให้มีกำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ด าเนินการดงันี ้
5.1 ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบั 

สถานศกึษา 
5.2 ตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาทัง้ระดบับคุคลและระดบัสถานศกึษา 

อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
5.3 รายงานและน าผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาไปใช้ประโยชน์ใน 

การปรับปรุงพฒันา 
5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

จากหนว่ยงานต้นสงักดั 
6. กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ ด าเนินการดงันี ้
6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในอยา่งน้อย 3 คน ท่ีประกอบด้วย 

ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกท่ีหนว่ยงานต้นสงักดัขึน้ทะเบียนไว้อยา่งน้อย 1 คน เข้ามามีสว่นร่วมใน
กระบวนการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6.2 ด าเนินการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
โดยใช้วิธีการ และเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

7. กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน ด าเนินการดงันี ้
7.1 สรุปและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของ 

สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้ เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบท่ี
หนว่ยงานต้นสงักดัก าหนด 

7.2 น าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และหรือคณะ 
 กรรมการสถานศกึษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศกึษาให้ความเห็นชอบ 

7.3 เผยแพร่รายงานตอ่สาธารณชน หนว่ยงานต้นสงักดั และหนว่ยงานท่ี 
เก่ียวข้อง 
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8. กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง ด าเนินการดงันี ้
8.1 สง่เสริมแนวความคดิเร่ืองการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีมุง่การพฒันา 

คณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้เกิดขึน้กับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของ
สถานศกึษา 

8.2 น าผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา จากการประเมินตนเอง 
หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และเลือกสรรข้อมลูสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 

8.3 เผยแพร่ผลการพฒันาคณุภาพการศกึษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือให้เกิด 
การพฒันา 

ค. กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานในความรับผิดชอบ

ด าเนินการดงันี ้
1. ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั และเผยแพร่นวตักรรมท่ีเก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิควิธีการ 

ประกนัคณุภาพภายในอยา่งตอ่เน่ือง 
2. สง่เสริม สนบัสนนุ และร่วมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เชน่ 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา การจดัท ารายงาน 
ประจ าปี เป็นต้น 

3. พฒันาผู้ทรงคณุวฒุิท่ีสามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาในสงักดัท่ีรับผิดชอบ จดัท าทะเบียนรายช่ือ และประกาศให้สถานศกึษาทราบ 

4. ก ากบัและดแูลคณุภาพการศกึษาเพ่ือยกระดบัหรือรักษามาตรฐานคณุภาพการศกึษา 
5. จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาอยา่งน้อย 1 ครัง้ตอ่ปี 

และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้สถานศกึษาทราบ 
6. น าผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพไปใช้วางแผนและพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่าง

ตอ่เน่ือง 
7. เผยแพร่ผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาตอ่หนว่ยงานต้นสงักดัระดบัเหนือ

ขึน้ไป และสาธารณชน 
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8. เช่ือมโยงผลการประเมินคณุภาพภายนอกกบัผลการประเมินภายใน เพ่ือการพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

9. สร้างเครือขา่ยคณุภาพเพ่ือร่วมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
           10.ประกาศ เผยแพร่ผลการปฏิบตัดีิของสถานศกึษาในสงักดัตอ่สาธารณชนและหน่วยงาน
ตา่ง ๆ 

3.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในกับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 
 ในแต่ละปีการศึกษาสถานศึกษาต้องมีการประกันคุณภาพภายในเพ่ือน าผลมาพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์  ท่ีก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 48  ของ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ระบวุ่า  ให้
หนว่ยงานต้นสงักดัและสถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อยา่งตอ่เน่ือง”  ในขณะท่ีมาตรา 49  ของพระราชบญัญตัฉิบบัเดียวกนัระบถุึงการประเมินคณุภาพ
ภายนอกไว้ว่า  “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์  วิธีการประเมินคณุภาพภายนอกและท าการประเมินผล
การจดัการศกึษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา 

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาของ
สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  ตัง้แต่ก าหนดมาตรฐานการศึกษา   วางแผน
พฒันาการจดัการศกึษา  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ   การด าเนินงานตามแผน   การติดตาม
งาน   จนถึงการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงในอนาคต   ซึ่งตา่งจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผลลัพธ์จากการจัดการศึกษา    แต่มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนัเพ่ือน าไปสูส่ถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ   และมีความเช่ือมโยงกนัดงันี ้
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ภาพท่ี 2.4 ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(องค์การมหาชน):สมศ.,2553, 4) 
  เม่ือสถานศกึษามีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในแล้วต้องจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายใน  หรือเรียกว่า  
รายงานการประเมินตนเอง  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และเปิดเผยต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง/สาธารณชน และรองรับการประเมินรอบ
สามของสมศ.  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.5 การด าเนินงานระวา่งการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 

สมศ. 

 

-ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสงครำม 
-ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ   เขต 10  

 
 

สถำนศึกษำ 

 

ศกึษา SAR ของสถานศกึษา 
เข้าตรวจเยี่ยม / ประเมิน / ให้
ข้อเสนอแนะ 

 

 

-พฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน  
- -จดัท ารายงานประจ าปีที่มีรายงานการประเมินตนเอง 
- -ให้ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสาร/ 

หลกัฐานข้อมลูเพ่ือรองรับการประเมินภายในและภายนอก 
 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 

การประกนัคณุภาพ
ภายใน 
 

การปฏบิตังิาน
ของ 

สถานศกึษา 
 

การประเมนิ
ตนเองของ
สถานศกึษา 
 

รายงานผล
การประเมนิ 

 

การตรวจเยีย่ม 
 

การ 
ตดิตามผล 
 

การประกนัคณุภาพ
ภายนอก 

 รายงานประจ าปี 
 

ขอ้มลูป้อนกลบั 
 

ขอ้มลูป้อนกลบั 
 

ตดิตามตรวจสอบโดย
ตน้สงักดัทุก 3 ปี 
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2.4  กรอบแนวคิดในกำรออกแบบและพัฒนำกระบวนกำรบริหำรงำนด้ำน
ประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 

กรอบแนวคิดในการออกแบบและพฒันากระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ มีดงันี ้  
 
 
 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6  กรอบแนวคดิในการออกแบบและพฒันากระบวนการบริหารงานด้านประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ 

1. กระบวนการก าหนด
มาตรฐานสถานศกึษา

(QWP1) 
 

กระบวนการบริหารงานประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา(QBP) 
1.ก าหนดมาตรฐานการศกึษา 
2. จดัท าแผนพฒันาการจดั
การศกึษา 
3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 
5. ติดตามตรวจ สอบคณุภาพการ 
ศกึษา 
6. ประเมินคณุภาพภายใน 
7. รายงานประเมินคณุภาพ 
8. พฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ตอ่เนื่อง 

 

2. กระบวนการจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาที่มีคณุภาพ

(QWP2)    
 3. กระบวนการจดัระบบบริหาร
และสารสนเทศ(QWP3)   

4. กระบวนการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศกึษา 
(QWP4) กระบวนการก าหนด
มาตรฐาน  
สถานศกึษา(QWP1) 
 

5. กระบวนการติดตามและ
ตรวจสอบคณุภาพการศกึษา

(QWP5)  
 6. กระบวนการจดัให้มีการ
ประเมินคณุภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา(QWP6)   
 
 

7. กระบวนการรายงานผล
ประเมินคณุภาพภายใน

(QWP7)   
 8. กระบวนการจดัให้มีการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่ง

ตอ่เน่ือง(QWP8) 
 
 

ขัน้ตอน 4  ขัน้ 

ขัน้ตอน 4  ขัน้ 

ขัน้ตอน 4  ขัน้ 

ขัน้ตอน 4  ขัน้ 

ขัน้ตอน 4  ขัน้ 

ขัน้ตอน 4  ขัน้ 

ขัน้ตอน 4  ขัน้ 

ขัน้ตอน 4  ขัน้ 
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2.5  กรอบแนวคิดของกระบวนกำร 
การออกแบบกระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ด้วยการจดัการคณุภาพ  โดยยดึหลกั P-D-C-A   ดงันี ้
ก. กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายใน    ข.กระบวนการยอ่ย 
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.7  กรอบแนวคดิของกระบวนการ 
 
 

เร่ิมต้น 

วางแผน (PLAN) 

ด าเนินงาน (DO) 

ตรวจสอบ
(CHECK) 

ปรับปรุงผล(ACTION) 

-ก าหนดมาตรฐานการศกึษา     
-จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา    
-จดัระบบบริหารและสารสนเทศ   

 -การด าเนินงานตามแผนพฒันา   

 -การตดิตามตรวจสอบการด าเนนิงานตาม
แผนพฒันาของสถานศกึษา    
-ประเมินคณุภาพภายใน   
-รายงานประเมินคณุภาพภายใน   

- การพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง   

สิน้สดุ 
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2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นายมงคล  ชมติวัง (2549)  ได้ศึกษาเร่ือง กระบวนการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษานราธิวาส พบว่า การด าเนินงานตามกระบวนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษานราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณา
เป็นหลายด้านก็พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มี
คา่เฉล่ียสงูสดุ และด้านการประเมินคณุภาพการศกึษามีคา่เฉล่ียต ่าสดุ 

ยทุธ  วงษ์ศริิ (2551) ได้ศกึษาการศกึษาการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ด้านผู้ เรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียม อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น พบว่าการพฒันา
ระบบข้อมูลการประกันคณุภาพการศึกษาด้านผู้ เรียนตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้ เรียน  ให้มี
ความถกูต้องสมบรูณ์ครบถ้วนครอบคลมุตามมาตรฐานการศกึษาด้านผู้ เรียน เป็นปัจจบุนัสะดวก
รวดเร็วในการใช้งาน ก่อนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานด้านผู้ เรียนของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหล่ียมสภาพไม่เป็นระบบไม่สมบูรณ์มีไม่ครบและครอบคลุมตาม
มาตรฐานด้านผู้ เรียนไม่เป็นปัจจบุนัและการใช้งานไม่มีความสะดวกรวดเร็วทนัเวลาตามต้องการ  
ผู้ศึกษาค้นคว้าและผู้ ร่วมศึกษาค้นคว้าได้ร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบโดยใช้กลยุทธการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการและการนิเทศในวงรอบท่ี 1 โดยยึดกรอบการพฒันาตามวงจรการพฒันา
ระบบสารสนเทศ SDLC ซึ่งมี 5 ขัน้ตอนคือ การศกึษาและการส ารวจระบบ การวิเคราะห์ระบบ 
การออกแบบระบบ การน าระบบไปใช้ การดแูลและบ ารุงรักษาตรวจสอบระบบ ผลการศกึษา
ค้นคว้าในวงรอบท่ี 1 ตามวงจรการพฒันาระบบ SDLC 5 ขัน้ตอนสามารถบรรลตุามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 4 ขัน้ตอน ไม่บรรล ุ 1 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 4 การน าระบบไปใช้ ผู้ ร่วมศกึษาค้นคว้าได้
วางแผนปฏิบตัิการเพ่ือแก้ไขปรับปรุงโดยใช้กลยุทธการประชุมชี  ้ แจงแนวทางการปฏิบตัิการ
ด าเนินการบนัทกึข้อมลูตามมาตรฐานด้านผู้ เรียนให้กบัครูทกุคนในโรงเรียนและ  กลยทุธการนิเทศ 
ในวงรอบท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนการพฒันาระบบของวงรอบท่ี 2 บรรลผุลตามเป้าหมายทกุ
ประการ ผลการศกึษาชีใ้ห้เห็นว่า การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาด้านผู้ เรียน  ด้วย
กลยทุธการประชมุเชิงปฏิบตัิการและการนิเทศ โดยใช้กรอบการพฒันาตามวงจรการพฒันาระบบ 
SDLC ท าให้การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาด้านผู้ เรียน  ของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหล่ียม บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ แต่การศึกษาค้นคว้าครัง้นีย้ังมีอุปสรรคด้าน
ขบวนการท างานซึ่งจะต้องให้ครูทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บ
ข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู และบนัทกึข้อมลู ตามมาตรฐานด้านผู้ เรียนลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้เป็น
ปัจจบุนั ปัญหานีจ้ะเป็นอปุสรรคท่ีจะท าให้การจดัระบบข้อมลูสารสนเทศตามมาตรฐานการศกึษา
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ด้านผู้ เรียนไม่ถกูต้อง ไม่เท่ียงตรง ไม่เป็นปัจจบุนั และท าให้การประมวลผลข้อมลูเป็นสารสนเทศ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งโรงเรียนควรจะท าการศึกษาพัฒนาด้านนีต้่อไป   โดยสรุปการ
ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านผู้ เรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้าน
สามเหล่ียม เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ด้วยกลยทุธการประชมุเชิงปฏิบตัิการและการ
นิเทศตามกรอบการพฒันาตามวงจรพฒันาระบบ SDLC สามารถพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ
ตามมาตรฐานด้านผู้ เรียนของโรงเรียนให้เป็นระบบมีความสมบรูณ์บรรลตุามเป้าหมายการพฒันา
และเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันามาตรฐานด้านผู้ เรียนของโรงเรียนเรียน 

เอมอร  เสือจร(2553) ได้ศกึษาเร่ือง ปัญหาการด าเนินการประกันคณุภาพภายในสถาน 
ศกึษาสงักดัเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์  พบว่า ความคิดเห็นของบคุลาการตอ่ปัญหา
การด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน สถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยด้านการ
เตรียมการมีระดบัปัญหาการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษามากท่ีสดุ รองลงมาคือ
ด้านการด าเนินการ ด้านการรายงานผล และด้านการวิเคราะห์ตามล าดบั 3. ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัญหาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลอุตรดิตถ์ พบว่า บุคลากรท่ีมีเพศ อายุ ต าแหน่ง และระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง
ปัจจบุนัต่างกนั มีความคิดเห็นในทุกด้านไม่แตกตา่งกนั ส่วนบคุลากรท่ีมีวฒุิการศกึษาตา่งกนัมี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สุภาพ  ป้องจันลา(2546) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษากระบวนการประกันคณุภาพภายใน 
ของโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา : กรณีศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด ส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า  1. การด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาสงักัด
ส านกังาน การประถมศกึษาอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดันครราชสีมา ตามกระบวนการประกนั
คณุภาพ การศกึษาของส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอน
ท่ี 1 การ ควบคมุคณุภาพ ประกอบด้วย 1) การพฒันามาตรฐานโรงเรียน ด้วยการจดัท ามาตรฐาน
ท้องถ่ิน 2) การพฒันาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน ด้วยการจดัท าข้อมลูพืน้ฐานและระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน การก าหนดเป้าหมายคณุภาพและมาตรฐานโรงเรียน การเตรียมบคุลากร  การจดัท า
แผนการด าเนินงานและการน าแผนสู่การปฏิบตัิ ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน 
ประกอบด้วย 1) การประเมินตนเอง ด้วยการเตรียมการ การด าเนินการประเมินตนเอง เคร่ืองมือ
ประเมินตนเอง การรายงานผลการด าเนินงาน 2) การตรวจสอบภายนอก และ 3) การระดมความ
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ชว่ยเหลือ พบวา่โรงเรียนสว่นใหญ่ได้ด าเนินการครอบคลมุเกือบทกุรายการ ยกเว้นบางรายการท่ีมี
เพียงโรงเรียนส่วนน้อยด าเนินการ ได้แก่ ขัน้ตอนการควบคุมคณุภาพ ด้านการพฒันามาตรฐาน
โรงเรียน ด้วยการจดัท ามาตรฐานท้องถ่ิน ด้านการพฒันาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน ด้วยการจดัท า 
ข้อมูลพืน้ฐานระบบสารสนเทศเฉพาะข้อมูลนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียน  ข้อมูลนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ข้อมลูการพฒันาครูผู้สอน และข้อมลูความสามารถพิเศษจดุเดน่ท่ีจะเป็น ครู
ต้นแบบ 2. ปัญหาการด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา  ใน
การด าเนินการ แตโ่รงเรียนส่วนหนึ่งยงัมีปัญหา ดงันี ้ขัน้ตอนการควบคมุคณุภาพ  ด้านการพฒันา
โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน 1) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไม่ เป็นระบบ 2) 
คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้ปกครองนกัเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะใน
ด้านงานวิชาการแก่โรงเรียน 3) ครูผู้สอนบางส่วนไม่เข้าใจชดัเจนในระบบและกระบวนการประกนั
คณุภาพการศกึษา 4) การด าเนินงานตามแผนงานโครงการของโรงเรียนไม่สามารถ  ด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายได้เน่ืองจากจ านวนโครงการมีมากครูผู้ สอนมีน้อยไม่เพียงพอ  ขัน้ตอนการ
ตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน ด้านการประเมินตนเอง 1) ครูผู้สอนมีน้อยรายการประเมินมีมาก
ไมส่ามารถประเมินได้อยา่งครอบคลมุ 2) ครูผู้สอนไมม่ัน่ใจในผลการประเมินของตนเอง 

บัณฑิตา วงษ์วุฒิภัทร (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ 
ส าหรับการประกนัคณุภาพภายในศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษาจงัหวดันครราชสีมา พบว่า   1)
การก าหนดโครงร่างมาตรฐาน ตวับง่ชี ้และเกณฑ์ ด าเนินการตามกรอบแนวคิดของผู้วิจยั 3 ด้าน 
คือด้านปัจจยั ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต   ผลการด าเนินการก าหนด โครงร่างมาตรฐาน 
ตวับง่ชี ้และเกณฑ์ ส าหรับการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาได้มาตรฐานการศกึษา จ านวน
มาตรฐาน และตัวบ่งชีจ้ านวน 20 ตวับ่งชี ้ได้แก่ มาตรฐานด้านปัจจัย 3 มาตรฐาน9 ตวับ่งชี ้
มาตรฐานด้านกระบวนการ  2  มาตรฐาน  5  ตวับง่ชี ้และด้านผลผลิต 2 มาตรฐาน  6 ตวับง่ชี ้  2. 
การท าประชาพิจารณ์โครงร่างมาตรฐาน ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์นัน้ ผลการด าเนินการท าประชา
พิจารณ์ได้เห็นชอบให้ปรับปรุง แก้ไข มาตรฐาน ตวับ่งชี ้และเกณฑ์ ส าหรับการประกันคณุภาพ
ภายในศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจงัหวัดนครราชสีมา ได้มาตรฐานการศึกษาจ านวน  7 
มาตรฐานและตวับ่งชีจ้ านวน 18 ตวับ่งชีไ้ด้แก่มาตรฐานด้านปัจจัย 3 มาตรฐาน 8 ตวับ่งชี ้
มาตรฐานด้านกระบวนการ 2 มาตรฐาน 5 ตวับง่ชีแ้ละด้านผลผลิต 2 มาตรฐาน  5 ตวับง่ชี ้   3. 
การตรวจสอบความตรงของมาตรฐาน ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ 3 ด้าน คือด้านปัจจยั ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต  โดยใช้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 6 คน ค่าความตรงอยู่ระหว่าง 0.5-1.00 4. การ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน ามาตรฐาน ตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์  โดยน ามาตรฐาน ตวับ่งชีแ้ละ
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เกณฑ์ ท่ีผา่นประเมินความตรงของผู้ เช่ียวชาญไปให้กลุม่ผู้ปฏิบตังิานภายในศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศกึษาจงัหวดันครราชสีมา ประเมินความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบตัิจริงทัง้ 3 รายการไม่ว่า
จะเป็น 1) มีแนววิธีการในการเก็บข้อมูลในสถานศึกษา 2)สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศกึษา 3) สามารถน าไปปรับปรุงหรือพฒันาในสถานศกึษา โดยมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุใน
การน าไปปฏิบตัิจริง   5. สรุปผลการพฒันามาตรฐาน ตวับ่งชี ้และเกณฑ์ จากขัน้ตอนการ
พิจารณามาตรฐาน ตวับง่ชี ้และเกณฑ์ ดงักล่าวข้างต้น โดยสรุปแล้วได้มาตรฐานการศกึษาทัง้สิน้ 
7 มาตรฐานและตวับ่งชีท้ัง้สิน้ 19 ตวับ่งชี ้คือมาตรฐานด้านปัจจัย 3 มาตรฐาน 8 ตวับ่งชี ้
มาตรฐาน ด้านกระบวนการ 2 มาตรฐาน 5 ตวับง่ชี ้และมาตรฐานด้านผลผลิต 2 มาตรฐาน 6 ตวั
บง่ชี ้ดงัแสดงรายละเอียดได้ดงันี ้ด้านปัจจยั  1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ  2) บคุลากรมีคณุธรรม จริยธรรมและมีความรู้ความสามารถในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ รับบริการเป็นส าคญั  3) สถานศกึษามีกิจกรรมการเรียนรู้และ
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้ รับบริการและท้องถ่ินด้านวิทยาศาสตร์ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เน้นผู้ รับบริการเป็นส าคญั และมีทรัพยากรท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ 4) 
สถานศกึษามีองค์กรและโครงสร้างการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลเุป้าหมายการศกึษา 5)
สถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา ด้านผลผลิต  6) ผู้ รับบริการมีความรู้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพฒันา
เองอย่างตอ่เน่ือง  7) ผู้ รับบริการมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้   6. ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการจดัการการศกึษา ผู้ เช่ียวชาญ และผู้ปฏิบตัิงานภายในสถานศกึษา
ให้ความเห็นวา่ มาตรฐาน ตวับง่ชี ้และเกณฑ์ ส าหรับการประกนัคณุภาพภายในศนูย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศกึษานครราชสีมามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 

จ าลอง บญุหล้า(2550)   ได้ศกึษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภาพภายในโรงเรียนชุมชนโปร่งวงัม่วง พบว่าแนวทางการพฒันาการด าเนินการประกันคณุภาพ
ภายในของโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง    งานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนขาด
ประสิทธิภาพเน่ืองจากครูหนึ่งคนมีภาระงานมากเกินไป การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานขาดการสรุปไม่เน้นการน าผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  โรงเรียนขาด
ฐานข้อมลูท่ีส าคญัส าหรับการพฒันา ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียยงัไม่แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง ส่ือ อปุกรณ์สนบัสนนุการจดัการเรียนรู้ยงัไม่เพียงพอ การส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายยงัไม่ประสบผลส าเร็จ การนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผลของโรงเรียนยงัไม่
เป็นระบบและยงัไม่เกิดผลในเชิงพฒันาอย่างแท้จริง ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอกและวิชาท่ีตนเอง
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ถนดั การอบรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนหรือเทคนิคการสอนใหม่  ๆ มีน้อย ครูบางคนปฏิบตัิ
หน้าท่ีไมเ่ต็มศกัยภาพ ครูขาดการน าหลกัสตูรมาวิเคราะห์เพ่ือจดัท าแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครู
ส่วนใหญ่เน้นการสอนบรรยายตามหนงัสือเป็นหลกั เทคนิคการสอนไม่หลากหลาย ครูขาดทกัษะ
ในการพฒันาส่ือนวตักรรม ขาดการวดัและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ขาดการสร้างเคร่ืองมือใน
การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลายและประเมินเพ่ือการตดัสินผลการเ รียน
มากกว่าประเมินเพ่ือพฒันาผู้ เรียนอย่างตอ่เน่ือง การวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือ นวตักรรม และปรับปรุง
พฒันาผู้ เรียนพบน้อย ผู้ เรียนบางส่วนยงัขาดคณุธรรม จริยธรรม  และคา่นิยม ท่ีพึงประสงค์ ขาด
ทกัษะในการคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิจารณญาณและคดิสร้างสรรค์ ขาดทกัษะในการส่ือสารสรุป
ความผ่าน การเขียนและการพดู ผลสมัฤทธ์ิบางวิชามีระดบัคณุภาพต ่า ขาดทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ทกัษะการท างานเป็นทีม ด้านการพฒันาชมุชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนยงัไม่ใช้
แหลง่เรียนรู้ ในชมุชนและภมูิปัญญาในท้องถ่ินเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน 

สพุตัรา  เทศเสนาะ (2551) ได้ศกึษาเร่ือง การน าเสนอแนวทางการพฒันาสถานศกึษาสู่
มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานตามแนวประกันคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาในอ าเภอเก้า
เลีย้ว  ส านักงานเขตการศึกษานครสวรรค์ เขต 1 พบว่า 1)ปัญหาทางการพัฒนาสถานศึกษาสู่
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามแนวประกนัคณุภาพการศกึษาด้านคณุภาพผู้ เรียน  ด้านการ
จดัการเรียนรู้  การบริหารและการจดัการศึกษา  และการพฒันาชมุชนแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง  โดยมาตรฐานท่ีมีปัญหา  รองลงมาคือ มาตรฐานด้านการบริหารและการ
จดัการศกึษา  2)การพฒันาสถานศกึษาในอ าเภอเก้าเลีย้วให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานมีแนวทางการด าเนินงานคือ ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา   ด าเนินงานตาม
แผนพฒันาสถานศกึษา   ตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา   ประเมินคณุภาพการศกึษา  
และการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง   
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2.7  กรอบควำมคิดของโครงกำรวิจัย 
จากแนวคดิการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร  แนวคิดการจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ และ 

แนวคิดระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ผู้วิจยัจงึได้น ามาพฒันาเป็น
กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ 
โดยมีกรอบแนวคดิดงัแสดงในภาพท่ี 2.8 

 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.8 กรอบแนวคดิในการพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการเชิงคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-แนวคิดการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร   
-แนวคิดการจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ 
-แนวคิดระบบการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษา   
-ผู้บริหารสถานศกึษาที่เข้าร่วมการวิจยั 
 

- กระบวนการบริหารงานประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ด้วยการจดัการคณุภาพ 
- คูม่ือปฏิบตัิงานการพฒันา
กระบวนการบริหารงานประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ด้วยการจดัการคณุภาพ 
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บทที่  3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 

การวิจยัเร่ืองการพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพ  นัน้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนากระบวนการ
บริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  และจดัท า
คูมื่อปฏิบตังิานตามกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วย
การจดัการคณุภาพ  เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าวจึงก าหนดรายละเอียดของวิธีด าเนินการ
วิจยัดงันี ้
 
3.1 กำรด ำเนินกำรวิจัย 
 การด าเนินการวิจยัในครัง้นีแ้บง่เป็น  2  ขัน้ตอนคือ 

ขัน้ตอนที่  1 ออกแบบและพฒันากระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  โดยเร่ิมจากศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
ได้แก่ศึกษาแนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทัง้องค์กร   แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ   
แนวคิดระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  และทบทวนผงักระบวนการ
ท่ีได้ออกแบบในปี 2554    ตลอดจนศึกษาการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการวิจัยแล้วสังเคราะห์องค์ความรู้ทัง้หมดสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  
แล้วน ามาออกแบบกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นระบบ 
PDCA   แล้วน าเสนอให้ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  14  คนและผู้ทรงคณุวฒุิ 4  คน ประเมิน
การยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการไปใช้   

ขัน้ตอนที่ 2 จดัท าคู่มือปฏิบตัิงานตามกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ครูผู้
มีส่วนเก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพภายใน หรือครูท่ีต้องการศึกษาได้ทราบและเข้าใจ
กระบวนการในงานประกันคุณภาพภายในทัง้ระบบโดยแบ่งเนือ้หาเป็น  4 ตอนดงันี ้  ส่วนน า   
กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  
ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตั ิ และ แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง  แล้วน าเสนอให้ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ท่ีเข้าร่วมวิจยั  14  คน  พิจารณาความเหมาะสมของคูมื่อการปฏิบตัิเพ่ือน ามาปรับแก้ให้สมบรูณ์
แล้วจงึเสนอให้ประเมินความพงึพอใจตอ่คูมื่อการปฏิบตัิอีกครัง้         

 
3.2 ก ำหนดประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 

การท าวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดประชากรกลุม่เป้าหมายคือ  ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี
การศกึษา 2555  ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10  
จงัหวดัสมทุรสงคราม  จ านวน 14 คน  
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้  ประกอบด้วยเคร่ืองมือ  จ านวน 4 ชดุดงันี ้
ชุดท่ี1 แบบสอบถามการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐาน 
ชดุท่ี2 แบบสอบถามความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายใน

ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ 
ชุดท่ี3 แบบสอบถามการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการไปใช้ใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ชุดท่ี4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการ

บริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ     
กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ  
คณะผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือดงันี ้
1.ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการสร้างแบบวดัและประเมินผลแบบตา่งๆ 
2.ทดลองสร้างเคร่ืองมือโดยเป็นแบบประเมิน  4  ชดุ แล้วให้ผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความ

เหมาะสมเคร่ืองมือ ( Index of Consistency:IOC) 
3.เลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป  และปรับปรุงเคร่ืองมือตามท่ีผู้ทรงคณุวฒุิ

เสนอแนะ 
4.ทดลองใช้แบบสอบถาม  4  ชดุแล้วปรับปรุงให้สมบรูณ์  
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นีแ้บง่เป็น  5  ขัน้ตอนดงันี ้ 
3.4.1เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทัง้  14  

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามการปฏิบตัิงานด้านประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา 

3.4.2 ความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ   คณะผู้วิจยัเสนอกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพท่ีได้ออกแบบแล้วเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 4  คน 
ประเมินความเหมาะสมถึงการน ากระบวนการไปใช้  โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบตวัเลือกมาตรา
สว่น  2 ระดบัได้แก่  

5  หมายถึง กระบวนการมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4  หมายถึง กระบวนการมีความเหมาะสมมาก 
3  หมายถึง กระบวนการมีความเหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง กระบวนการมีความเหมาะสมน้อย 
1  หมายถึง กระบวนการมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

3.4.3 การยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการไปใช้ในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน   คณะผู้วิจยัเสนอกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ด้วยการจัดการคุณภาพท่ีได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิแล้วเสนอผู้ บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทัง้ 14  คน ประเมินการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการ
ไปใช้  โดยใช้แบบสอบถามเป็นแบบตวัเลือกมาตราสว่น  5 ระดบัได้แก่  

5  หมายถึง ยอมรับและเป็นไปได้มากท่ีสดุ 
4  หมายถึง ยอมรับและเป็นไปได้มาก 
3  หมายถึง ยอมรับหรือพอมีความเป็นไปได้ 
2  หมายถึง ไมย่อมรับและเป็นไปได้น้อย 
1  หมายถึง ไมย่อมรับและเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ 

3.4.4 ความเหมาะสมคู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพ     หลังจากคณะผู้ วิจัยได้
กระบวนการท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม   การยอมรับและความเป็นไปได้ในการน า
กระบวนการไปใช้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   แล้วจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานการพฒันากระบวนการ
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บริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเสนอให้ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทัง้ 14  คนพิจารณาความเหมาะสมของคูมื่อการปฏิบตังิาน   

3.4.5 ส ารวจความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบตัิงานการพัฒนากระบวนการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ    โดยคณะผู้วิจยัได้ปรับปรุง
คูมื่อการปฏิบตังิานท่ีผา่นการพิจารณาความเหมาะสมแล้วเสนอให้ผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทัง้ 14 คนอีกครัง้เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบัติงาน  โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ตวัเลือกมาตราสว่น  5 ระดบัได้แก่  

5  หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4  หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 
3  หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง มีความพงึพอใจน้อย 
1  หมายถึง มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจยัได้น าข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ดงันี ้
3.5.1 การปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาทัง้  14  โรงเรียนท่ีเข้า

ร่วมการวิจยั น ามาค านวณร้อยละ 
3.5.2 ข้อมลูความเหมาะสมในการน ากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  น ามาค านวณคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD.)      โดยให้ความหมายของคา่เฉล่ียดงันี ้ 
          คา่เฉล่ีย               ความหมาย 

    4.21 - 5.00  กระบวนการมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
      3.41 - 4.20                กระบวนการมีความเหมาะสมมาก 

    2.61 - 3.40                กระบวนการมีความเหมาะสมปานกลาง 
                             1.81 - 2.60                กระบวนการมีความเหมาะสมน้อย 
                             1.00 - 1.80                กระบวนการมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

3.5.3 ข้อมลูการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการไปใช้ในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน น ามาค านวณคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)       
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โดยให้ความหมายของคา่เฉล่ียดงันี ้ 
          คา่เฉล่ีย             ความหมาย 
       4.21 - 5.00            ยอมรับและเป็นไปได้มากท่ีสดุ 
      3.41 - 4.20                          ยอมรับและเป็นไปได้มาก 
                             2.61 - 3.40                          ยอมรับหรือพอมีความเป็นไปได้ 
                             1.81 - 2.60                          ไมย่อมรับและเป็นไปได้น้อย 
                             1.00 - 1.80                          ไมย่อมรับและเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ 

  3.5.4 ข้อมลูความเหมาะสมของคูมื่อการปฏิบตัิงานการพฒันากระบวนการบริหารงาน
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  โดยใช้มติของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยั 

3.5.5 ข้อมูลความพึงพอใจต่อคู่มือการปฏิบตัิงานการพัฒนากระบวนการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ       น ามาค านวณคา่เฉล่ีย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)    โดยให้ความหมายของคา่เฉล่ียดงันี ้ 
          คา่เฉล่ีย               ความหมาย 
       4.21 - 5.00             พงึพอใจมากท่ีสดุ 
      3.41 - 4.20                           พงึพอใจมาก 
                             2.61 - 3.40                           พงึพอใจปานกลาง                        

    1.81 - 2.60                           พงึพอใจน้อย 
                             1.00 - 1.80                           พงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
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บทที่ 4 
 

ผลกำรวจิัย 
 

การวิจัยการพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  คณะผู้วิจยัเสนอผลการด าเนินการวิจยัดงันี ้ 

  
4.1 ผลกำรก ำหนดประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย   

ในการท าวิจยัครัง้นีไ้ด้ท าการวิจยักบัร่วมกบัท่ีผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 10  จงัหวดัสมทุรสงคราม  พบว่า
มีผู้บริหารสถานศกึษา  14  โรงเรียนเข้าร่วมวิจยัดงัตารางท่ี 4.1    
   ตารางท่ี 4.1 รายช่ือสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัสมทุรสงครามท่ีเข้าร่วมการวิจยั   
ล าดบั ช่ือสถานศกึษา ล าดบั ช่ือสถานศกึษา 
1 โรงเรียนวดับางจะเกร็ง(ประโชตประชานุ

กลู) 
8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระ

ราชปูถมัภ์ฯ 
2 โรงเรียนเมธีชณุหะวณัวิทยาลยั   9 โรงเรียนวดัเสด็จ(สทุธิวิทยานสุรณ์)    
3 โรงเรียนวดับางกะพ้อม(คงลาภยิง่ประชา

นสุรณ์) 
10 โรงเรียนวดัคู้สนามจนัทร์(สามคัครีาษฎร์

รังสรรค์)   
4 โรงเรียนเทพสวุรรณชาญวิทยา   11 โรงเรียนบ้านบางนางลี(่กมลราษฎร์สามคัคี)   
5 โรงเรียนท้ายหาด 12 โรงเรียนวดัช่องลม (ธรรมโชติ)   
6 โรงเรียนวดับางขนัแตก(บ าเพ็ญอยู่

รังสฤษดิ)์ 
13 โรงเรียนวดัลาดเป้ง 

7 โรงเรียนวดัช่องลมวรรณาราม(สมทุร
ประชานกุลู)   

14 โรงเรียนอนบุาลวดัเกาะใหญ่(เลีย้งล้อมอนกุลู) 

ผลการก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายมีผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  14  โรงเรียนใน
จงัหวดัสมทุรสงครามทัง้หมด  14  คน ยินดีเข้าร่วมการวิจยั  
 
4.2 ผลกำรส ำรวจกำรปฏบิัตงิำนด้ำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

วนัท่ี  23  มกราคม 2555   ณ ห้องประชมุส านกังานเขตเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา  
จังหวัดสมุทรสงคราม คณะผู้ วิจัยได้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับการท าวิจัยให้แก่ผู้ บริหาร
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สถานศกึษาท่ีเข้าร่วมการท าวิจยัทัง้ 14  โรงเรียนและแจกแบบสอบถามการปฏิบตัิงานด้านประกนั
คณุภาพภายในของสถานศกึษาและส่งข้อมูลกลบัภายในวนัท่ี  20 กุมภาพนัธ์ 2555  ได้ผลการ
ส ารวจโดยแบ่งเป็นข้อมูลพืน้ฐานของผู้ บริหาร และข้อมูลการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
ภายใน  ท่ีแสดงดงัตารางท่ี 4.1 และ ตารางท่ี 4.2 ตามล าดบัดงันี ้ 
    ตารางท่ี 4.2 ข้อมลูร้อยละของพืน้ฐานของผู้บริหาร 

ข้อมลูพืน้ฐานของผู้บริหาร ร้อยละ 
1.เพศ 
                     ชาย 
                    หญิง 

 
92.9 
7.1 

2.อาย ุ
                    30 -  40  ปี 
                    41 -  50  ปี 
                    51 -  60  ปี 

 
7.1 

14.3 
78.6 

3.ประสบการณ์ในด้านผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                      5 -  10  ปี 
                   11 -  15  ปี 
                   16 -  20  ปี 
                   21  ปีขึน้ไป 

 
57.1 
21.4 
14.4 
7.1 

4.ระดับความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
     บางพอสมควร 
     ปานกลางและสามารถถ่ายทอดได้ 
     มากและสามารถเป็นวิทยากรให้การอบรมได้ 

 
 

21.4 
50.0 
28.6 

จากตารางพบว่าผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยัส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อาย ุ 51 -  60  ปี    มีประสบการณ์ในด้านผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   5 -  10  ปี   และมี
ระดบัความรู้ความเช่ียวชาญด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานระดบัปาน
กลางและสามารถเป็นวิทยากรให้การอบรมได้ 
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    ตารางท่ี 4.3 การปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
    ท่ีเข้าร่วมการวิจยั 

ข้อความ ร้อยละ 
ปฏิบตัิ ไมแ่นใ่จ ไมไ่ด้ปฏิบตัิ 

1.กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศกึษา 
1.1 ศกึษากฎกระทรวงวา่ด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนั
คณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 

100 0 0 

1.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการฝ่ายประกนัคณุภาพ 92.9 0 7.1 
1.3 จดัท าประกาศนโยบายประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 64.3 21.4 14.3 
1.4 ศกึษามาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/ตวับง่ชี/้ผลการประเมนิ
คณุภาพการศกึษา 

100 0 0 

1.5 ส ารวจความต้องการของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีกบัการจดัการศกึษา 64.3 21.4 14.3 
1.6 ทบทวนมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาในปีการศกึษาทีผ่า่น
มา 

100 0 0 

1.7 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 100 0 0 
1.8 ตรวจสอบมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/ตวับง่ชี/้ผลการประเมินคณุภาพ
การศกึษา 

92.9 0 7.1 

1.9 เผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 90.91 9.09 0 
2.กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
ที่มุง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
2.1 ศกึษามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่ก าหนด 100 0 0 
2.2 ศกึษาข้อมลูหลกัสตูร/นกัเรียน/ครู/ห้องเรียน/อาคารเรียน/ชมุชน 100 0 0 
2.3 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่คณุภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

100 0 0 

2.4 ตรวจสอบแผนพฒันาเพื่อสูก่ารปฏิบตัิจริง 78.6 21.4 0 
2.5จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 100 0 0 
2.6 เผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 92.9 0 7.1 
3.กระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
3.1 ทบทวนระบบบริหารและสารสนเทศในปีการศกึษาที่ผา่นมา 92.3 7.7 0 
3.2 จดัท าระบบบริหารและสารสนเทศ 92.9 7.1 0 
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      ตารางท่ี 4.3 ข้อมลูร้อยละการปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้ 
      พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยั(ตอ่) 

ข้อความ ร้อยละ 
ปฏิบตัิ ไมแ่นใ่จ ไมไ่ด้ปฏิบตัิ 

3.3 จดัประชมุชีแ้จงระบบบริหารและสารสนเทศ 85.7 14.3 0 
3.4 จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ 57.1 21.4 21.4 
3.5 จดัท าคูม่ือประกนัคณุภาพของสถานศกึษา  57.1 21.4 21.4 
3.6 แตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบแตล่ะมาตรฐาน/ตวับง่ชี ้ 100 0 0 
3.7 จดัท าแบบฟอร์มเก็บข้อมลูเอกสาร/หลกัฐานแตล่ะมาตรฐาน/ตวั
บง่ชี ้

92.9 7.1 0 

3.8 จดัประชมุชีแ้จงให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 92.9 7.1 0 
4.กระบวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
4.1 ประชมุชีแ้จงแผนปฏิบตัิการประจ าปี /การเขียนโครงการ /  
สรุปผล 

92.9 7.1 0 

4.2 หวัหน้ากลุม่สาระฯ/ฝ่ายเขียนโครงการ/กิจกรรมและเสนอ 
ผู้อ านวยการอนมุตั ิ

100 0 0 

4.3 แตง่ตัง้ค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 100 0 0 
4.4 ด าเนินงานทกุโครงการ/กิจกรรมที่ระบใุนแผนพฒันาการศกึษา 85.7 14.3 0 
4.5 ดแูลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นตามแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 

100 0 0 

4.6 จดัท าแนวทางพฒันาการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุ
ตามแผนพฒันาการศกึษา 

85.8 7.1 7.1 

5.กระบวนการติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
5.1 แจ้งก าหนดการสง่รายงานผลการด าเนินงานและข้อมลูเอกสาร
หลกัฐานตา่งๆของแตล่ะโครงการ/กิจกรรม 

85.8 7.1 7.1 

5.2 หวัหน้ากลุม่สาระฯ/ฝ่ายเขียนรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

100 0 0 

5.3 จดัเก็บผลการด าเนินงานและข้อมลูเอกสารหลกัฐานตา่งๆของแต่
ละโครงการ/กิจกรรมอยา่งเป็นระบบ 

100 0 0 

5.4 ตรวจสอบผลการด าเนินงานและข้อมลูเอกสารหลกัฐานตา่งๆของ
แตล่ะโครงการ/กิจกรรม 

100 0 0 
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   ตารางท่ี 4.3 ข้อมลูร้อยละการปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้ 
   พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยั(ตอ่) 

ข้อความ ร้อยละ 
ปฏิบตัิ ไมแ่นใ่จ ไมไ่ด้ปฏิบตัิ 

5.5 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อมลูเอกสารหลกัฐานตา่งๆของ
แตล่ะโครงการ/กิจกรรม 

85.8 7.1 7.1 

5.6 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานและตวั
บง่ชี ้

100 0 0 

5.7 วิเคราะห์หาจดุพฒันารายมาตรฐานและตวับง่ชี ้ 85.7 14.3 0 
5.8 จดัท าแผนพฒันาการด าเนินงานของสถานศกึษา 100 0 0 
5.9 จดัท าแบบประเมินตนเอง(SAR)ตามข้อมลูข้างต้น 92.9 7.1 0 
5.10 เผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 100 0 0 
6.กระบวนการจดัให้มกีารประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
6.1 จดัท าโครงการประเมินคณุภาพการศกึษาเพื่อรับการตรวจ
ประเมินภายใน 

92.9 7.1 0 

6.2 แตง่ตัง้ค าสัง่กรรมการโครงการประเมินคณุภาพการศกึษา 100 0 0 
6.3 จดัประชมุชีแ้จงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
คณุภาพการศกึษาภายใน 

100 0 0 

6.4 เตรียมข้อมลูเอกสารหลกัฐานตา่งๆของแตล่ะโครงการ/กิจกรรม
ตามมาตรฐานและตวับง่ชี ้

100 0 0 

6.5 เตรียมบคุลากรที่เก่ียวข้องกบัสถานศกึษาเพื่อให้ข้อมลูเพิ่มเตมิแก่
กรรมการตรวจประเมิน 

92.9 7.1 0 

6.6 ด าเนินการโครงการประเมินคณุภาพการศกึษารับการประเมนิ 100 0 0 
6.7 เชิญผู้เก่ียวข้องรับฟังผลการประเมินอยา่งไมเ่ป็นทางการ 78.6 7.1 14.3 
6.8 น าผลการประเมินมาจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาในปี
การศกึษาตอ่ไป 

92.9 7.1 0 

7.กระบวนการรายงานประเมินคณุภาพภายใน 
7.1 จดัประชมุชีแ้จงผลการประเมินคณุภาพภายในให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 100 0 0 
7.2 รวมข้อมลูหลกัสตูร/นกัเรียน/ครู/โรงเรียน/ผลการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

100 0 0 
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     ตารางท่ี 4.3 ข้อมลูร้อยละการปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้ 
     พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยั(ตอ่) 

ข้อความ ร้อยละ 
ปฏิบตัิ ไมแ่นใ่จ ไมไ่ด้ปฏิบตัิ 

7.3 จดัท ารายงานประจ าปีทีม่ีผลการประเมินภายใน 100 0 0 
7.4 ตรวจสอบรายงานประจ าปีให้ถกูต้องสมบรูณ์ 100 0 0 
7.5 เผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 92.9 7.1 0 
8.กระบวนการจดัให้มกีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 100 0 0 
8.1 รวบรวมข้อมลูผลสรุปการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

92.9 7.1 0 

8.2 จดัประชมุวเิคราะห์หาแนวทางที่จะพฒันาสถานศกึษา 92.9 7.1 0 
8.3 จดัท าแนวทางพฒันาสถานศกึษาในปีการศกึษาหน้า 92.9 7.1 0 
8.4 จดัท ากรอบแนวทางในการท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ประจ าปี 

78.6 21.4 0 

8.5 ชีแ้จงให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 92.9 7.1 0 
จากตารางพบว่าสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการวิจยันัน้มีการปฏิบตัิงานด้านประกันคณุภาพ

ภายในตามกระบวนการท่ีสอดคล้องแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2554 แตบ่างกิจกรรมในแตล่ะกระบวนการอาจไม่แน่ใจหรือไม่ได้ปฏิบตัิ
เช่นกระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ได้แก่ แต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ   
จดัท าประกาศนโยบายประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา   ส ารวจความต้องการของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา  ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/ตวับง่ชี/้ผลการประเมินคณุภาพการศกึษา  

กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตร 
ฐานการศกึษาของสถานศกึษา  ได้แก่ การตรวจสอบแผนพฒันาเพ่ือสู่การปฏิบตัิจริง  การเผยแพร่
ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ   

กระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  ได้แก่ ทบทวนระบบบริหารและสารสนเทศ
ในปีการศกึษาท่ีผ่านมา   จดัท าระบบบริหารและสารสนเทศในปีการศกึษาใหม่   จดัประชมุชีแ้จง
ระบบบริหารและสารสนเทศ  จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ   จดัท าคูมื่อประกนั
คุณภาพของสถานศึกษา  แต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  จัดท าแบบฟอร์มเก็บ
ข้อมลูเอกสาร/หลกัฐานแตล่ะมาตรฐาน/ตวับง่ชี ้  
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กระบวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ได้แก่  การจดั
ประชุมชีแ้จงแผนปฏิบตัิการประจ าปี /การเขียนโครงการ /  สรุปผล     ด าเนินงานทุกโครงการ/
กิจกรรมท่ีระบุในแผนพฒันาการศึกษา   และการจดัท าแนวทางพฒันาการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมให้บรรลตุามแผนพฒันาการศกึษา 

กระบวนการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ได้แก่  การแจ้งก าหนดการส่ง
รายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆของแต่ละโครงการ /กิจกรรม   การ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆของแต่ละโครงการ /กิจกรรม  การ
จดัท าแบบประเมินตนเอง(SAR)ตามข้อมลู 

กระบวนการจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
ได้แก่ จดัท าโครงการประเมินคณุภาพการศกึษาเพ่ือรับการตรวจประเมินภายใน   เตรียมบคุลากร
ท่ีเก่ียวข้องกบัสถานศกึษาเพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเติมแก่กรรมการตรวจประเมิน    เชิญผู้ เก่ียวข้องรับฟัง
ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ       และการน าผลการประเมินมาจดัท าแผนพฒันาการจัด
การศกึษาในปีการศกึษาตอ่ไป   

กระบวนการรายงานประเมินคณุภาพภายใน ได้แก่   เผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 
กระบวนการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  ได้แก่ รวบรวมข้อมูล

ผลสรุปการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน   จัดประชุมวิเคราะห์หา
แนวทางท่ีจะพฒันาสถานศึกษา   จดัท าแนวทางพฒันาสถานศึกษาในปีการศึกษาหน้า   จดัท า
กรอบแนวทางในการท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาประจ าปี  และชีแ้จงให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ เป็น
ต้น 

 
4.3 ผลกำรออกแบบกระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ  

หลังจากคณะผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง  ทบทวนกระบวนการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ข้อมูลจากปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน   แล้วน าองค์ความรู้ตลอดจนกระบวนการทัง้หมดมาออกแบบและพฒันา
กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาให้มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงาน
ประกนัคณุภาพท่ีชดัเจนท าให้ได้กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพ      โดยแบ่งเป็นกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
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สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (QBP) 1 กระบวนการ   และกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายใน
ยอ่ย (QWP)  8  กระบวนการดงันี ้  

4.2.1 กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน(QBP) 
เป็นกระบวนการบริหารงานท่ีชีใ้ห้เห็นภาพของกระบวนการ/ขัน้ตอนทัง้หมดของงานประกันคุณ 
ภาพตัง้แต่การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจนถึงการจัดให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง  ซึ่งสอดคล้องตามขัน้ตอนของ P-D-C-A  และการด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ
ภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2554  ดงันี ้1)ขัน้ตอนวางแผน (PLAN)   ได้แก่ ก าหนด
มาตรฐานการศกึษา    จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา   จดัระบบบริหารและสารสนเทศ  2)ขัน้
การด าเนินงาน(DO) ได้แก่ การด าเนินงานตามแผนพฒันา  3)ขัน้การตรวจสอบ(CHECK) ได้แก่  
การติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพฒันาของสถานศึกษา   ประเมินคณุภาพภายใน  
รายงานประเมินคุณภาพภายใน  4) ขัน้ปรับปรุงผล(ACTION)  ได้แก่การพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง   

4.2.2 กระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในย่อย (QWP)  8  กระบวนการ เป็น
การแสดงรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงานในขัน้ตอนของกระบวนการบริหารงานประกัน
คณุภาพภายในของสถาน ศึกษา (QBP)  เพ่ือให้ครูผู้ท าหน้าท่ีด้านประกันคณุภาพภายในทราบ
ล าดับการปฏิบัติงานตัง้แต่เ ร่ิมจนจบกระบวนการได้แก่   กระบวนการก าหนดมาตรฐาน
สถานศกึษา(QWP1) กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ
(QWP2)   กระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ(QWP3)  กระบวนการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษา (QWP4)  กระบวนการติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศึกษา
(QWP5) กระบวนการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา(QWP6)  กระบวนการรายงานผลประเมินคณุภาพภายใน(QWP7)  กระบวนการจดั
ให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง(QWP8) 
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4.4 ผลกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพไปใช้ในสถำนศึกษำ 
 การตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพไปใช้ในสถานศกึษานัน้แบง่เป็น  2  ขัน้ตอนดงันี ้

4.3.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคุณภาพในการน าไปใช้ในระบบการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา   โดยได้น ากระบวนการเสนอต่อผู้ ทรงคุณวุฒิ  4  คนได้แก่ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 1 คน  ครูผู้ ท าหน้าท่ีด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน  1  คน  และผู้ ประเมินอภิมานภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา  2  คน  ผลแสดงดงัตารางท่ี 4.4 ดงันี ้
ตารางท่ี 4.4 จ านวนผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเห็นด้วยว่ากระบวนการมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้เป็น
ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาได้ 
กระบวนกำรบริหำรงำนประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ

ขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 
จ ำนวนผู้ทรงคุณวุฒ(ิคน) 
เหมำะสม 
มำกที่สุด 

เหมำะสม
มำก 

1.กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา(QBP) 3 1 
2.กระบวนการก าหนดมาตรฐานสถานศกึษา 
(QWP1) 

3 1 

3.กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาที่มี
คณุภาพ(QWP2) 

3 1 

4.กระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ(QWP3)   3 1 
5.กระบวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา (QWP4) 3 1 
6.กระบวนการติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา(QWP5) 3 1 
7.กระบวนการจดัให้มกีารประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา(QWP6)   

3 1 

8.กระบวนการรายงานผลประเมนิคณุภาพภายใน(QWP7) 3 1 
9.กระบวนการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(QWP8) 

3 1 

  จากตารางพบวา่มตขิองผู้ทรงคณุวฒุิส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ากระบวนการบริหารงานประกนั
คณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพมีความเหมาะสมมากท่ีสดุและ
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มีข้อเสนอแนะบางประการคณะผู้วิจยัจงึน ามาปรับแก้ให้สมบรูณ์แสดงดงัตารางท่ี 4.5  ถึงตารางท่ี 
4.13 ตามล าดบัดงันี ้
ตารางท่ี 4.5 ผงักระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา(QBP) 

กระบวนกำรขัน้ตอน โรงเรียน 
ส ำนักงำนเขต
กำรศกึษำ 

ดัชนีคุณภำพ 
ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำย
ประกันคุณภำพ 

กรรมกำร
สถำนศึกษำ 

ครู / บุคลำกร 
ท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนวำงแผน 
(PLAN) 

1. ก ำหนด
มำตรฐำน
กำรศกึษำ 

 

     -ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพ
ถกูต้อง 
-มีนโยบายประกนั
คณุภาพ 
-มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษามคีวาม
เหมาะสม 

 
2. จัดท ำ
แผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ 

     -แผนพฒันาฯมี
ความเหมาะสม 
-แผนปฏิบตักิาร
ประจ าปีสอดคล้อง
กบัแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 

3. จัดระบบ
บริหำรและ
สำรสนเทศ 
 

     -ระบบบริหารและ
สารสนเทศท าให้
การด าเนินงานของ
สถานศกึษาเป็นไป
ตามแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 

ขัน้กำรด ำเนินงำน 
(DO) 

 

4. ด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ 

     -จดักิจกรรม/
โครงการตา่งๆ
ตามท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

ขัน้กำรตรวจสอบ 
(CHECK) 

5. ติดตำมตรวจ 
สอบคุณภำพกำร 
ศึกษำ 
 

     -รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ท่ีถกู 

6. ประเมิน
คุณภำพภำยใน      -สถานศกึษาผา่น

ประเมินภายใน
ระดบัดีมาก 
 

7. รำยงำน
ประเมินคุณภำพ      -รายประจ าปีมี

รายงานประเมนิ
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา    

ขัน้ปรับปรุงผล 
(ACTION) 

8. พัฒนำคุณภำพ
กำรศกึษำอย่ำง
ต่อเน่ือง 
 
 
 

     -สถานศกึษามีการ
พฒันาดีขึน้ 
 -มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพ่ือพฒันา
สถานศกึษา 

 
 

แตง่ตัง้กรรมการ 
ประกนัคณุภาพ 

 

ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 

จดัท าประกาศนโยบาย       
ประกนัคณุภาพภายใน 

 

เร่ิมตน้

ตน้น 

จดัท าแผนพฒันา 
การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

 

จดัระบบบริหาร 
และสารสนเทศ 

 

ด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 

 

จดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพการศกึษา 

 
ประเมิน
ภายใน 

 

N 

จดัท ารายงาน
ประจ าปี 

 

Y 

จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

 
สิน้สดุ 
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ตารางท่ี 4.6 ผงักระบวนการก าหนดมาตรฐานสถานศกึษา(QWP1) 

กระบวนกำรขัน้ตอน 
โรงเรียน  

ดัชนีคุณภำพ 
ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

กรรมกำรสถำนศกึษำ 
ครู/ บุคลำกร 
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.ศึกษำข้อมูลและส ำรวจ 
ควำมต้องกำร 
 
 
 

 

     
 
 
- ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการประกนั
คณุภาพถกูต้องและ
ครบถ้วน 

 

- ข้อมลูมาตรฐาน/ตวั
บ่งชี/้ผลการประเมิน
สถานศกึษาถกูต้องและ
ครบถ้วน 

-กรรมการทกุท่านเข้า
ร่วมประชมุ 
 
- ข้อมลูความต้องการ
ของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ถกูต้องและครบถ้วน 

 
2.ก ำหนดมำตรฐำนของ 
สถำนศึกษำ  

 
 
 

   -มีแนวทางในการก าหนด
มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

-มีมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 

3. ตรวจสอบควำมถูก 
ต้อง 
 
 

 
 
 

   -มาตรฐานการศกึษามี
ความเหมาะสม 

4. เผยแพร่มำตรฐำน 
กำรศกึษำ   

 
 

   -ผู้เก่ียวข้องทราบ
มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

 
 
 
 
 
 

แตง่ตัง้กรรมการ 
ประกนัคณุภาพ 

 

ศกึษามาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมินสถานศกึษา 

 

ลงนามหนงัสือ
เชิญประชมุ 

 

เร่ิมตน้

ตน้น 

ส ารวจความ
ต้องการของผู้มี
สว่นได้สว่นเสีย 

 

ทบทวนมาตรฐานการศกึษาท่ีผา่นมา 

 
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 

N 
ตรวจ 
สอบ 

 Y 
เผยแพร่มาตรฐานการศกึษา 

 
สิน้สดุ 
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    ตารางท่ี4.7 ผงักระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ 
    (QWP2) 

ขัน้ตอน 
โรงเรียน  

ดัชนีคุณภำพ 
กรรมกำรสถำนศกึษำ ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ/กลุ่ม
งำน 

1.เตรียมเอกสำรและ
ข้อมูล     

- ข้อมลูมาตรฐาน
การศกึษา/แผน
ยทุธศาสตร์หลกัสตูร/
นกัเรียน เป็นต้น 
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
- กรรมการทกุท่านเข้า
ร่วมประชมุ 
 

2. จัดท ำแผนพัฒนำกำร 
จัดกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 

  
 

 - แผนพฒันาการจดั
การศกึษามีความ
เหมาะสม 

3. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
   ประจ ำปี 
 
 

 
 
 
 
 

   -แผนปฏิบตักิารประจ าปี
สอดคล้องกบัแผนพฒันา
การจดัการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

4.เผยแพร่แผนปฏิบัตกิำร 
  ประจ ำปี  

 
 
 
 

   -ผู้เก่ียวข้องทราบ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

 
 
 

ลงนามหนงัสือ 
เชิญประชมุ 

 

มาตรฐานการศกึษา/ 
แผนยทุธศาสตร์ 

หลกัสตูร/นกัเรียน/ชมุชน 

 

เร่ิมตน้

ตน้น 

N 

พิจารณา 

Y 

จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา 
 

N 

พิจารณา 

จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 

Y 

สิน้สดุ 

 

เผยแพร่แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
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ตารางท่ี4.8 ผงักระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ(QWP3) 
ขัน้ตอน โรงเรียน  

ดัชนีคุณภำพ กรรมกำรสถำนศกึษำ ผู้บริหำร กรรมกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ 
1.ทบทวนระบบบริหำร และ 
สำรสนเทศ 
 
 
 
 
 

 

   -มีแนวทางพฒันาโครงสร้างระบบ
บริหารและสารสนเทศ 

2.จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

   -โครงสร้างระบบบริหารและ
สารสนเทศระบบบริหารและ
สารสนเทศท าให้การด าเนินงาน
ของสถานศกึษาเป็นไปตาม
แผนพฒันาการจดัการศกึษา 
-ผู้เก่ียวข้องเหน็ด้วย 

3.ประกันคุณภำพของ 
  สถำนศึกษำ 
 
 
 
 

    
-ครู/ผู้ เก่ียวข้องเข้าใจการประกนั
คณุภาพ 
 
 
 
-คูม่ือประกนัคณุภาพของ
สถานศกึษามีข้อมลูครบถ้วน
สมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มีผู้รับผิดชอบดแูลทกุมาตรฐาน
มาตรฐาน/ตวับ่งชี ้
 
 

4.  เผยแพร่คู่มือ 
ประกันคุณภำพของ 
สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

   -ผู้เก่ียวข้องกบัสถานศกึษาทราบ
และเข้าใจการประกนัคณุภาพของ
สถานศกึษา 

 
 
 
 

ทบทวนระบบบริหารฯ 

เร่ิมตน้

ตน้น 

      จดัท าระบบบริหารและสารสนเทศ 
 

ชีแ้จงระบบบริหาร 
และสารสนเทศ 

จดัอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ
ภายใน 

 

Y 

แตง่ตัง้ค าสัง่ผู้รับผิดชอบ
แตล่ะมาตรฐาน /               

ตวับ่งชี ้

 

ตรวจสอบ N 

จดัท าคูม่ือประกนั
คณุภาพของสถานศกึษา 

 

สิน้สดุ 

 

ประชมุชีแ้จงคูม่ือประกนั
คณุภาพ /ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน /ตวับ่งชี ้
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ตารางท่ี 4.9 ผงักระบวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา(QWP4) 

ขัน้ตอน 
โรงเรียน  

ดัชนีคุณภำพ 
ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
และหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 

ครู / บุคลำกร  
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.เตรียมกำรปฏบัิต ิ  
 

    
 
 
 
- ครู/ ผู้ เก่ียวข้องทราบ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
- สถานศกึษามีความพร้อม
ในการด าเนินงาน 
 
- เขียนโครงการ/กิจกรรมได้
ถกูต้อง 
 
 
 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ค าสัง่แตง่ตัง้กรรมการ
ด าเนินงานถกูต้อง 
 
 

2.ด ำเนินตำมแผนปฏบัิต ิ
กำรประจ ำปี       -จดักิจกรรมและโครงการ

ตา่งๆตามท่ีขออนมุตั ิ
 
 

3.ตรวจสอบกำร 
ด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 

    -จดักิจกรรมและโครงการ
ตา่งๆตามท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

4.รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

    -รวบรวมข้อมลูการ
ด าเนินงานครบทกุกิจกรรม/
โครงการ 

 

เร่ิมตน้

ตน้น 

Y 

แตง่ตัง้กรรมการ
ด าเนินงาน 

 

ตรวจสอบ 

ประชมุชีแ้จงแผนปฏิบตัิงานประจ าปี / 
การเขียนโครงการ /  สรุปผล 

 

N 

เสนอโครงการ / 
กิจกรรม  

เพ่ือขออนมุตัิ 
 

เขียนโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ 

 

-ให้ค าแนะน า/ 
ช่วยแก้ปัญหา/ 
ให้ก าลงัใจและ
เสริมแรง 
 
 

ด าเนินการจดักิจกรรมและโครงการตา่งๆ 

 

ตรวจสอบ 

Y 

N 

สิน้สดุ 

 

รวบรวมข้อมลู
การด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 4.10 ผงักระบวนการตดิตามและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา(QWP5) 

ขัน้ตอน 

โรงเรียน  
ดัชนีวัดคุณภำพ ผู้บริหำร กรรมกำรประกัน

คุณภำพ/ผู้ดูแล
มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้

หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 
ครู/ บุคลำกรท่ี
เก่ียวข้อง 

1.กำรส่งข้อมูล 
  ด ำเนินกำร      -ก าหนดสง่รายงานผล

การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ชดัเจน 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ถกูต้อง 

2.ติดตำมผลกำร 
  ด ำเนินงำน      - ข้อมลูเอกสารตาม

มาตรฐาน/ตวับ่งชีท่ี้
ครบถ้วน 
 

 
 

3.ตรวจสอบ 
คุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
-ผลสรุปคณุภาพการ
จดัการศกึษาของ
สถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
-รายงานประเมิน
ตนเอง(SAR)ท่ีถกูต้อง
สมบรูณ์ 

4.เผยแพร่ 
รำยงำนประเมิน 
ตนเอง(SAR) 
 

 
 
 
 

    -หน่วยงานต้นสงักดั
และผู้เก่ียวข้องทราบ
คณุภาพสถานศกึษา 

 
 

แจ้งก าหนดการสง่
รายงานผลการ
ด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 

เขียนรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

จดัเก็บรวบรวม
ข้อมลูตาม
มาตรฐาน/ 
ตวับ่งชี ้

 

ตรวจสอบ 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

วิเคราะห์หาจดุพฒันารายมาตรฐาน/ตวับ่งชี ้
 

Y 

N 

จดัท ารายงาน
ประเมินตนเอง

(SAR) 
 

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 

 

สิน้สดุ 

 

เผยแพร่ให้
ผู้ เก่ียวข้องทราบ 

 (SAR) 
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ตารางท่ี 4.11 ผงักระบวนการจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา(QWP6) 

ขัน้ตอน 
ส ำนักงำนเขต
กำรศกึษำ 

โรงเรียน  
 
ดัชนีคุณภำพ 

ผู้บริหำร 

กรรมกำรประกัน
คุณภำพ/ผู้ดูแล
มำตรฐำนและ 

ตัวบ่งชี ้

กรรมกำร
สถำนศึกษำ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระ 
และหัวหน้ำฝ่ำย

ต่ำงๆ 

ครู / บุคลำกร 
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.เตรียมรับกำร 
ตรวจประเมิน 
ภำยใน 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จดัโครงการ
ประเมินคณุภาพ
การศกึษา 
-ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ถกูต้อง 
- ผู้ เก่ียวข้อง
ทราบการรับการ
ประเมิน 
-มีข้อมลู
เอกสาร/
หลกัฐาน
ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

2.กำรรับกำร 
ประเมินภำยใน 

 
 
 
 
 

     -สถานศกึษา
พร้อมรับการ
ประเมิน 
 
-สถานศกึษา
ผา่นการประเมนิ
ภายในระดบัดี
มาก 

3.รับทรำบผล 
กำรประเมิน 
 

      -ผู้บริหาร/ครู 
และผู้เก่ียวข้อง
ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมฟังการสรุป 

4.รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 

      - ข้อมลูและสรุป
โครงการ
ประเมินคณุภาพ
การศกึษา
ครบถ้วน 
 
 

 

เร่ิมตน้

ตน้น 
แตง่ตัง้

กรรมการตรวจ
ประเมิน 
 (SAR) 

 

แจ้งก าหนด 
การประเมิน 

 

จดัโครงการประเมินคณุภาพ
การศกึษา 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ชีแ้จงให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
 

เตรียมเอกสาร/
หลกัฐาน 

 

ตรวจ
ประเมิน 

รับการประเมนิคณุภาพการศกึษา 
 

N 

Y รับทราบผลการประเมินคณุภาพการศกึษา 
 

รวบรวมข้อมลูและสรุปโครงการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา 

 

สิน้สดุ 
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ตารางท่ี4.12 ผงักระบวนการรายงานผลประเมินคณุภาพภายใน(QWP7) 

ขัน้ตอน 
ส ำนักงำนเขต
กำรศกึษำ 

โรงเรียน  
ดัชนีวัดคุณภำพ 

ผู้บริหำร 
กรรมกำรประกัน

คุณภำพ 
หัวหน้ำกลุ่มสำระ หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 

ครู/บุคลำกร   
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.ชีแ้จงผล 
กำรประเมิน  
และเตรียมข้อมูล
จัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี 

       
 
 
 
 
 
 
- ผู้เก่ียวข้องทราบ
ผลการประเมิน
ภายใน 
 
 
 
 
-ข้อมลูสถานศกึษา
ถกูต้องครบถ้วน 
 
 

2.จัดท ำรำยงำน 
ประจ ำปี       -รายงานประจ าปีท่ี

มีรายงานผลการ
ประเมินภายใน 
 
 
 
 

3.ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง 
 
 
 
 

      -รายงานประจ าปี
ถกูต้อง 

4.เผยแพร่รำยงำน 
ประจ ำปี 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

   
-ผู้เก่ียวข้องกบั
สถานศกึษาทราบ
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

สง่ผลการ
ประเมิน 
คณุภาพ
การศกึษา 

 

เร่ิมตน้

ตน้น 

ชีแ้จงผู้เก่ียวข้องทราบ 
 

รวบรวมข้อมลูโรงเรียน/นกัเรียน/ครู/ชมุชน/ผลการด าเนินงาน 
 

N 

ท ารายงาน
ประจ าปี 

 
 

ตรวจ 
สอบ 

Y 

สิน้สดุ 

 

เผยแพร่รายงานประจ าปี 
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ตารางท่ี4.13 ผงักระบวนการจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง(QWP8) 

ขัน้ตอน 

โรงเรียน  
ดัชนีวัดคุณภำพ 

ผู้บริหำร กรรมกำรประกันคุณภำพ 
 

กรรมกำรสถำนศกึษำ 
 

1.ส่งเสริมกำรประกัน 
คุณภำพ 
 
 

   -ครูทกุท่านน าแนวคิดการประกนั
คณุภาพมาใช้ในการท างานปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.พัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ
อย่ำงต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
-มีแนวทางพฒันาสถานศกึษาให้ดี
ขึน้ 
 
-มาตรฐานการศกึษามีความ
ชดัเจนมากขึน้ 
 
 
-แผนพฒันาการศกึษามีโครงการ/
กิจกรรม ท่ีรองรับการประเมนิ 
 

 
3.ตรวจสอบ  

 
 

  -สถานศกึษามีผลสรุปการพฒันา
สถานศกึษาท่ีถกูต้อง 
 

4.เผยแพร่ผลกำรพฒันำและ 
แลกเปล่ียนควำมรู้ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ผู้เก่ียวข้องกบัสถานศกึษาทราบ
ผลการพฒันา 
 
 
 
 
-มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือ
พฒันาสถานศกึษา 

 
 
 

ชีแ้จงถงึประโยชน์ของการ
ประกนัฯตอ่สถานศกึษา 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 

ก าหนดมาตรฐานการศกึษาในปีการศกึษาตอ่ไป 
 

 

วิเคราะห์หาแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 

 

สรุปผลการพฒันา
สถานศกึษาท่ีน าผลการ
ประเมินคณุภาพมาปรับ

ใช้ตอ่ไป 
 

ตรวจ 
สอบ 

Y 

N 

สิน้สดุ 

 

แลกเปลี่ยนความรู้การ
พฒันาสถานศกึษา 

 

เผยแพร่ผลการพฒันา
สถานศกึษา 
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4.3.2 การตรวจสอบการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการไปใช้ 
ในสถานศกึษาหลงัจากคณะผู้วิจยัได้ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพเสร็จแล้วจึงน าเสนอให้ผู้บริหารสถานศกึษาทัง้  14  
คนท่ีเข้าร่วมการวิจยัพิจารณาและท าแบบสอบถามตรวจสอบการยอมรับและความเป็นไปได้ใน
การน ากระบวนการไปใช้ในสถานศกึษาได้ผลดงัตารางนี ้
ตารางท่ี 4.14 ผลการตรวจสอบการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการไปใช้ใน   
สถานศกึษา 
กระบวนกำรบริหำรงำนประกนัคุณภำพภำยใน

ของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
ด้วยกำรจดักำรคุณภำพ 

ระดั บก ำรยอม รับและ
ควำมเป็นไปได้ในกำรน ำ
ก ร ะบ วนก ำ ร ไ ป ใ ช้ ใ น
สถำนศึกษำ 

(sd.)  x  

1.กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา(QBP) 

ยอมรับ 
และเป็นไปได้มากที่สดุ 

4.92(0.2887) 

2.กระบวนการก าหนดมาตรฐานสถานศกึษา 
(QWP1) 

ยอมรับ 
และเป็นไปได้มากที่สดุ 

4.58(0.6686) 

3.กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาที่มคีณุภาพ(QWP2) 

ยอมรับ 
และเป็นไปได้มากที่สดุ 

4.83(0.3893) 

4.กระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ
(QWP3)   

ยอมรับ 
และเป็นไปได้มากที่สดุ 

4.83(0.5774) 

5.กระบวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศกึษา (QWP4) 

ยอมรับ 
และเป็นไปได้มากที่สดุ 

4.92(0.2887) 

6.กระบวนการติดตามและตรวจสอบคณุภาพ
การศกึษา(QWP5) 

ยอมรับ 
และเป็นไปได้มากที่สดุ 

4.67(0.8876) 

7.กระบวนการจดัให้มกีารประเมนิคณุภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา(QWP6)   

ยอมรับ 
และเป็นไปได้มากที่สดุ 

4.92(0.2887) 

8.กระบวนการรายงานผลประเมนิคณุภาพภายใน
(QWP7) 

ยอมรับ 
และเป็นไปได้มากที่สดุ 

5.00(0.0000) 

9.กระบวนการจัดให้มีการพฒันาคณุภาพการศึกษา
อยา่งตอ่เนื่อง(QWP8) 

ยอมรับ 
และเป็นไปได้มากที่สดุ 

4.92(0.2887) 

จากตารางพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการวิจัยโดยเฉล่ียให้การยอมรับและมี
ความเป็นไปได้มากท่ีสดุในการน ากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพไปใช้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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4.5 ผลกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรงำนประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ   
  คณะผู้ วิจัยได้น ากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  ท่ีผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพซึ่งมีความเหมาะสมและการ
ยอมรับและมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุในการน ากระบวนการไปใช้ในสถานศกึษา    มาจดัท าคูมื่อ
ปฏิบตัิงานการพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ด้วยการจดัการคณุภาพเพ่ือให้ผู้บริหาร  ผู้ดแูลงานด้านประกนัคณุภาพ  ครู  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ทราบและเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในโดยใช้
กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ      
โดยแบง่เนือ้หาเป็น 4 ตอนดงันี ้

4.5.1 สว่นน า ประกอบด้วยวตัถปุระสงค์ของการจดัคูมื่อปฏิบตัิงาน   ขอบเขต    ค าจ ากดั
ความ  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  กรอบแนวคดิ เป็นต้น    

4.5.2  กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการ
จดัการคณุภาพ    ประกอบด้วยผงักระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน (QBP) 1 กระบวนการ ผงักระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในย่อย (QWP)  
8  กระบวนการ   

4.5.3 ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตั ิ
4.5.4 แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง   และภาคผนวก 
 

4.6 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของ คู่ มือปฏิบัติ งำนกำรพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วย
กำรจัดกำรคุณภำพ   

 วันท่ี  14  พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุมโรงเ รียนวัดบางกระพ้อม  จังหวัด
สมุทรสงคราม  คณะผู้ วิจัยได้น าคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการบริหารงานประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพเสนอผู้บริหารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยั  14 คน  โดยพิจารณาท่ีละตอนเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือ
ปฏิบตัิงานพบว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ว่ามีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้และมีข้อเสนอแนะบาง
ประการ ซึง่คณะผู้วิจยัจงึน ามาปรับแก้ให้สมบรูณ์แล้วแสดงในภาคผนวก 
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4.7 ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อคู่มือปฏิบัติงำนกำรพัฒนำกระบวนกำร
บริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำร
คุณภำพ   

วนัท่ี 29  สิงหาคม  2555  ณ ห้องประชมุโรงเรียนวดับางกระพ้อม  จงัหวดัสมทุรสงคราม 
คณะผู้ วิจัยได้เชิญผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการวิจัยมาร่วมพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานการ
พฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการ
คณุภาพท่ีได้ด าเนินการปรับแก้ไขแล้ว  และท าการส ารวจความพงึพอใจได้ผลดงัตาราง 4.15 ดงันี ้
 ตารางท่ี 4.15 ความพงึพอใจของผู้บริหารท่ีเข้าร่วมการวิจยัตอ่คูมื่อการปฏิบตังิาน   

ประเด็นความพงึพอใจ ระดบัความพงึพอใจ (sd.)  x  
1.รูปแบบคูม่ือการปฏิบตัิงานนา่สนใจ นา่อา่น มากที่สดุ 4.64(0.4972) 
2.เนือ้หาของคูม่ือปฏิบตังิานมีความชดัเจนในการอธิบาย
ขัน้ตอนอา่นแล้วเข้าใจง่าย 

มากที่สดุ 4.78(0.4258) 

3.เนือ้หาของคูม่ือปฏิบตังิานมีความทนัสมยัตอ่เหตกุารณ์ มากที่สดุ 4.85(0.3631) 
4.เนือ้หาของคูม่ือตรงตอ่ความต้องการของทา่น มากที่สดุ 4.92(0.2672) 
5.สามารถน ากระบวนการในคูม่อืไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตัิงานได้ 

มากที่สดุ 4.85(0.3631) 

6.ความพงึพอใจโดยรวม มากที่สดุ 4.78(0.4258) 

  จากตารางพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการวิจยัโดยเฉล่ียมีระดบัความพึงพอใจ
มากท่ีสุดต่อคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพทกุด้านได้แก่   รูปแบบคูมื่อการปฏิบตัิงานน่าสนใจ
น่าอ่าน  เนือ้หาของคู่มือปฏิบัติงานมีความชัดเจนในการอธิบายขัน้ตอนอ่านแล้วเข้าใจง่าย   
เนือ้หาของคู่มือปฏิบตัิงานมีความทันสมยัต่อเหตุการณ์   เนือ้หาของคู่มือตรงต่อความต้องการ   
สามารถน ากระบวนการในคูมื่อไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตังิานได้  และความพงึพอใจโดยรวม 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลกำรวจิยั อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนากระบวนการบริหารงานประกัน
คณุภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  และจดัท าคูมื่อปฏิบตัิงาน
ตามกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจัดการ
คณุภาพ  โดยมีสรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะดงันี ้ 
 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 การด าเนินวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  สรุปผลได้ดงันี ้

5.1.1 ผลกำรก ำหนดประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย   
ในการท าวิจยัครัง้นีไ้ด้ท าการวิจยักบัร่วมกับผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาและเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10  จงัหวดัสมุทรสงคราม  14  
โรงเรียน ทัง้หมด 14  คน 

5.1.2 ผลกำรส ำรวจกำรปฏิบัตงิำนด้ำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
การส ารวจการปฏิบตัิงานด้านประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลใน

การออกแบบและพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายใน  โดยผลได้ดงันี ้
ด้านข้อมูลพืน้ฐานของผู้บริหารพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยั

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ  51 -  60  ปี    มีประสบการณ์ในด้านผู้บริหารอยู่ระหว่าง   5 -  10  ปี   
และมีระดบัความรู้ความเช่ียวชาญด้านการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานระดบั
ปานกลางและสามารถเป็นวิทยากรให้การอบรมได้ 

ด้านการปฏิบตัิงานด้านประกนัคณุภาพภายใน พบว่าสถานศกึษาท่ีเข้าร่วมการวิจยันัน้มี
การปฏิบตัิงานด้านประกันคณุภาพภายในตามกระบวนการท่ีสอดคล้องแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ฐาน พ .ศ .2554 แต่บางกิจกรรมในแต่ละ
กระบวนการอาจไมแ่นใ่จหรือไมไ่ด้ปฏิบตัใิห้ชดัเจน 
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5.1.3 ผลกำรออกแบบกระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ  

คณะผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ทบทวนกระบวนการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพภายใน  ศกึษาข้อมลูจากปฏิบตัิงานด้านประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาท่ี
เข้าร่วมการวิจัย   แล้วน าองค์ความรู้ทัง้หมดมาออกแบบและพัฒนากระบวนการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพท่ี
ชดัเจนท าให้ได้กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการ
จดัการคณุภาพ      โดยแบ่งเป็นกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน (QBP) 1 กระบวนการ  และกระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในย่อย (QWP)  
8  กระบวนการ  

5.1.4 ผลกำรตรวจสอบประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพไปใช้ในสถำนศึกษำ 
 การตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพไปใช้ในสถานศกึษานัน้แบง่เป็น  2  ขัน้ตอนดงันี ้

1.การตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพในการน าไปใช้ในระบบการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา   โดยได้น ากระบวนการเสนอตอ่ผู้ทรงคณุวุฒิ  4  คนได้แก่ผู้บริหารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 1 คน  ครูผู้ท าหน้าท่ีด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  1  คน  
และผู้ประเมินอภิมานภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  2  
คน  พบว่าผู้ทรงคณุวุฒิส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ากระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 

2.ผลการตรวจสอบการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการบริหารงาน
ประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจัดการคณุภาพไปใช้ในสถานศึกษา 
หลังจากคณะผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการตามท่ีผู้ ทรงคุณวุฒิเสนอแล้วจึงน าเสนอให้
ผู้บริหารสถานศกึษาทัง้  14  โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการวิจยัตรวจสอบการยอมรับและความเป็นไปได้
ในการน ากระบวนการไปใช้ในสถานศึกษาพบว่าผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการวิจัยและ
ผู้ ทรงคุณวุฒิให้การยอมรับและมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดในการน ากระบวนการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพไปใช้ในสถานศกึษา 

ดงันัน้จากผลการตรวจสอบความเหมาะสม  การยอมรับและความเป็นไปได้ในการน า
กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ
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ไปใช้ในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ บริหาร
สถานศกึษาทัง้  14  โรงเรียนท่ีเข้าร่วมการวิจยัจงึกลา่วได้วา่กระบวนการมีประสิทธิภาพ 

5.1.5 ผลกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรงำนประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ   
  คณะผู้ วิจยัได้จัดท าคู่มือปฏิบตัิงานการพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพเพ่ือให้ผู้บริหาร  ผู้ดแูลงานด้านประกนั
คุณภาพ  ครู  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ทราบและเข้าใจระบบ
ประกนัคณุภาพภายใน โดยแบง่เนือ้หาเป็น 4 ตอนดงันี ้  ส่วนน า   กระบวนการบริหารงานประกนั
คณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิ  และ 
แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้อง   

5.1.6 ผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของคู่ มือปฏิ บัติงำนกำรพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำร
คุณภำพ   

 วันท่ี  14  พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุมโรงเ รียนวัดบางกระพ้อม  จังหวัด
สมุทรสงคราม  คณะผู้ วิจัยได้น าคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการบริหารงานประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพเสนอผู้บริหารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานท่ีเข้าร่วมการวิจยั  14 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของคูมื่อปฏิบตัิงานพบว่าทกุท่าน
เห็นด้วยว่าคู่มือมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้จริงแต่มีบางส่วนท่ีควรปรับปรุงเพ่ือให้
สมบรูณ์มากขึน้  

5.1.7 ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจต่อคู่มือปฏิบัตงิำนกำรพัฒนำกระบวนกำร
บริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ   

วนัท่ี 29  สิงหาคม  2555  ณ ห้องประชมุโรงเรียนวดับางกระพ้อม  จงัหวดัสมทุรสงคราม 
คณะผู้ วิจัยได้เชิญผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมการวิจัยมาร่วมพิจารณาคู่มือปฏิบัติงานการ
พฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการ
คณุภาพ พบว่ามีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อคู่มือปฏิบตัิงานการพฒันากระบวนการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพทกุด้านได้แก่   รูปแบบ
คู่มือการปฏิบัติงานน่าสนใจน่าอ่าน  เนือ้หาของคู่มือปฏิบัติงานมีความชัดเจนในการอธิบาย
ขัน้ตอนอา่นแล้วเข้าใจง่าย   เนือ้หาของคูมื่อปฏิบตัิงานมีความทนัสมัยตอ่เหตกุารณ์   เนือ้หาของ
คู่มือตรงต่อความต้องการ   สามารถน ากระบวนการในคู่มือไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานได้  
และความพงึพอใจโดยรวม 

www.ssru.ac.th



66 

 

5.2 อภปิรำยผล 
5.2.1 การปฏิบตัิงานด้านประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาส่วนใหญ่ปฏิบตัิได้เป็น

ขัน้ตอนมีระบบแต่บางโรงเรียนพบว่าในแต่ละกระบวนการอาจไม่แน่ใจว่าได้ปฏิบัติหรือไม่ได้
ปฏิบตัิให้ชดัเจน  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของสภุาพ ป้องจนัลา (2546) พบว่าในการด าเนินการ
โรงเรียนส่วนหนึ่งยังมีปัญหา ดงันี ้ขัน้ตอนการควบคมุคุณภาพ  ด้านการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่
มาตรฐาน   1) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนยังไม่เป็นระบบ 2) คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ ปกครองนักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในด้านงาน
วิชาการแก่โรงเรียน 3) ครูผู้สอนบางส่วนไม่เข้าใจชดัเจนในระบบและกระบวนการประกนัคณุภาพ
การศึกษา 4) การด าเนินงานตามแผนงานโครงการของโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายได้เน่ืองจากจ านวนโครงการมีมากครูผู้สอนมีน้อยไม่เพียงพอ    ขัน้ตอนการตรวจสอบ
และปรับปรุงโรงเรียน ด้านการประเมินตนเอง 1) ครูผู้สอนมีน้อยรายการประเมินมีมากไม่สามารถ
ประเมินได้อย่างครอบคลมุ 2) ครูผู้สอนไม่มัน่ใจในผลการประเมินของตนเอง และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของเอมอร  เสือจร (2553)พบว่าความคิดเห็นของบุคลาการต่อปัญหาการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง   โดยด้านการเตรียมการมี
ระดบัปัญหาการด าเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการ
ด าเนินการ ด้านการรายงานผล และด้านการวิเคราะห์ตามล าดบั   ในท านองเดียวกบังานวิจยัของ
จ าลอง บุญหล้า (2550)  ศกึษาแนวทางการพฒันาการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน ของ
โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง พบว่างานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ
เน่ืองจากครูหนึ่งคนมีภาระงานมากเกินไป  การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานขาดการสรุปไม่เน้นการน าผลมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย  โรงเรียนขาดฐานข้อมูลท่ี
ส าคญัส าหรับการพฒันา ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียยงัไม่แสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ส่ือ 
อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ  การส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายยงัไม่ประสบผลส าเร็จ การนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผลของโรงเรียนยงัไม่เป็น
ระบบและยงัไม่เกิดผลในเชิงพฒันาอย่างแท้จริง ครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอกและวิชาท่ีตนเองถนดั 
การอบรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนหรือเทคนิคการสอนใหม่ ๆ มีน้อย ครูบางคนปฏิบตัิหน้าท่ีไม่
เตม็ศกัยภาพ ครูขาดการน าหลกัสตูรมาวิเคราะห์เพ่ือจดัท าแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูส่วนใหญ่
เน้นการสอนบรรยายตามหนงัสือเป็นหลกั เทคนิคการสอนไม่หลากหลาย ครูขาดทกัษะในการ
พฒันาส่ือนวตักรรม ขาดการวดัและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ขาดการสร้างเคร่ืองมือในการ
วดัผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลายและประเมินเพ่ือการตดัสินผลการเรียนมากกว่า
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ประเมินเพ่ือพฒันาผู้ เรียนอย่างตอ่เน่ือง การวิจยัเพ่ือพฒันาส่ือ นวตักรรม และปรับปรุงพฒันา
ผู้ เรียนพบน้อย ผู้ เรียนบางสว่นยงัขาดคณุธรรม จริยธรรม  และคา่นิยม ท่ีพึงประสงค์ ขาดทกัษะใน
การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ วิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ ขาดทกัษะในการส่ือสารสรุปความ
ผา่น การเขียนและการพดู ผลสมัฤทธ์ิบางวิชามีระดบัคณุภาพต ่า ขาดทกัษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ทกัษะการท างานเป็นทีม ด้านการพฒันาชมุชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนยงัไม่ใช้แหล่ง
เรียนรู้ ในชมุชนและภมูิปัญญาในท้องถ่ินเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการเรียนการสอน 

5.2.2 การออกแบบและพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคุณภาพนัน้มีรายละเอียดขัน้ตอนการด าเนินงานประกัน
คณุภาพท่ีชดัเจน     โดยแบ่งเป็นกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน (QBP) 1 กระบวนการ  และกระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในย่อย (QWP)  
8  กระบวนการ ซึง่เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีประสิทธิภาพโดยเป็นท่ียอมรับและสามารถน าไปใช้ได้
ในสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางพฒันากระบวนการประกันคณุภาพภายในได้   ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของสุพัตรา  เทศเสนาะ (2551) พบว่าการพัฒนาสถานศึกษาในอ าเภอเก้าเลีย้วให้มี
คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานมีแนวทางการด าเนินงานคือ ก าหนดมาตรฐานของ
สถานศกึษา   ด าเนินงานตามแผนพฒันาสถานศกึษา   ตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา   
ประเมินคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  และในท านอง
เดียวกับงานวิจยัของยุทธ วงษ์ศิริ(2551) วางแผนการพฒันาระบบสารสนเทศ SDLC ซึ่งมี 5 
ขัน้ตอนคือ การศกึษาและการส ารวจระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การน าระบบไป
ใช้ การดแูลและบ ารุงรักษาตรวจสอบระบบ  สามารถพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศตามมาตรฐาน
ด้านผู้ เรียนของโรงเรียนให้เป็นระบบมีความสมบูรณ์บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาและเป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันามาตรฐานด้านผู้ เรียนของโรงเรียนเรียน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ในการพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ด้วยการจดัการคณุภาพครัง้นีไ้ด้ศกึษาการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กรและการบริหารการศกึษาสู่
ความเป็นเลิศ และแนวคิดระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท าให้ได้
กระบวนการและคู่มือปฏิบตัิงานการพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ โดยมีข้อเสนอแนะดงันี ้
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5.2.1 ควรน ากระบวนการและคู่มือปฏิบตัิงานการพฒันากระบวนการบริหารงานประกัน
คณุภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพไปด าเนินใช้อย่างเต็มรูปแบบ
เพ่ือตรวจประสิทธิภาพอีกครัง้ 

5.2.2 ควรน ากระบวนการและคู่มือปฏิบตัิงานการพฒันากระบวนการบริหารงานประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพไปด าเนินใช้ในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานในเขตการศกึษาอ่ืนเพ่ือเก็บข้อมลูแล้วศกึษาเปรียบเทียบตอ่ไป 

5.2.3 การน ากระบวนการและคู่มือปฏิบตัิงานการพฒันากระบวนการบริหารงานประกัน
คณุภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพไปด าเนินใช้นัน้ควรชีแ้จงให้
ผู้ บริหาร  ครูทุกท่าน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ทราบรายละเอียดอย่างชัดเจนจะท าให้การ
ด าเนินงานเป็นระบบ 

5.2.4 ควรพัฒนากระบวนการและคู่มือปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพให้สามารถน าไปใช้หรือ
เป็นแบบอยา่งได้ทกุเขตการศกึษา 

5.2.5 ผู้บริหารควรสร้างความตระหนกัให้แก่ครูและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานทุกท่านเห็นความส าคัญของงานประกันคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ศกัยภาพมากขึน้ 
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แนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2554.
กรุงเทพมหานคร: 
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คณุภาพภายในสถานศกึษาตามกฏกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
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ชว่งโชต ิ พนัธุเวช. 2549.การจดัการศึกษาเชิงคณุภาพและการประกนัคณุภาพตามเกณฑ์รางวลั
คณุภาพแห่งชาติ.กรุงเทพมหานคร : ศนูย์ส่ือและส่ือพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนสนุนัทา  

              . 2552.การจดัการศึกษาเชิงคุณภาพ SIPPO. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสนุนัทา  

บณัฑิตา วงษ์วฒุิภทัร. 2551.การพฒันามาตรฐาน ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ ส าหรับการประกนัคณุภาพ 
 ภายในศนูย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศกึษาจงัหวดันครราชสีมา.วิทยานิพนธ์ปริญญา 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสตูรและการสอน 
ยทุธ วงษ์ศริิ. 2551. การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาด้านผู้ เรียนโรงเรียนเทศบาล 

บ้านสามเหล่ียม เทศบาลนครขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น .วิทยานิพนธ์การศกึษา 
มหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

รองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ,ส านักงาน. 2546.ระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษา  ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติพ.ศ.2542.กรุงเทพฯ :
พิมพ์ดี 

              . 2553.คูมื่อการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานฉบบัสถานศึกษา พ.ศ.2554.กรุงเทพมหานคร : ส านกังานรองรับมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา 
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ภารดี  อนนัต์นาวี. 2545. ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศกึษา  สงักดัส านกังาน 
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ  ปริญญานิพนธ์การศกึษาดษุฏีบณัฑิต  สาขา 
การบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยับรูพา 

มงคล  ชมตวิงั. 2549.กระบวนการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาในเขตพืน้ทีการศกึษา 
นราธิวาส.วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา 

วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกลุ. 2549. การบริหารคณุคา่ทัว่ทัง้องค์กร : ทฤษฎีใหมใ่นการบริหาร 
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              อินเตอร์เนชัน่แนลเทรดดิง้. 
สิทธิชยั เจริญพิวฒัพงษ์,2552.การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน ตามแนวคิดการ 

บริหารงานแบบมุง่คณุภาพทัง้องค์การ  ส าหรับโรงเรียนอนบุาลเอกชน.วิทยานิพนธ์ดษุฎี
บณัฑิต. จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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 วารสารวิชาการ 
สพุตัรา  เทศเสนาะ. 2551.การน าเสนอแนวทางการพฒันาสถานศกึษาสูม่าตรฐานการศกึษา 

ขัน้พืน้ฐานตามแนวประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาในอ าเภอเก้าเลีย้ว  
 ส านกังานเขตการศกึษานครสวรรค์ เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  

สุภาพ  ป้องจันลา.2546.การศึกษากระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรง เ รียน
 ประถมศกึษา สงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสีมา : กรณีศกึษาโรงเรียน 

ประถมศกึษาสงักดั ส านกังานการประถมศกึษา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรตจิงัหวดั 
นครราชสีมา วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา   
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

อ ารุง  จนัทวานิช และไพบลูย์ แจม่พงษ์. 2542. การศกึษา:แนวทางการพฒันาคณุภาพ.วารสาร 
วิชาการ 
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อทุมุพร จามรมาน และคณะ. 2543.การประกนัคณุภาพระดบัอดุมศกึษา.กรุงเทพฯ:ฟันน่ีพบับลิชชิ่ง. 
เอมอร  เสือจร. 2553.ปัญหาการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาสงักดัเทศบาล 

เมืองอตุรดติถ์ จงัหวดัอตุรดติถ์  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหาร 
การศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

Deming, William Edwards, 1982. Out of the Crisis. Cambridge: Massachusets Institute of  
 Technology Press. 
Deming, William Edwards, 1989 .Out of the Crisis. Cambridge: MIT Center for Advanced  

Engineering Study. 
Sallis, E. Total quality management in education.London:Kogan Page,1993.  
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ภำคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก  ก 
รำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒใินกำรประเมินควำมเหมำะสมของกระบวนกำร

บริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
ด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 
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รำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

1.ดร.สทุธิพงศ์  บญุผดงุ  ผู้ประเมินอภิมานภายนอกของส านกังานรับรอง 
     มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
2.ดร.ชยัวฒัน์      วารี  ผู้ประเมินอภิมานภายนอกของส านกังานรับรอง 
     มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
3.นางสาวสภุารณี สาระสา  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน(ฝ่ายประถม)  
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
4.นางสาวนนัท์นภสั พลเตมา ครูปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน 

วดัมกฎุกษัตริยาราม  
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ภำคผนวก  ข 
รำยช่ือผู้บริหำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนที่เข้ำร่วมกำรวจิยั 
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รำยช่ือผู้บริหำรสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนที่เข้ำร่วมกำรวิจัย 

1.นายวินยั  สิงห์ทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนท้ายหาด 
2.นายธตัถพล         คชสาร       ผู้อ านวยการโรงเรียนเมธีชณุหะวณัวิทยาลยั       
3.นายอภิเชษฐ์        วนัทา         ผู้อ านวยการโรงเรียนวดับางกะพ้อม  (คงลาภยิ่งประชา 
     นสุรณ์) 
4.นายบณัฑิตย์       ลิมปนชยัพรกลุ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพสวุรรณชาญวิทยา 
5.นายธญัญะ         มัน่คง          ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัลาดเป้ง 
6.นายดษุดี             เหมหงษ์     ผู้อ านวยการโรงเรียนวดับางจะเกร็ง (ประโชตประชา 

นกุลู) 
7.นายเสวก             สินประเสริฐ      ผู้อ านวยการโรงเรียนวดับางขนัแตก (บ าเพ็ญอยู่ 
     รังสฤษดิ)์      
8.นางชตุมิา            แสงกระจา่ง      ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัเสดจ็ (สทุธิวิทยานสุรณ์)          
9.นายพรชยั            ปานรัตน์           ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัช่องลมวรรณาราม (สมทุร 
     ประชานกุลู)    
10.นายธญัญา        นชุาหาญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดัประดู)่  

ในพระราชปูถมัภ์ฯ 
11.นายเอกลกัษณ์     ขาวนวล     ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัคู้สนามจนัทร์ (สามคัคีราษฎร์ 
     รังสรรค์)   
12.นายส าเริง             คล า้จีน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางนางล่ี (กมลราษฎร์ 
     สามคัคี) 
13.นายเดชา             นชุเจริญ    ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัช่องลม (ธรรมโชต)ิ       
14.นายสมชาย          พงษ์สวสัดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนบุาลวดัเกาะใหญ่ (เลีย้งล้อม 
     อนกุลู) 
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ภำคผนวก  ค 
แบบประเมินควำมเหมำะสมของกระบวนกำรบริหำรงำนประกัน

คุณภำพภำยในของสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
ด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 
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แบบประเมินควำมควำมเหมำะสมของกระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยใน 
ของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 

 
ค ำชีแ้จงในกำรประเมิน 

1.กระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการ
จดัการคุณภาพแบ่งเป็นกระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(QBP) 1 กระบวนการ  และกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในย่อย (QWP)  8  
กระบวนการรวมทัง้สิน้  9  กระบวนการ 

2.ขอความกรุณาทา่นศกึษารายละเอียดของกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพนัน้แล้วพิจารณาความเหมาะสมของ
กระบวนการในการน าไปใช้ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงชอ่งระดบัความ
สอดคล้องโดยก าหนดให้ 

5  หมายถึง กระบวนการมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
4  หมายถึง กระบวนการมีความเหมาะสมมาก 
3  หมายถึง กระบวนการมีความเหมาะสมปานกลาง 
2  หมายถึง กระบวนการมีความเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง กระบวนการมีความเหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 
 
 

ขอขอบพระคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
 

 
  
 

 
 
 

www.ssru.ac.th



79 

 

 
ผงักระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา(QBP) 

กระบวนกำรขัน้ตอน โรงเรียน 
ส ำนักงำนเขต
กำรศกึษำ 

ดัชนีคุณภำพ 
ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำย
ประกันคุณภำพ 

กรรมกำร
สถำนศึกษำ 

ครู / บุคลำกร 
ท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนวำงแผน 
(PLAN) 

1. ก ำหนด
มำตรฐำน
กำรศกึษำ 

 

     -ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพ
ถกูต้อง 
-มีนโยบายประกนั
คณุภาพ 
-มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษามคีวาม
เหมาะสม 

 
2. จัดท ำ
แผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ 

     -แผนพฒันาฯมี
ความเหมาะสม 
-แผนปฏิบตักิาร
ประจ าปีสอดคล้อง
กบัแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 

3. จัดระบบ
บริหำรและ
สำรสนเทศ 
 

     -ระบบบริหาร
สารสนเทศเอือ้ตอ่
การพฒันาระบบ
การประกนัฯและ
การเรียนการสอน 

ขัน้กำรด ำเนินงำน 
(DO) 

 

4. ด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ 

     -จดักิจกรรม/
โครงการตา่งๆ
ตามท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

ขัน้กำรตรวจสอบ 
(CHECK) 

5. ติดตำมตรวจ 
สอบคุณภำพกำร 
ศึกษำ 
 

     -รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ท่ีถกู 

6. ประเมิน
คุณภำพภำยใน      -สถานศกึษาผา่น

ประเมินภายใน 
 
 

7. รำยงำน
ประเมินคุณภำพ      -รายประจ าปีมี

รายงานประเมนิ
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา    

ขัน้ปรับปรุงผล 
(ACTION) 

8. พัฒนำคุณภำพ
กำรศกึษำอย่ำง
ต่อเน่ือง 
 
 
 

     -สถานศกึษามีการ
พฒันาดีขึน้ 
 -มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพ่ือพฒันา
สถานศกึษา 

 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 
แตง่ตัง้กรรมการ 
ประกนัคณุภาพ 

 
จดัท าประกาศนโยบาย       
ประกนัคณุภาพภายใน 

 
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 
จดัท าแผนพฒันา 

การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 

จดัระบบบริหาร 
และสารสนเทศ 

 

ด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 

 

จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

 
สิน้สดุ 

 

N 

Y 

จดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพการศกึษา 

 
ประเมิน
ภายใน 

 
จดัท ารายงาน
ประจ าปี 
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ผงักระบวนการก าหนดมาตรฐานสถานศกึษา(QWP1) 

กระบวนกำรขัน้ตอน 
โรงเรียน  

ดัชนีคุณภำพ 
ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

กรรมกำรสถำนศกึษำ 
ครู/ บุคลำกร 
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.ศึกษำข้อมูลและส ำรวจ 
ควำมต้องกำร 
 
 
 

 

    
- ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการประกนั
คณุภาพถกูต้อง 

- ข้อมลูมาตรฐาน/ตวั
บ่งชี/้ผลการประเมิน
สถานศกึษาครบถ้วน 

-กรรมการทกุท่านเข้า
ร่วมประชมุ 
 
- ข้อมลูความต้องการ
ของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

 
2.ก ำหนดมำตรฐำนของ 
สถำนศึกษำ  

 
 
 

   -มีแนวทางในการก าหนด
มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

-มีมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 

3. ตรวจสอบควำมถูก 
ต้อง 
 
 

 
 
 

   -มาตรฐานการศกึษามี
ความเหมาะสม 

4. เผยแพร่มำตรฐำน 
กำรศกึษำ   

 
 

   -ผู้เก่ียวข้องทราบ
มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

 
 
 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 
แตง่ตัง้กรรมการ 
ประกนัคณุภาพ 

 
หนงัสือเชิญ
ประชมุ 

 

ศกึษามาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมินสถานศกึษา 

 

ส ารวจความ
ต้องการของผู้มี
สว่นได้สว่นเสีย 

 

ทบทวนมาตรฐานการศกึษาท่ีผา่นมา 

 
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 

ตรวจ 
สอบ 

 

เผยแพร่มาตรฐานการศกึษา 

 
สิน้สดุ 

 

N 

Y 
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ผงักระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ(QWP2) 

ขัน้ตอน 
โรงเรียน  

ดัชนีคุณภำพ 
กรรมกำรสถำนศกึษำ ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ/กลุ่ม
งำน 

1.เตรียมเอกสำรและ
ข้อมูล     

- ข้อมลูมาตรฐาน
การศกึษา/แผน
ยทุธศาสตร์หลกัสตูร/
นกัเรียน เป็นต้น 
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
- กรรมการได้รับหนงัสือ
เชิญประชมุ 

 
2. จัดท ำแผนพัฒนำกำร 
จัดกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 

  
 

 - แผนพฒันาการจดั
การศกึษามีความ
เหมาะสม 

3. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
   ประจ ำปี 
 
 

 
 
 
 
 

   -แผนปฏิบตักิารประจ าปี
สอดคล้องกบัแผนพฒันา
การจดัการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

4.เผยแพร่แผนปฏิบัตกิำร 
  ประจ ำปี  

 
 
 
 

   -ผู้เก่ียวข้องทราบ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 

มาตรฐานการศกึษา/ 
แผนยทุธศาสตร์ 

หลกัสตูร/นกัเรียน/ชมุชน 

 

หนงัสือเชิญประชมุ 
 

จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา 
 

พิจารณา 

จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 

Y 

N 

พิจารณา 

N 

เผยแพร่แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 

สิน้สดุ 

 

Y 
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ผงักระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ(QWP3) 

ขัน้ตอน โรงเรียน  
ดัชนีคุณภำพ กรรมกำรสถำนศกึษำ ผู้บริหำร กรรมกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ 

1.ทบทวนระบบบริหำร และ 
สำรสนเทศ 
 
 
 
 
 

 

   -มีแนวทางพฒันาโครงสร้างระบบ
บริหารและสารสนเทศ 

2.จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

   -โครงสร้างระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
เอือ้ตอ่การพฒันาระบบการประกนั
และการเรียนการสอน 
-ผู้เก่ียวข้องเหน็ด้วย 

3.ประกันคุณภำพของ 
  สถำนศึกษำ 
 
 
 
 

   -ครู/ผู้ เก่ียวข้องเข้าใจการประกนั
คณุภาพ 
 
 
 
-คูม่ือประกนัคณุภาพของ
สถานศกึษามีข้อมลูครบถ้วน
สมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มีผู้รับผิดชอบดแูลทกุมาตรฐาน
มาตรฐาน/ตวับ่งชี ้
 
 
 

4.  เผยแพร่คู่มือ 
ประกันคุณภำพของ 
สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

   -ผู้เก่ียวข้องกบัสถานศกึษาทราบ
และเข้าใจการประกนัคณุภาพของ
สถานศกึษา 

 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 
ทบทวนระบบบริหารฯ 

      จดัท าระบบบริหารและสารสนเทศ 
 

ชีแ้จงระบบบริหาร 
และสารสนเทศ 

จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ 

 

จดัท าคูม่ือประกนั
คณุภาพของสถานศกึษา 

 

ตรวจสอบ 

แตง่ตัง้ค าสัง่ผู้รับผิดชอบ
แตล่ะมาตรฐาน /               

ตวับ่งชี ้

 

ประชมุชีแ้จงคูม่ือประกนั
คณุภาพ /ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน /ตวับ่งชี ้

 
สิน้สดุ 

 

N 

Y 
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ผงักระบวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา(QWP4) 

ขัน้ตอน 
โรงเรียน  

ดัชนีคุณภำพ 
ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
และหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 

ครู / บุคลำกร  
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.เตรียมกำรปฏบัิต ิ  
 

    
 
 
 
- ครู/ ผู้ เก่ียวข้องทราบ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
- สถานศกึษามีความพร้อม
ในการด าเนินงาน 
 
- เขียนโครงการ/กิจกรรมได้
ถกูต้อง 
 
 
 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ค าสัง่แตง่ตัง้กรรมการ
ด าเนินงานถกูต้อง 
 
 

2.ด ำเนินตำมแผนปฏบัิต ิ
กำรประจ ำปี       -จดักิจกรรมและโครงการ

ตา่งๆตามท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 
ประชมุชีแ้จงแผนปฏิบตัิงานประจ าปี / 

การเขียนโครงการ /  สรุปผล 
 

เขียนโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ 

 

เสนอโครงการ / 
กิจกรรม  

เพ่ือขออนมุตัิ 
 

ตรวจสอบ 

แตง่ตัง้กรรมการ
ด าเนินงาน 

 

ด าเนินการจดักิจกรรมและโครงการตา่งๆ 

 
ให้ค าแนะน าและ 
ช่วยแก้ปัญหา 
 

ให้ก าลงัใจ 
และเสริมแรง 
 

สิน้สดุ 

 

Y 

N 
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ผงักระบวนการติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา(QWP5) 

ขัน้ตอน 

โรงเรียน  
ดัชนีวัดคุณภำพ ผู้บริหำร กรรมกำรประกัน

คุณภำพ/ผู้ดูแล
มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้

หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 
ครู/ บุคลำกรท่ี
เก่ียวข้อง 

1.กำรส่งข้อมูล 
  ด ำเนินกำร      -ก าหนดสง่รายงานผล

การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ชดัเจน 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ถกูต้อง 

2.ติดตำมผลกำร 
  ด ำเนินงำน      - ข้อมลูเอกสารตาม

มาตรฐาน/ตวับ่งชีท่ี้
ครบถ้วน 
 

 
 

3.ตรวจสอบ 
คุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     -ผลสรุปคณุภาพการ
จดัการศกึษาของ
สถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
-รายงานประเมิน
ตนเอง(SAR)ท่ีถกูต้อง
สมบรูณ์ 

4.เผยแพร่ 
รำยงำนประเมิน 
ตนเอง(SAR) 
 

 
 
 
 

    -หน่วยงานต้นสงักดั
และผู้เก่ียวข้องทราบ
คณุภาพสถานศกึษา 

 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 
แจ้งก าหนดการสง่
รายงานผลการ
ด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
 

เขียนรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

จดัเก็บรวบรวม
ข้อมลูตาม
มาตรฐาน/ 
ตวับ่งชี ้

 

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 

 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

วิเคราะห์หาจดุพฒันารายมาตรฐาน/ตวับ่งชี ้
 

จดัท ารายงาน
ประเมินตนเอง

(SAR) 
 ตรวจสอบ 

เผยแพร่ให้
ผู้ เก่ียวข้องทราบ 

 (SAR) 
 

สิน้สดุ 

 

N 

Y 
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ผงักระบวนการจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
(QWP6) 

ขัน้ตอน 
ส ำนักงำนเขต
กำรศกึษำ 

โรงเรียน  
 
ดัชนีคุณภำพ 

ผู้บริหำร 

กรรมกำรประกัน
คุณภำพ/ผู้ดูแล
มำตรฐำนและ 

ตัวบ่งชี ้

กรรมกำร
สถำนศึกษำ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระ 
และหัวหน้ำฝ่ำย

ต่ำงๆ 

ครู / บุคลำกร 
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.เตรียมรับกำร 
ตรวจประเมิน 
ภำยใน 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จดัโครงการ
ประเมินคณุภาพ
การศกึษา 
-ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ถกูต้อง 
- ผู้ เก่ียวข้อง
ทราบการรับการ
ประเมิน 
-มีข้อมลู
เอกสาร/
หลกัฐาน
ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

2.กำรรับกำร 
ประเมินภำยใน 

 
 
 
 
 

     -สถานศกึษา
พร้อมรับการ
ประเมิน 
 
-สถานศกึษา
ผา่นการประเมนิ
ภายใน 

3.รับทรำบผล 
กำรประเมิน 
 

      -ผู้บริหาร/ครู 
และผู้เก่ียวข้อง
ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมฟังการสรุป 

4.รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 

      - ข้อมลูและสรุป
โครงการ
ประเมินคณุภาพ
การศกึษา
ครบถ้วน 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 
แตง่ตัง้

กรรมการตรวจ
ประเมิน 
 (SAR) 

 

แจ้งก าหนด 
การประเมิน 

 

จดัโครงการประเมินคณุภาพ
การศกึษา 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ชีแ้จงให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
 

เตรียมเอกสาร/
หลกัฐาน 

 

รับการประเมนิคณุภาพการศกึษา 
 

ตรวจ
ประเมิน 

รับทราบผลการประเมินคณุภาพการศกึษา 
 

รวบรวมข้อมลูและสรุปโครงการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา 

 

สิน้สดุ 

 

Y 

N 

www.ssru.ac.th



86 

 

 
ผงักระบวนการรายงานผลประเมินคณุภาพภายใน(QWP7) 

ขัน้ตอน 
ส ำนักงำนเขต
กำรศกึษำ 

โรงเรียน  
ดัชนีวัดคุณภำพ 

ผู้บริหำร 
กรรมกำรประกัน

คุณภำพ 
หัวหน้ำกลุ่มสำระ หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 

ครู/บุคลำกร   
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.ชีแ้จงผล 
กำรประเมิน          

 
 
 
 
 
 
- ผู้เก่ียวข้องทราบ
ผลการประเมิน
ภายใน 
 
-ข้อมลูสถานศกึษา
ถกูต้องครบถ้วน 
 
 
 

2.จัดท ำรำยงำน 
ประจ ำปี       -รายงานประจ าปีท่ี

มีรายงานผลการ
ประเมินภายใน 
 
 
 
 

3.ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง 
 
 
 
 

      -รายงานประจ าปี
ถกูต้อง 

4.เผยแพร่รำยงำน 
ประจ ำปี 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

   
-ผู้เก่ียวข้องกบั
สถานศกึษาทราบ
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 

สง่ผลการ
ประเมิน 
คณุภาพ
การศกึษา 

 ชีแ้จงผู้เก่ียวข้องทราบ 
 

รวบรวมข้อมลูโรงเรียน/นกัเรียน/ครู/ชมุชน/ผลการด าเนินงาน 
 

ท ารายงาน
ประจ าปี 

 
 

ตรวจ 
สอบ 

เผยแพร่รายงานประจ าปี 
 

 

สิน้สดุ 

 

Y 

N 
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ผงักระบวนการจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง(QWP8) 

ขัน้ตอน 

โรงเรียน  
ดัชนีวัดคุณภำพ 

ผู้บริหำร กรรมกำรประกันคุณภำพ 
 

กรรมกำรสถำนศกึษำ 
 

1.  ส่งเสริมกำรประกัน 
คุณภำพ 
 
 

   -ครูทกุท่านน าแนวคิดการประกนั
คณุภาพมาใช้ในการท างานปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.พัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ
อย่ำงต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
-มีแนวทางพฒันาสถานศกึษาให้ดี
ขึน้ 
 
-มาตรฐานการศกึษามีความ
ชดัเจนมากขึน้ 
 
 
-แผนพฒันาการศกึษามีโครงการ/
กิจกรรม รองรับผลการประเมิน 
 
-สถานศกึษามีการพฒันาดีขึน้ 
 
 

3.เผยแพร่ผลกำรพฒันำและ 
แลกเปล่ียนควำมรู้ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ผู้เก่ียวข้องกบัสถานศกึษาทราบ
ผลการพฒันา 
 
 
 
 
-มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือ
พฒันาสถานศกึษา 

 

เร่ิมตน้

ตน้น 

ชีแ้จงถงึประโยชน์ของการ
ประกนัฯตอ่สถานศกึษา 
 

วิเคราะห์หาแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 

 

ก าหนดมาตรฐานการศกึษาในปีการศกึษาตอ่ไป 
 

 

สรุปผลการพฒันา
สถานศกึษาท่ีน าผลการ
ประเมินคณุภาพมาปรับ

ใช้ตอ่ไป 
 

เผยแพร่ผลการพฒันา
สถานศกึษา 

 

แลกเปลี่ยนความรู้การ
พฒันาสถานศกึษา 

 

สิน้สดุ 
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แบบประเมินควำมเหมำะสมของกระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยใน 
ของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 
กระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยใน 
ของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำร
คุณภำพ 

ระดับควำมเหมำะสม 
5 4 3 2 

 
1 

1.กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา(QBP) 

     

2.ก าหนดมาตรฐานการศกึษา(QWP1)      
3.จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา(QWP2)      
4.จดัระบบบริหารและสารสนเทศ(QWP3)      
5. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา(QWP4)      
6. ตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา(QWP5)      
7. ประเมินคณุภาพภายใน(QWP6)      
8. รายงานประเมินคณุภาพ(QWP7)      
9. พฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง(QWP8)      

 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภำคผนวก  ง 
 

แบบสอบถำมกำรปฏบิัตงิำนด้ำนประกันคุณภำพภำยใน 
ของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
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แบบสอบถำม 
กำรปฏิบัตงิำนด้ำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

 
ค ำชีแ้จง 

แบบสอบถามการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ส าหรับการวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพ  ตามแนวคิดเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ฉบบัความเป็น
เลิศทางการศึกษา 

แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น  2  ตอน ได้แก่ 
ตอนที่  1 
เป็นข้อค าถามข้อมลูพืน้ฐานของผู้บริหารหรือหวัหน้างานฝ่ายประกนัคณุภาพภายใน 
ตอนที่  2 
เป็นข้อค าถามการปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของทา่น 
จากผลการศึกษา วิเคราะห์และการพิจารณาของท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

พฒันากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีคณุภาพยิ่งๆ 
ขึน้ไป 
 
 
 
 
 

                                                                  ขอขอบพระคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
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แบบสอบถำม 
ตอนที่1  ข้อมลูพืน้ฐานของผู้บริหารหรือหวัหน้างานฝ่ายประกนัคณุภาพ 
ค ำชีแ้จง โปรดกรอกข้อความหรือท าเคร่ืองหมาย   ใน  O  ท่ีก าหนด   
1.1 ทา่นเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................ 
1.2 เพศ   O  ชาย  O  หญิง   
1.3 ปัจจบุนัท่านอาย ุ

O  30 – 40  ปี O  41 - 50 ปี    O  51 – 60  ปี O  61 ปีขึน้ไป   
1.4 ประสบการณ์ในด้านผู้บริหารโรงเรียน 

O  5 – 10  ปี O  11 - 15 ปี    O  16 – 20  ปี O  21 ปีขึน้ไป   
1.5ทา่นมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการประกนัคณุภาพภายใน 

O  บางพอสมควร  
O  ปานกลางสามารถถ่ายทอดได้  
O  มากสามารถเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้การประกนัคณุภาพได้  

ตอนที่2  การปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของทา่น 
ข้อความ การปฏิบตัิในสถานศกึษา เหตผุล 

ปฏิบตัิ ปฏิบตัิ 
บาง 

ไมไ่ด้
ปฏิบตัิ 

1.กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศกึษา 
1.1 ศกึษากฎกระทรวงวา่ด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 

    

1.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการฝ่ายประกนัคณุภาพ     
1.3 จดัท าประกาศนโยบายประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

    

1.4 ศกึษามาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/ตวับง่ชี/้ผลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา 

    

1.5 ส ารวจความต้องการของผู้มสีว่นได้สว่นเสยีกบัการจดั
การศกึษา 

    

1.6 ทบทวนมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาในปี
การศกึษาที่ผา่นมา 
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ตอนที่2  การปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของทา่น 
ข้อความ การปฏิบตัิในสถานศกึษา เหตผุล 

ปฏิบตัิ ปฏิบตัิ 
บาง 

ไมไ่ด้
ปฏิบตัิ 

1.7 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา     
1.8 ตรวจสอบมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/ตวับง่ชี/้ผลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา 

    

1.9 เผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ     
2.กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 
2.1 ศกึษามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่ก าหนด     
2.2 ศกึษาข้อมลูหลกัสตูร/นกัเรียน/ครู/ห้องเรียน/อาคารเรียน/
ชมุชน 

    

2.3 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาที่มุง่
คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

    

2.4 ตรวจสอบแผนพฒันาเพื่อสูก่ารปฏิบตัิจริง     
2.5จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี     
2.6 เผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ     
3.กระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
3.1 ทบทวนระบบบริหารและสารสนเทศในปีการศกึษาที่ผา่น
มา 

    

3.2 จดัท าระบบบริหารและสารสนเทศ     
3.3 จดัประชมุชีแ้จงระบบบริหารและสารสนเทศ     
3.4 จดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ     
3.5 จดัท าคูม่ือประกนัคณุภาพของสถานศกึษา      
3.6 แตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบแตล่ะมาตรฐาน/ตวับง่ชี ้     
3.7 จดัท าแบบฟอร์มเก็บข้อมลูเอกสาร/หลกัฐานแตล่ะ
มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้

    

3.8 จดัประชมุชีแ้จงให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ     
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ตอนที่2  การปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของทา่น 
ข้อความ การปฏิบตัิในสถานศกึษา เหตผุล 

ปฏิบตัิ ปฏิบตัิ 
บาง 

ไมไ่ด้
ปฏิบตัิ 

4.กระบวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
4.1 ประชมุชีแ้จงแผนปฏิบตัิการประจ าปี /การเขียนโครงการ /  
สรุปผล 

    

4.2 หวัหน้ากลุม่สาระฯ/ฝ่ายเขียนโครงการ/กิจกรรมและเสนอ 
ผู้อ านวยการอนมุตั ิ

    

4.3 แตง่ตัง้ค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม     
4.4 ด าเนินงานทกุโครงการ/กิจกรรมที่ระบใุนแผนพฒันา
การศกึษา 

    

4.5 ดแูลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นตาม
แผนพฒันาการจดัการศกึษา 

    

4.6 จดัท าแนวทางพฒันาการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้
บรรลตุามแผนพฒันาการศกึษา 

    

5.กระบวนการติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
5.1 แจ้งก าหนดการสง่รายงานผลการด าเนินงานและข้อมลู
เอกสารหลกัฐานตา่งๆของแตล่ะโครงการ/กิจกรรม 

    

5.2 หวัหน้ากลุม่สาระฯ/ฝ่ายเขียนรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

    

5.3 จดัเก็บผลการด าเนินงานและข้อมลูเอกสารหลกัฐาน
ตา่งๆของแตล่ะโครงการ/กิจกรรมอยา่งเป็นระบบ 

    

5.4 ตรวจสอบผลการด าเนินงานและข้อมลูเอกสารหลกัฐาน
ตา่งๆของแตล่ะโครงการ/กิจกรรม 

    

5.5 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อมลูเอกสารหลกัฐาน
ตา่งๆของแตล่ะโครงการ/กิจกรรม 

    

5.6 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐาน
และตวับง่ชี ้

    

5.7 วิเคราะห์หาจดุพฒันารายมาตรฐานและตวับง่ชี ้     
5.8 จดัท าแผนพฒันาการด าเนินงานของสถานศกึษา     
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ตอนที่2 การปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของท่าน 
ข้อความ การปฏิบตัิในสถานศกึษา เหตผุล 

ปฏิบตัิ ปฏิบตัิ 
บาง 

ไมไ่ด้
ปฏิบตัิ 

5.9 จดัท าแบบประเมินตนเอง(SAR)ตามข้อมลูข้างต้น     
5.10 เผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ     
6.กระบวนการจดัให้มกีารประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
6.1 จดัท าโครงการประเมินคณุภาพการศกึษาเพื่อรับการ
ตรวจประเมินภายใน 

    

6.2 แตง่ตัง้ค าสัง่กรรมการโครงการประเมินคณุภาพ
การศกึษา 

    

6.3 จดัประชมุชีแ้จงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 

    

6.4 เตรียมข้อมลูเอกสารหลกัฐานตา่งๆของแตล่ะโครงการ/
กิจกรรมตามมาตรฐานและตวับง่ชี ้

    

6.5 เตรียมบคุลากรที่เก่ียวข้องกบัสถานศกึษาเพื่อให้ข้อมลู
เพิ่มเติมแกก่รรมการตรวจประเมนิ 

    

6.6 ด าเนินการโครงการประเมินคณุภาพการศกึษารับการ
ประเมิน 

    

6.7 เชิญผู้เก่ียวข้องรับฟังผลการประเมินอยา่งไมเ่ป็นทางการ     
6.8 น าผลการประเมินมาจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ในปีการศกึษาตอ่ไป 

    

7.กระบวนการรายงานประเมินคณุภาพภายใน 
7.1 จดัประชมุชีแ้จงผลการประเมินคณุภาพภายในให้
ผู้ เก่ียวข้องทราบ 

    

7.2 รวมข้อมลูหลกัสตูร/นกัเรียน/ครู/โรงเรียน/ผลการประเมิน
คณุภาพภายใน 

    

7.3 จดัท ารายงานประจ าปีทีม่ีผลการประเมินภายใน     
7.4 ตรวจสอบรายงานประจ าปีให้ถกูต้องสมบรูณ์     
7.5 เผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ     
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ตอนที่2 การปฏิบตังิานด้านประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของท่าน 
ข้อความ การปฏิบตัิในสถานศกึษา เหตผุล 

ปฏิบตัิ ปฏิบตัิ 
บาง 

ไมไ่ด้
ปฏิบตัิ 

8.กระบวนการจดัให้มกีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 
8.1 รวบรวมข้อมลูผลสรุปการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมิน 

    

8.2 จดัประชมุวเิคราะห์หาแนวทางที่จะพฒันาสถานศกึษา     
8.3 จดัท าแนวทางพฒันาสถานศกึษาในปีการศกึษาหน้า     
8.4 จดัท ากรอบแนวทางในการท าแผนพฒันาการจดั
การศกึษาประจ าปี 

    

8.5 ชีแ้จงให้ผู้เก่ียวข้องทราบ     

 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภำคผนวก  จ 
 
แบบสอบถำมกำรยอมรับและควำมเป็นไปได้ในกำรน ำกระบวนกำร

บริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
ด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 
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แบบสอบถำม 

กำรยอมรับและควำมเป็นไปได้ในกำรน ำกระบวนกำรบริหำรงำน 
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

ด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 
 
ค ำชีแ้จง 

แบบสอบถามการยอมรับและความเป็นไปได้ในการน ากระบวนการบริหารงานประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ  เม่ือท่านพิจารณาแล้วกรุณา
ท าเคร่ืองหมาย  ลงชอ่งระดบัการยอมรับและความเป็นไปได้โดยก าหนดให้ 

5  หมายถึง ยอมรับและเป็นไปได้มากท่ีสดุ 
4  หมายถึง ยอมรับและเป็นไปได้มาก 
3  หมายถึง ยอมรับหรือพอมีความเป็นไปได้ 
2  หมายถึง ไมย่อมรับและเป็นไปได้น้อย 
1 หมายถึง ไมย่อมรับและเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ 

ผลจากการพิจารณาและการตอบแบบสอบถามของท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่การ
พฒันากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีคณุภาพยิ่งๆ 
ขึน้ไป 
 
 
 
 
 

                                                                  ขอขอบพระคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
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กำรยอมรับและควำมเป็นไปได้ในกำรน ำกระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 
กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้

พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ 
ระดบัการยอมรับและความเป็นไปได้ใน
การน ากระบวนการไปใช้ในสถานศกึษา 

5 4 3 2 1 
1.กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา(QBP)      
2.กระบวนการก าหนดมาตรฐานสถานศกึษา(QWP1)      
3.กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาที่มี
คณุภาพ(QWP2) 

     

4.กระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ(QWP3)        
5.กระบวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา (QWP4)      
6.กระบวนการติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา(QWP5)      
7.กระบวนการจดัให้มกีารประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา(QWP6)   

     

8.กระบวนการรายงานผลประเมนิคณุภาพภายใน(QWP7)      
9.กระบวนการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(QWP8) 

     

 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภำคผนวก  ฉ 
 

แบบสอบถำมควำมพงึพอใจต่อคู่มือปฏบัิตงิำนกำรพัฒนำกระบวนกำร
บริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

ด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 
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แบบสอบถำม 
ควำมพงึพอใจต่อคู่มือปฏิบัตงิำนกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร 

งำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
ด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 

ค ำชีแ้จง 
แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่คูมื่อปฏิบตังิานการพฒันากระบวนการบริหารงานประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพ  เม่ือท่านพิจารณาคู่มือ
ปฏิบตังิานแล้วกรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงชอ่งระดบัความพงึพอใจโดยก าหนดให้ 

5  หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4  หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 
3  หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง มีความพงึพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

ผลจากการพิจารณาและการตอบแบบสอบถามของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่การ
พฒันากระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีคณุภาพยิ่งๆ 
ขึน้ไป 
 
 
 
 
 

                                                                  ขอขอบพระคณุท่ีให้ความร่วมมือ 
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ควำมพงึพอใจต่อคู่มือปฏิบัตงิำนกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ   

ประเดน็ความพงึพอใจ ระดบัความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1.รูปแบบคูมื่อการปฏิบตังิานนา่สนใจ น่าอา่น      

2.เนือ้หาของคูมื่อปฏิบตังิานมีความชดัเจนในการอธิบาย
ขัน้ตอนอา่นแล้วเข้าใจง่าย 

     

3.เนือ้หาของคูมื่อปฏิบตังิานมีความทนัสมยัตอ่เหตกุารณ์      

4.เนือ้หาของคูมื่อตรงตอ่ความต้องการของทา่น      

5.สามารถน ากระบวนการในคูมื่อไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบตังิานได้ 

     

6.ความพงึพอใจโดยรวม      

 
ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภำคผนวก  ช 
 
คู่มือกำรปฏบิัตงิำนกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ   
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                                                                    คู่มือการปฏิบติังาน
การพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ด้วยการจดัการคณุภาพ 
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ค ำน ำ 
 

การด าเนินงานโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนากระบวนการ
บริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพนัน้เกิดจาก
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยม 
ศกึษาเขต 10 และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาจงัหวดัสมทุรสงคราม  โดยมุ่งหวงัท่ี
จะพัฒนาและยกระดบัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยการพัฒนาการบริหารงานประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพอย่างมีคณุภาพ  ด้วยร่วมมือ
กบัหน่วยงานต้นสงักดั ผู้บริหารโรงเรียน บคุลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน และสถานศึกษาสงักัด
เขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม ในการพฒันาคณุภาพโรงเรียนอยา่งยัง่ยืน 

การจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานการพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการวิจยัมีเนือ้หา  3 หน่วย
คือ บทน า   แนวคิดในการพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา   
และกระบวนการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน   โดยในการ
ด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์โดยการน าของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและผู้ อ านวย การเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม คณะ
ศกึษานิเทศก์เขตพืน้ท่ีการศึกษาฯ ผู้อ านวยการสถานศกึษารวมทัง้คณะกรรมการด าเนินงานวิจยั
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คูมื่อการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ ฐาน
ฉบบันี ้จะมีประโยชน์ตอ่สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตา่งๆท่ีน าไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาสถานศกึษา
สูค่วามเป็นเลิศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

                                                                                                   คณะผู้จดัท า 
                                                                                                              สิงหาคม  2555 
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ตอนที่ 1 
ส่วนน ำ 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ร่วมมือกับส านักงานเขตการศึกษาสมุทรสงคราม 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึษาเขต10  และโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีจ านวน  14  โรงเรียนได้
จดัท าโครงการวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพ      โดยใช้แนวคิดการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาด้วยการจดัการ
คณุภาพทัว่ทัง้องค์กร  การจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ   และหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการ
ประกันภายในมาประยุกต์ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือได้กระบวนการในบริหารงานประกันคณุภาพ
ภายในท่ีมีคณุภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
1.1 วัตถุประสงค์ 

1.1.1  สถานศกึษามีกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
1.1.2  สถานศกึษามีคูมื่อการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
1.1.3  ครูและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัสถานศกึษาเข้าใจกระบวนการประกนัคณุภายภายใน 

ของสถานศกึษา 
1.2 ขอบเขต  

โรงเรียนในเขตพืน้ท่ีการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน  14  โรงเรียน  ได้แก่   
โรงเรียนท้ายหาด  โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย  โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชา
นุสรณ์) โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา  โรงเรียนวดัลาดเป้ง  โรงเรียนวดับางจะเกร็ง (ประโชต
ประชานกุลู) โรงเรียนวดับางขนัแตก (บ าเพ็ญอยูรั่งสฤษดิ)์  โรงเรียนวดัช่องลมวรรณาราม (สมทุร
ประชานกุลู)  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดัประดู)่ ในพระราชปูถมัภ์ฯ   โรงเรียนวดัเสด็จ (สทุธิ
วิทยานสุรณ์)   โรงเรียนวดัคู้สนามจนัทร์ (สามคัคีราษฎร์รังสรรค์)  โรงเรียนบ้านบางนางล่ี (กมล
ราษฎร์สามคัคี)  โรงเรียนวดัช่องลม (ธรรมโชติ)   โรงเรียนอนบุาลวดัเกาะใหญ่ (เลีย้งล้อมอนกุลู)  
ในด้านกระบวนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
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1.3 ค ำจ ำกัดควำม 
1.3.1 กำรจัดกำรคุณภำพทั่วทัง้องค์กร(Total Quality anagement:TQM)   
การจัดการคุณภาพทั่วทัง้องค์กร หมายถึง ระบบการท างานท่ีบุคลากรในองค์กรหรือ

หนว่ยงานร่วมมือกนัในการท างาน  รวมทัง้ร่วมมือกนัในการพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพพร้อม
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอยา่งดี  

1.3.2 กำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
การบริหารงานประกนัคณุภาพภายใน  หมายถึง  การบริหารการจดัการและการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้ เ รียนอย่างต่อเน่ือง โดย
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2553  ของกระทรวงศกึษาธิการ 

1.3.3 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน  
ระบบการประกนัคณุภาพภายใน  หมายถึง ระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การด าเนินการของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดกับเกณฑ์
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 1.3.4 มำตรฐำนกำรศึกษำ 

มาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  ข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และ
มาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดขึน้ ตลอดจนเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์หรือข้อตกลงในการตรวจสอบคณุภาพ
ทางการศกึษาในสถานศกึษาทกุแหง่ทัว่ประเทศ 

1.3.5 ตัวบ่งชี ้
ตัวบ่งชี ้ หมายถึง หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายมาตรฐานการศึกษาท่ีต้องการให้

เกิดขึน้  โดยท่ีในมาตรฐานแตล่ะด้านอาจมีจ านวนตวับง่ชีไ้ม่เท่ากนัขึน้อยู่กบัมาตรฐานการศกึษา
นัน้ 

1.3.6 กำรประเมินตนเอง  
การประเมินตนเอง หมายถึง การประเมินผลด าเนินการ   การจดักิจกรรม/โครงการ   การ

จดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาตามแผนปฏิบตัิราชการหรือเป้าหมายท่ีก าหนดเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจดัการศกึษาในปีการศกึษาตอ่ไปให้มีศกัยภาพมากขึน้  

1.3.7 สมศ. 
สมศ. หมายถึง  ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(องค์กร 

มหาชน) 
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1.4 ควำมรับผิดชอบ 
 1.4.1 ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 1.4.2 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

1.4.3 อกคศ.เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 1.4.4 ผู้บริหารสถานศกึษา  14  โรงเรียน 
 1.4.5 นายธนวฒัน์      ศรีศริิวฒัน์ 
 1.4.6 นางสาวจิราวดี     โคตรภมีู 
 1.4.7 นางสาวโสภาพรรณ    เวชากลุ 
 
1.5หลักกำรแนวควำมคิดที่เกี่ยวข้อง 
 1.5.1 แนวคิดหลักกำรจัดกำรคุณภำพท่ัวทัง้องค์กร 
  นกัวิจยัและนกัการศกึษาได้มีแนวคิดหลกัการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กรดงันี  ้
 เดมมิ่ง (Deming, 1989, p.64)  ได้ให้หลกัการของการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร คือ 
ระบบการจดัการท่ีเน้นเร่ืองคน  เป็นกระบวนการทางวฒันธรรมท่ีมุ่งเปล่ียนแปลง       คนทกุคนใน
องค์กรให้สนใจปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง โดยมีเป้าหมายสงูสดุคือการสร้างความเป็นเลิศใน
ระดับโลก การจัดการคุณภาพทั่วทัง้องค์กรเป็นทัง้กลยุทธ์   เทคนิค ระบบการจัดการ รวมถึง
ปรัชญาและเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาขององค์กร  จากกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีส่งผลให้องค์กรต้อง
พฒันาประสิทธิภาพเพ่ือตอ่สู้กบัการแขง่ขนั องค์กรต้องหาทางลดต้นทนุและเพิ่มคณุภาพเพ่ือสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าและความส าเร็จให้กับองค์กร โดยการจัดการคุณภาพทั่วทัง้องค์กรมีหลัก
ส าคญั 3 ประการ คือ 
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1.การให้ความส าคญักบัลกูค้า  ลกูค้าเป็นผู้ ท่ีมีความส าคญัท่ีท าให้องค์การอยู่รอด ความ
มุ่งหมายขององค์กรคือการสร้างและรักษาลูกค้า การให้ความส าคัญกับลูกค้าไม่ได้ถูกจ ากัด
เฉพาะท่ีลูกค้าจริงๆ หรือท่ีเรียกว่า ลูกค้าภายนอกท่ีซือ้สินค้าหรือบริการขององค์กรเท่านัน้ แต่
ครอบคลมุรวมถึงพนกังานหรือหน่วยงานถดัไปจากเราซึ่งรอรับผลงานหรือบริการจากเราท่ีเรียกว่า 
ลกูค้าภายในด้วย  

2.การพฒันาอย่างต่อเน่ือง  องค์กรท่ีจะท าการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร จะต้องกล้า
ตดัสินใจ แก้ไขปรับปรุง และเปล่ียนแปลง โดยด าเนินการ ดงันี ้
 2.1 ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลการด าเนินงานและสภาพแวดล้อมเพ่ือหา
แนวทางในการพฒันา และปรับปรุงคณุภาพของระบบและผลลพัธ์อยา่งสร้างสรรค์และตอ่เน่ือง 
 2.2 หาวิธีในการแก้ไขปัญหาและพฒันาการด าเนินงานท่ีเรียบง่าย แตใ่ห้ผลลพัธ์สงู 
   2.3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ 
 3.สมาชิกทกุคนในองค์กรมีส่วนร่วม  พนกังานตัง้แตร่ะดบัปฏิบตัิการจนถึงผู้บริหาร ต้อง
มีความเข้าใจและยอมรับในการสร้างคณุภาพสงูสดุให้เกิดขึน้ไมเ่ฉพาะบคุคลในหนว่ยงาน แตท่กุ
หนว่ยงานจะต้องร่วมมือกนัในการพฒันาคณุภาพขององค์กรอยา่งสอดคล้องและลงตวั โดย
มองข้ามก าแพงหรือฝ่ายหรือแผนกท่ีแตกตา่งกนั  
 ศาสตราจารย์ ดร.ฮิโตชิ คเุม (อ้างถึงใน ช่วงโชติ พนัธุเวช,2552:33-35)   แบง่ลกัษณะ
การบริหารคณุภาพแบบญ่ีปุ่ น ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1.ด้านความพงึพอใจของลกูค้า ความแตกตา่งท่ีเดน่ชดัอยา่งหนึง่ของการบริหารแบบ 
ญ่ีปุ่ นกับของชาวตะวนัตก คือปรัชญาด้านการบริหารธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นนัน้ได้วางอยู่บนพืน้ฐาน
ของการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามาตัง้แต่ต้น ซึ่งปรัชญาการบริหารเช่นนีเ้ป็นการคิดค้น
สร้างสรรค์ทุกขัน้ตอนการผลิต ตัง้แต่การศึกษาวิจยัความต้องการของลูกค้า การออกแบบให้ได้
ตามท่ีลูกค้าต้องการ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตให้มีต้นทนุต ่าท่ีสดุ ลดการสญูเปล่าของ
วสัด ุ แรงงานและเวลา สร้างความพร้อมในการบริการหลงัการขาย ซึ่งมุ่งมัน่ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ
ทัง้สิน้  

2.ด้านพฒันาเคร่ืองมือและเทคนิคการจดัการทางคณุภาพ ประวตัศิาสตร์การบริหาร 
คณุภาพในประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งได้เร่ิมต้นภายหลงัสิน้สุดสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ภายใต้การฝึกอบรม
และให้ค าปรึกษาจากเดมมิงและจุนแรน ได้ผ่านการลองผิดลองถกูมาเป็นเวลาเกือบคร่ึงศตวรรษ
ได้สะสมความรู้ ทกัษะและเทคนิค หรือ know-how ด้านบริหารคณุภาพท่ีน ามาพฒันาเป็นเทคนิค
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วิธีการในการบริหารคุณภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์ของญ่ีปุ่ นและเป็นแบบอย่างให้นักการจัดการ
คณุภาพและนกัอตุสาหกรรมทัว่โลก  

3.ด้านการจดัการท่ีให้ความส าคญัท่ีคนหรือยึดคนเป็นศนูย์กลางความส าเร็จของ 
องค์กรขึน้อยูก่บัการมีสว่นร่วมและความมุง่มัน่ของคน คนจงึเป็นศนูย์กลางของระบบคณุภาพ 

ดร.ชิวฮาร์ต เป็นผู้ วางรากฐานการน าอาวิธีการทางสถิติมาใช้งานในการควบคุม
กระบวนการชิวฮาร์ตเป็นทัง้วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญา ได้คิดผังควบคุมระบบขึน้ 
น ามาใช้ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1924 หรือท่ีรู้จกัในนาม Shewhart’s control system ท่ีมีหลกัการการ
ควบคมุคณุภาพ 3 ด้าน ได้แก่ 

1.หลกัการการควบคมุความแปรปรวน ชิวฮาร์ต ได้ก าหนดการใช้คา่ความแปรปรวน
ทางสถิตท่ีิเกิดขึน้ในระบบการควบคมุและกระบวนการผลิตมี 2 ประเภท ได้แก่ ความ
แปรปรวนท่ีควบคมุได้กบัคา่ความแปรปรวนท่ีควบคมุไมไ่ด้ ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองตอ่ไปนี  ้

  1.1 กระบวนการออกแบบ 
  1.2 กระบวนการสร้างหรือการผลิต 
  1.3 ระบบการวดัและตรวจสอบกระบวนการผลิต 
ชิวฮาร์ตน าน าเอาหลกัการสถิตมิาประยกุต์ใช้ในการควบคมุและปรับปรุงกระบวนการผลิต

ดังเช่นท่ี บริษัท เบล เทเลโฟน และการท างานในกองทัพอเมริกา โดยเขาได้น าเอาวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งทางสถิตมิาใช้ในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2  

 2. หลกัการการควบคมุความแปรปรวนของการผลิต  ผลงานท่ีส าคญัอีกประการหนึง่ของ 
ชิวฮาร์ต ได้แก่ หลักการควบคุมความผันแปรระบบการผลิตหรือ Shewhart  system of 
production ท่ีประกอบไปด้วย 5 ขัน้ ได้แก่ 

 2.1 ก าหนดขอบขา่ยการรวบรวมข้อมลูความผนัแปร ระบวุิธีการท่ีจะได้มาของคา่
ความแปรผนัท่ีเกิดขึน้จากการผลิต 

 2.2 พฒันาแผนการสุม่กลุม่ตวัอยา่งของความแปรปรวน และการจ าแนกตวัอย่าง
การแปรปรวน 

 2.3  ก าหนดเกณฑ์หรือสตูรและวิธีการควบคมุของความผนัแปร 
 2.4  ลงมือด าเนินการและแก้ไขข้อบกพร่อง ควบคมุค่าความแปรปรวนให้อยู่ใน

จดุก าหนด 
   2.5  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหรือขนาดของฐานข้อมูล เพ่ือการควบคมุ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้องการ 
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3. วงล้อชิวฮาร์ต  (Shewhart wheel)  วงจรคณุภาพหรือวงล้อมคณุภาพชิวฮาร์ต ใช้หลกั 
สถิติความน่าจะเป็น หลกัการของวงล้อคณุภาพของชิวฮาร์ต ได้น าแนวคิดมาจากการจดัการเชิง
วิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
   3.1 การตัง้สมมตฐิาน 
   3.2 การลงมือทดลอง 
   3.3 การสรุปผลการทดลอง เปรียบเทียบกบัสมมตฐิานท่ีก าหนดข้น 
  วงล้อคณุภาพจึงได้น ามาใช้ในการก าหนดคณุลกัษณะสินค้า การผลิต และการ
ตรวจเช็คของเสียจากการผลิต จากผลความส าเร็จการใช้วงล้อคณุภาพ ท าให้ชิวฮาร์ตได้พฒันาผงั
ควบคมุ(control chart) ขึน้มาใช้เป็นครัง้แรก และตอ่มาท าให้เดมมิงได้น าแนวคิดนีม้าพฒันาเป็น
วงจรคณุภาพหรือ P-D-C-A 

ดร.โจเซฟ จแุรน (Joseph M Juran) เป็นผู้ เร่ิมน าเอาการควบคมุสถิติเชิงคณุภาพและการ
ใช้หลักการวิศวกรรมคุณภาพ ปรัชญาการบริหารการจัดการคุณภาพของจุแรนได้ให้หลักการ
บริหารจดัการคณุภาพขึน้อยูก่บัปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

1.เจตคตด้ิานคณุภาพ  
2.ด้านหาวิธีการท าคณุภาพ  
3.ด้านการวางแผนและควบคมุคณุภาพ  

 
 
 

 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1.1  แมแ่บบการจดัการคณุภาพแบบสามมิติ 
 

   

คุณภาพ 3 มติ ิ

การปรับปรุงคณุภาพ 

การควบคมุคณุภาพ      การวางแผนคณุภาพ 
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 และได้ก าหนดหลกัการบริหารคณุภาพไว้ 10 ประการ ส าหรับการจดัการคณุภาพรวมทัง้
องค์กร ดงันี ้

1. สร้างความตระหนกัถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงคณุภาพและโอกาสในการปรับปรุง
คณุภาพ 

2.ก าหนดเป้าหมายในการปรับปรุง 
3. บริหารจดัการให้บรรลเุป้าหมาย 
4. ให้การศกึษาและการฝึกอบรม 
5.น าโครงการสูก่ารปฏิบตั ิท่ีมุง่การแก้ปัญหา 
6. รายงานความก้าวหน้า 
7.ให้ก าลงัใจ และการยกยอ่งชมเชย 
8. น าผลส าเร็จเผยแพร่ให้ทราบ รับรู้และขยายผล 
9. สะสมและเก็บแต้มคะแนน 
10. ดแูลรักษาความสมดลุ โดยสร้างระบบการปรับปรุงคณุภาพขึน้ในองค์กร 

  
ฟิลิป ครอสบี เป็นผู้ ท่ีคนองักฤษยกย่องและรู้จักมากคนหนึ่งในเร่ืองการจดัการคุณภาพ 

ครอสบีได้เน้นคณุภาพในด้านความเหมาะสม กบัความไม่เหมาะสมไม่ได้เน้นเร่ืองคณุภาพต ่าหรือ
สงู จงึได้ก าหนดขัน้ตอนการปรับปรุงคณุภาพไว้ 3 ขัน้ตอน สรุปได้ คือ 
  ขัน้ตอนท่ี 1 การทุ่มเทและความมุ่งมั่นของผู้บริหารท่ีต้องก าหนดนโยบายด้าน
คณุภาพให้ชดัเจนในระยะยาว และผลผลิตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสม 
  ขัน้ตอนท่ี 2 การตัง้คณะทีมงานปรับปรุงคุณภาพ คระท างานในแต่ละฝ่าย ให้
ได้รับความรู้ อบรม และให้การศกึษาเร่ืองคณุภาพ โดยความรับผิดชอบของคณะท างาน 
  ขัน้ตอนท่ี 3 การวดัประเมินคณุภาพ การตรวจ ติดตามและวดัประเมินคณุภาพ 
เพ่ือให้ทราบว่าเป็นเคร่ืองมือการบริหารจัดการและประเด็นท่ีส าคัญในการแก้ไขปัญหาในการ
ท างานและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขสิ่งท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 

ศาสตราจารย์ ดร.ฮิโตชิ คเุม (อ้างใน ช่วงโชติ พนัธุเวช (2552,33-35) ได้แบง่แนวคดิการ
บริหารคณุภาพสมยัใหมอ่อกเป็น 2 แนวคิด ได้แก่  
  แนวคิดท่ี 1 การจดัการคณุภาพเชิงมาตรฐาน 
  เป็นการใช้เกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้ เป็นเคร่ืองมือในการบริหารคุณภาพของการ
ปฏิบตัิงาน เช่นระบบบริหารคณุภาพ ISO-9000 หรือQS-9000 เป็นต้น คเุมยงัได้กล่าวว่า การ
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บริหารจดัการคณุภาพ จะไมส่ามารถบรรลผุลอย่างแท้จริงได้ด้วยเพียงแตน่ าระบบบริหารคณุภาพ 
ISO-9000 เข้ามาใช้ ถ้าหากบคุลากรในองค์กรยงัขาดเจตคติ จิตส านึก และไม่มีความกระตือรือร้น
ต่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึน้อยู่เสมอน่ีคือว่า หัวใจส าคญัอย่างยิ่งในระบบบริหารคุณภาพ  
มาตรฐานมีขีดจ ากัดในการปรับปรุงคณุภาพ การใช้มาตรฐานเป็นเคร่ืองมือในการจดัท าคณุภาพ
เหมาะส าหรับองค์กรท่ีเร่ิมใช้แนวคิดการบริหารเชิงคณุภาพ เพราะเป็นข้อก าหนดและข้อตกลงขัน้
ต ่าท่ีต้องพงึมี การจดัการคณุภาพเชิงมาตรฐานแนวทางนีป้ระกอบด้วยกิจกรรมหลกั 2 ประการ คือ 
  1.การสร้างระบบคณุภาพตามมาตรฐาน คือเป็นมาตรฐานเอกสาร มาตรฐานการ
เขียนล าดบัขัน้ตอนการท างาน  
  2. การควบคมุคณุภาพ คือ การควบคมุ ดแูล และตรวจสอบว่าได้ท าตามเกณฑ์ 
และข้อก าหนดในเอกสารมาตรฐานหรือไมแ่ละผลการปฏิบตังิานอย่างไร หากไม่ปฏิบตัิท่ีก าหนดไว้
ในเอกสารมาตรฐานจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงจนกว่ากระบวนการท างานและผลลพัธ์เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในเอกสารมาตรฐาน 

แนวคิดที่ 2 กำรจัดกำรคุณภำพทั่วทัง้องค์กร 
ลกัษณะการบริหารคณุภาพ แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1.ด้านความพงึพอใจของลกูค้า ความแตกตา่งท่ีเดน่ชดัอยา่งหนึง่ของการบริหารแบบ 
ญ่ีปุ่ นกับของชาวตะวนัตก คือปรัชญาด้านการบริหารธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นนัน้ได้วางอยู่บนพืน้ฐาน
ของการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามาตัง้แต่ต้น ซึ่งปรัชญาการบริหารเช่นนีเ้ป็นการคิดค้น
สร้างสรรค์ทุกขัน้ตอนการผลิต ตัง้แต่การศึกษาวิจยัความต้องการของลูกค้า การออกแบบให้ไ ด้
ตามท่ีลูกค้าต้องการ การปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตให้มีต้นทนุต ่าท่ีสดุ ลดการสญูเปล่าของ
วสัด ุ แรงงานและเวลา สร้างความพร้อมในการบริการหลงัการขาย ซึ่งมุ่งมัน่ท าให้ลูกค้าพึงพอใจ
ทัง้สิน้  

2. ด้านพฒันาเคร่ืองมือและเทคนิคการจดัการทางคณุภาพ ประวตัศิาสตร์การบริหาร 
คณุภาพในประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งได้เร่ิมต้นภายหลงัสิน้สุดสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ภายใต้การฝึกอบรม
และให้ค าปรึกษาจากเดมมิงและจุนแรน ได้ผ่านการลองผิดลองถกูมาเป็นเวลาเกือบคร่ึงศตวรรษ
ได้สะสมความรู้ ทกัษะและเทคนิค หรือ know-how ด้านบริหารคณุภาพท่ีน ามาพฒันาเป็นเทคนิค
วิธีการในการบริหารคุณภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์ของญ่ีปุ่ นและเป็นแบบอย่างให้นักการจัดการ
คณุภาพและนกัอตุสาหกรรมทัว่โลก  

3. ด้านการจดัการท่ีให้ความส าคญัท่ีคนหรือยึดคนเป็นศนูย์กลางความส าเร็จของ 
องค์กรขึน้อยูก่บัการมีสว่นร่วมและความมุง่มัน่ของคน คนจงึเป็นศนูย์กลางของระบบคณุภาพ 
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1.5.2 แนวคิดหลักกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเชิงคุณภำพ (SIPPO) 

1.5.2.1 หลกัการจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ (SIPPO)  
ศาสตราจารย์ ดร.ฮิโตชิ คเุม (อ้างถึงใน ชว่งโชต ิพนัธุเวช ,2552:33-35)  ได้ให้แนวคดิการ

จดัการคณุภาพเชิงมาตรฐานแนวทางนีป้ระกอบด้วยกิจกรรมหลกั 2 ประการ คือ 
  1. การสร้างระบบคณุภาพตามมาตรฐาน คือเป็นมาตรฐานเอกสาร มาตรฐาน
การเขียนล าดบัขัน้ตอนการท างาน  
  2. การควบคมุคณุภาพ คือ การควบคมุ ดแูล และตรวจสอบว่าได้ท าตามเกณฑ์ 
และข้อก าหนดในเอกสารมาตรฐานหรือไมแ่ละผลการปฏิบตังิานอย่างไร หากไม่ปฏิบตัิท่ีก าหนดไว้
ในเอกสารมาตรฐานจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงจนกว่ากระบวนการท างานและผลลพัธ์เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในเอกสารมาตรฐาน 

ชว่งโชติ พนัธุเวช (2547:244) ได้น าแนวคิดการจดัการคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร(TQM) เกณฑ์ 
รางวลัคณุภาพแหง่ชาติ หรือ NQA (National Quality Award)  มาตรฐานการรับรองคณุภาพ 
South Western Reginal Association และมาตรฐานการประกนัคณุภาพของส านกังานรองรับ
มาตรฐานการศกึษาองค์มหาชน  มาประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการศกึษาและการจดัการเรียน
การสอน มาประยกุต์เป็นรูปแบบการจดัการเชิงคณุภาพ เรียกวา่ แมแ่บบซิปโป หรือ SIPPO 
model  ดงันี ้                        
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                                               สร้ำงมำตรฐำนใหม่สู่กำรปฏิบัติ (Act) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 1.2 แมแ่บบกระบวนการจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ หรือ SIPPO 

 
แนวคิดการจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ หรือ SIPPO เป็นกระบวนการจดัการศกึษา 

ประกอบด้วย 5   องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 
1. นกัเรียน (Student) ผู้ มีสว่นได้เสีย (Stakeholder) 
2. ปัจจยัป้อน หรือระบบสนบัสนนุ (Input supportive system) 
3. การจดักระบวนการเรียนรู้ (Process Management of teaching and  

learning) 
4. ผลผลิต (นกัเรียน) (Products) 
5. ผลลพัธ์ (ความพงึพอใจของลกูค้า) (Outcomes) 
และควรมีอีก 3  องค์ประกอบยอ่ยจงึจะท าให้เกิดความสมบรูณ์คือ 
6. การตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษา (quality audit and  

assessment) 

การวางแผน (P) 30%               การผลิตบณัฑิต (D) 40%              การสอบผลผลิต ( C ) 30% 
8. กำรวัด วิเครำะห์สำรสนเทศ และกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

7. กำรปรับปรุงคุณภำพ 

1. นักศึกษำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
Student/Stakeholder 

6. ตรวจสอบและกำรวัดประเมิน 

2. ปัจจัยป้อน/Input 
- การน าองค์การ 
- หลกัสตูร 
- นกัเรียน 
- บคุลากรและอาจารย์ 
- สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
- ทรัพยากรการเรียนรู้ 
- แผนและงบประมาณ 

3. กำรบริหำร
กระบวนกำร/Process 
- จดัการเรียนรู้ 
- พฒันาและฝึกอบรม 
- บริการวิชาการ 
- วิจยัและพฒันา 
- ผลิตผลงานวิชาการ 
- พฒันานกัศกึษาฯ 

4. ผลผลิต/Product 
- บณัฑิต 
-ผลงานวิชาการ 
- งานวิจยัหรือ
สิ่งประดิษฐ์ 
- สิทธิบตัร 
- ลิขสิทธ์ิฯ 
 

5. ผลลัพธ์
(Outcome) 

-% ได้งานท า 
- % การศกึษาตอ่ 
- รายได้ 
- ต าแหน่งงาน 
- ความพงึพอใจ 
ลกูค้าฯ 
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7. การวิเคราะห์สารสนเทศและการจดัการความรู้(measures analyze and  
knowledge management) 

8. การปรับปรุงและพฒันาคณุภาพ  หรือ (Continuous quality improvement) 
แมแ่บบการจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ หรือ SIPPO  สรุปอธิบายได้ตามล าดบัดงันี ้

1. นกัเรียน (Student and Stakeholder) การมุง่เน้นให้ความส าคญัแก่นกัเรียน 
นักศึกษา และผู้ มีส่วนได้ส่วยเสีย หรือเป็นกระบวนศึกษาและวิเคราะห์ตนเอง และปัจจัย
สิ่งแวดล้อมหรือ SWOT analysisท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา เช่นกระแสโลกาภิวัฒน์ 
เศรษฐกิจ การค้า และการศึกษาเสรี การเมือง สงัคม และเทคโนโลยี เป็นต้น ข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ความต้องการดังกล่าว ผู้ บริหารระดับคณะมหาวิทยาลัยจะต้องน าไปสู่การก าหนด 
วิสยัทศัน์ ทิศทาง เป้าหมาย การวางแผนยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ของหนว่ยงาน 

2. ปัจจยัป้อน หรือระบบสนบัสนนุ (Input supportive system)   เป็นภารกิจของ 
ผู้บริหารท่ีจะต้องท าการวางแผน  ออกแบบ  จดัสรรและจดัการ และควบคุมปัจจัยป้อน  ได้แก่ 
หลักสูตร  การรับนักเรียน/นักศึกษา บุคลากร  อาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวก ทรัพยากรการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ตรงกับความคาดหวงัและความต้องการของนกัเรียน/นกัศึกษา ผู้ มีส่วนได้ส้วนเสีย
และลกูค้า 

3. การจดักระบวนการเรียนรู้ (Process Management of teaching and learning)  
รวมถึงกระบวนการการสอน การวิจยั การพฒันานกัเรียน/นกัศึกษา และการให้บริการวิชาการท่ี
น าไปสูก่ารสร้างผลผลิต และให้บริการทางการศกึษา 

4. ผลผลิต (นกัเรียน) (Products) ได้แก่ ผลผลิตทางการศกึษา ท่ีเกิดจากกระบวนการ 
จดัการเรียนรู้ ผลงานวิจยั ผลการพฒันานกัเรียน/นกัศกึษา และผลการให้บริการวิชาการ อาทิ เช่น 
บณัฑิต เอกสาร ต ารา ผลงานวิจยั สิทธิบตัรและการให้การบริการ ซึ่งผลผลิตจะมีคณุภาพเพียงใด
นัน้ ขึน้อยูก่บัการก ากบั ควบคมุ และการเอาใจใสด่แูลในกระบวนการผลิต 

5. ผลลพัธ์ (ความพงึพอใจของลกูค้า) (Outcomes) หมายถึง ความพงึพอใจของ 
นกัเรียน/นกัศกึษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการหรือผู้ ใช้บณัฑิต ท่ีได้มาจากลกูค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียดงักลา่วเป็นผู้ตดัสิน และประเมินวา่ผลผลิตและการให้การบริการของโรงเรียน/มหาวอทยาลยั
ได้มีคณุภาพตามความต้องการ หรือข้อก าหนด หรือสิ่งท่ีคาดหวงัหรือไม่ 

จากผลการด าเนินการและการปฏิบตัิการตามแม่แบบ SPPO แล้วสิ่งท่ีสถาบนัการศกึษา
จะต้องด าเนินการและขาดไมไ่ด้ 

6. กระบวนการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษา (internal quality auditing)  
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เพ่ือท าการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานในแต่ละ
กระบวนการตามองค์ประกอบของแม่แบบ SIPPO จึงมีความจ าเป็นท่ีทกุระดบั และทกุหน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการเป็นระยะและสม ่าเสมอ จะท าให้พบข้อบกพร่อง จุดอ่อน และจุดแข็งในการ
ปฏิบตังิานในแตล่ะกระบวนการ 

7. กระบวนการวิเคราะห์สารสนเทศและการจดัการความรู้(measures analyze and  
knowledge management) หลงัจากการด าเนินงานตามกระบวนการของ SIPPO ไปแล้ว จะต้อง
ท าการวดัและวิเคราะห์การปฏิบตัิงาน เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินการว่ามีการพฒันาคณุภาพ
และมีความก้าวหน้าของแต่ละกระบวนการ มีผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี และเกิดเป็น
ความรู้และสินทรัพย์ทางปัญญาขององค์กรหรือหน่วยงานหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะน าไปสู่การสัง่สม 
จดัเก็บ ให้บริการและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในองค์กรความรู้และจะก้าวไปสู่ระบบการจดัการความรู้
ขององค์กรในท่ีสดุ 

8. การปรับปรุงและพฒันาคณุภาพ  หรือ (Continuous quality improvement)  
ข้อมลูและสารสนเทศท่ีได้จากการวดั ตรวจสอบและการประเมินคณุภาพในแตล่ะกระบวนการของ 
SIPPOจะพบจดุอ่อน และจดุแข็ง ท่ีน าไปสู่การวางแผน และการก าหนดนโยบายในปีตอ่ๆไป ท่ีจ า
น าสู่การปรับปรุงคณุภาพในแตล่ะองค์ประกอบของ SIPPO ตามวงจร P-D-C-A  และท าอย่าง
ตอ่เน่ืองไมมี่ท่ีสิน้สดุ ในท่ีสดุจะสามารถน าพาองค์กร สูก่ารจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพเป็นเลิศ  

การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องใช้แนวคิด 
กระบวนการจดัการคณุภาพเชิงระบบในรูปแบบ SIPPO สามารถท าให้เห็นกระบวนการตัง้แต่ต้น
ถึงการตรวจตดิตามและการประเมินผล และปรับปรุงและพฒันาคณุภาพสถานศกึษาให้ดีขึน้ 

 
 1.5.3 แนวคิดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตเิก่ียวกับกับกำรประกันคุณภำพภำยใน 

หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกับกับการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน นัน้ในปี 2554  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐานได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิไว้ดงันี ้(คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.2554) 

ก. หลักกำรส ำคัญ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื น้ฐาน ด าเนินการให้

ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบตัิตามหลกัการของการประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
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1. การประกนัคณุภาพเป็นหน้าท่ีของบคุลากรทกุคนท่ีต้องปฏิบตังิานตามภารกิจท่ีแตล่ะ
คนได้รับมอบหมาย 

2. การประกนัคณุภาพมุง่พฒันาการด าเนินงานตามความรับผิดชอบของตนให้มีคณุภาพ
ดียิ่งขึน้ เพราะผลการพฒันาของแตล่ะคนก็คือผลรวมของการพฒันาทัง้สถานศกึษา 

3.การประกันคุณภาพเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่ท าเพ่ือเตรียมรับการประเมิน
เป็นครัง้คราวเทา่นัน้ 

4. การประกันคุณภาพต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่
สามารถวา่จ้างหรือขอให้บคุคลอ่ืน ๆ ด าเนินการแทนได้ 

5. การประกนัคณุภาพต้องเกิดจากการยอมรับและน า ผลการประเมินคณุภาพการศกึษา
ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา(ส าเนา) 

ข. กำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
ให้สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ด าเนินการดงันี ้
ให้สถานศกึษาและผู้ เก่ียวข้องด าเนินการและถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกนั ดงันี  ้

1.1 ศกึษา วิเคราะห์มาตรฐานและตวับง่ชีว้า่ด้วยการประกนัคณุภาพภายในของ 
สถานศกึษาตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการประกาศใช้ 

1.2 พิจารณาสาระส าคญัท่ีจะก าหนดในมาตรฐานและตวับง่ชีท่ี้สะท้อน 
อตัลกัษณ์และมาตรการสง่เสริมของสถานศกึษา 

1.3 ก าหนดคา่เป้าหมายความส าเร็จของแตล่ะมาตรฐานและตวับง่ชี  ้
1.4 ประกาศคา่เป้าหมายแตล่ะมาตรฐานและตวับง่ชีว้า่ด้วยการประกนัคณุภาพ 

ภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้ เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกรับทราบทัง้นี ้สถานศึกษาอาจ
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเพิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีกระทรวงศกึษาธิการประกาศ 
ใช้ได้ 
 

2. กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ด าเนินการดงันี ้

2.1 ให้สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา ดงันี ้
2.1.1 ศกึษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของ 

สถานศกึษาอยา่งเป็นระบบโดยใช้ข้อมลูตามสภาพจริง 
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2.1.2 ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายด้านตา่งๆโดยมุง่เน้นท่ี 
คณุภาพผู้ เรียนท่ีสะท้อนคณุภาพความส าเร็จอยา่งชดัเจนและเป็นรูปธรรม โดยทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 

2.1.3 ก าหนดวิธีการด าเนินงานกิจกรรม โครงการท่ีสอดคล้องกบั 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา โดยใช้กระบวนการวิจยั หรือผลการวิจยั หรือข้อมูลท่ีอ้างอิง
ได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ 
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

2.1.4 ก าหนดแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ินจากภายนอกท่ีให้การ 
สนบัสนนุทางวิชาการ 

2.1.5 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีอยา่งชดัเจนให้บคุลากรของสถานศกึษาและ 
ผู้ เรียนร่วมรับผิดชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.6 ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีสว่นร่วมของบดิา มารดา 
ผู้ปกครององค์กร  หนว่ยงาน ชมุชน และท้องถ่ิน 

2.1.7 ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพให้ 
สอดคล้องกบักิจกรรม/โครงการ 

2.1.8 เสนอแผนพฒันาการจดัการศกึษาตอ่คณะกรรมการสถานศกึษา 
ขัน้พืน้ฐานและหรือคณะกรรมการสถานศกึษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศกึษาให้ความ
เห็นชอบ 

2.2 ให้สถานศกึษาจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี ดงันี ้
2.2.1 จดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาการจดั 

การศกึษาของสถานศกึษา 
2.2.2 ให้ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบตักิารประจ าปีไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิ 

ชดัเจน 
2.2.3 เสนอแผนปฏิบตักิารประจ าปีตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้ 

พืน้ฐานและหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศกึษาให้ความ
เห็นชอบ 

3. กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ ด าเนินการดงันี ้
3.1 จดัโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศกึษาท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา 

ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
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3.2 ก าหนดผู้ รับผิดชอบและจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู ่ครอบคลมุ เป็น 
ปัจจบุนั สะดวกตอ่การเข้าถึงและการให้บริการ หรือการเช่ือมโยงเครือขา่ยกบัหนว่ยงานต้นสงักดั 

3.3 น าข้อมลูสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพฒันาการเรียนการ 
สอน 

4. กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ด าเนินการดงันี ้
4.1 น าแผนปฏิบตักิารประจ าปีแตล่ะปีสูก่ารปฏิบตั ิตามกรอบระยะเวลา และ 

กิจกรรมโครงการท่ีก าหนดไว้ 
 4.2 ผู้ รับผิดชอบและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ีและความ 

รับผิดชอบตามท่ีได้ก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

5. กำรจัดให้มีกำรตดิตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ด าเนินการดงันี ้
5.1 ก าหนดผู้ รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาระดบั 

สถานศกึษา 
5.2 ตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาทัง้ระดบับคุคลและระดบัสถานศกึษา 

อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
5.3 รายงานและน าผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาไปใช้ประโยชน์ใน 

การปรับปรุงพฒันา 
5.4 เตรียมการและให้ความร่วมมือในการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

จากหนว่ยงานต้นสงักดั 
6. กำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ ด าเนินการดงันี ้
6.1 ให้มีคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในอยา่งน้อย 3 คน ท่ีประกอบด้วย 

ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกท่ีหนว่ยงานต้นสงักดัขึน้ทะเบียนไว้อยา่งน้อย 1 คน เข้ามามีสว่นร่วมใน
กระบวนการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6.2 ด าเนินการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
โดยใช้วิธีการ และเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

7. กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน ด าเนินการดงันี ้
7.1 สรุปและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายในของ 

สถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพผู้ เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบท่ี
หนว่ยงานต้นสงักดัก าหนด 
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7.2 น าเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และหรือคณะ 
 กรรมการสถานศกึษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศกึษาให้ความเห็นชอบ 

7.3 เผยแพร่รายงานตอ่สาธารณชน หนว่ยงานต้นสงักดั และหนว่ยงานท่ี 
เก่ียวข้อง 

8. กำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง ด าเนินการดงันี ้
8.1 สง่เสริมแนวความคดิเร่ืองการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีมุง่การพฒันา 

คณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองให้เกิดขึน้กับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท างานปกติของ
สถานศกึษา 

8.2 น าผลการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา จากการประเมินตนเอง 
หรือจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และเลือกสรรข้อมลูสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาการบริหารและการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 

8.3 เผยแพร่ผลการพฒันาคณุภาพการศกึษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือให้เกิด 
การพฒันา 

ค. กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต้นสังกัด 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานในความรับผิดชอบ

ด าเนินการดงันี ้
1. ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั และเผยแพร่นวตักรรมท่ีเก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิควิธีการ 

ประกนัคณุภาพภายในอยา่งตอ่เน่ือง 
2. สง่เสริม สนบัสนนุ และร่วมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

ตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เชน่ 
ระบบข้อมลูสารสนเทศ แผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา การจดัท ารายงาน 
ประจ าปี เป็นต้น 

3. พฒันาผู้ทรงคณุวฒุิท่ีสามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาในสงักดัท่ีรับผิดชอบ จดัท าทะเบียนรายช่ือ และประกาศให้สถานศกึษาทราบ 

4. ก ากบัและดแูลคณุภาพการศกึษาเพ่ือยกระดบัหรือรักษามาตรฐานคณุภาพการศกึษา 
5. จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาอยา่งน้อย 1 ครัง้ตอ่ปี 

และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้สถานศกึษาทราบ 
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6. น าผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพไปใช้วางแผนและพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

7. เผยแพร่ผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาตอ่หนว่ยงานต้นสงักดัระดบัเหนือ
ขึน้ไป และสาธารณชน 

8. เช่ือมโยงผลการประเมินคณุภาพภายนอกกับผลการประเมินภายใน เพ่ือการพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

9. สร้างเครือขา่ยคณุภาพเพ่ือร่วมพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
           10.  ประกาศ เผยแพร่ผลการปฏิบัติดีของสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชนและ
หนว่ยงานตา่ง ๆ 

1.5.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในกับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 
 ในแต่ละปีการศึกษาสถานศึกษาต้องมีการประกันคุณภาพภายในเพ่ือน าผลมาพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์  ท่ีก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 48  ของ
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ระบุว่า  
“ให้หน่วยงานต้นสงักัดและสถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง”  ในขณะท่ีมาตรา 49  ของพระราชบญัญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการ
ประเมินคณุภาพภายนอกไว้ว่า  “ให้มีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  
มีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์  วิธีการประเมินคณุภาพภายนอกและท าการ
ประเมินผลการจดัการศกึษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษา”  

การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาปกติ
ของสถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  ตัง้แต่ก าหนดมาตรฐานการศึกษา   วางแผน
พฒันาการจดัการศึกษา  จดัระบบบริหารและสารสนเทศ   การด าเนินงานตามแผน   การติดตาม
งาน   จนถึงการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงในอนาคต   ซึ่งตา่งจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผลลัพธ์จากการจัดการศึกษา    แต่มีจุดมุ่งหมาย
เดียวกนัเพ่ือน าไปสูส่ถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ   และมีความเช่ือมโยงกนัดงันี ้  
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ภาพท่ี 1.4 ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก
(สมศ.2553, 4) 
 
  เม่ือสถานศกึษามีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในแล้วต้องจดัท ารายงานประจ าปีท่ี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายใน  หรือเรียกว่า  
รายงานการประเมินตนเอง  เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และเปิดเผยต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง/สาธารณชน และรองรับการประเมินรอบ
สามของสมศ.  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกนัคณุภาพภายใน 
 

การปฏบิตังิาน
ของ 

สถานศกึษา 
 

การประเมนิ
ตนเองของ
สถานศกึษา 

 

รายงานผลการ
ประเมนิ 

 

การตรวจเยีย่ม 
 

การ 
ตดิตามผล 

 

การประกนัคณุภาพภายนอก 
 

รายงานประจ าปี 
 

ขอ้มลูป้อนกลบั 
 

ขอ้มลูป้อนกลบั 
 

ตดิตามตรวจสอบโดยต้น
สงักดัทุก 3 ปี 
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ภาพท่ี 1.5 การด าเนินงานระวา่งการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก 
 

 จากแนวคิด แนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทัง้องค์กร  แนวคิดการจัดการศึกษาเชิง
คณุภาพ (SIPPO)   และแนวคิดระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ผู้ วิจยัจึงได้
น ามาพฒันาเป็นกระบวนการบริหารงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการ
จดัการคณุภาพ 
 
        

 
 
 
 
 

การประเมินคณุภาพภายนอก 
 

สมศ. 
 

-ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสงคราม 

-ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   เขต 10  
 

 

สถานศึกษา 

 

ศึกษา SAR ของสถานศึกษา 

เขา้ตรวจเยีย่ม / ประเมิน / ให้
ขอ้เสนอแนะ 
 

 

-พฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพภายใน  
- -จดัท ารายงานประจ าปีทีม่รีายงานการประเมนิตนเอง 
- -ใหค้วามรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสาร/ 

หลกัฐานขอ้มลูเพื่อรองรบัการประเมนิภายในและภายนอก 
 

การประเมินคณุภาพภายใน 
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ตอนที่2 
กระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน

ด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 
กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีส าคญั

มากสถานศึกษาควรก าหนดให้ชดัเจนเพ่ือเป็นแนวทางให้ครูอาจารย์หรือผู้ เก่ียวข้องทราบเม่ือมา
ศกึษากระบวนการจะได้เข้าใจและสานตอ่งานประกนัคณุภาพของโรงเรียนได้ทนัที   ซึ่งการประกนั
คณุภาพภายในถือเป็นภาระงานประจ าท่ีต้องท าทกุปีการศกึษาโดยในทีนีก้ระบวนการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด้วยการจัดการคุณภาพแบ่งเป็นกระบวนการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(QBP) 1 กระบวนการ   และกระบวนการ
บริหารงานยอ่ย (QWP)  8  กระบวนการ   
 
กระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำขัน้พืน้ฐำน(QBP) 

กระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา (QBP) เป็นกระบวนการ
บริหารงานท่ีชีใ้ห้เห็นภาพของกระบวนการ/ขัน้ตอนทัง้หมดของงานประกันคุณภาพตัง้แต่การ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาจนถึงการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  ซึ่ง
สอดคล้องตามขัน้ตอนของ P-D-C-A  และการด าเนินงานของสถานศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการประกันคณุภาพภายใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2554     ดงันี ้
 
ขัน้ตอนวำงแผน(PLAN) 

- ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ เป็นการศึกษามาตรฐานและตวับ่งชี ้  การก าหนดค่า
เป้าหมาย  ความคาดหวัง  ความส าเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและชีแ้จงให้
ผู้ เก่ียวข้องทราบ  โดยมีดชันีวัดคุณภาพได้แก่ ค่าเป้าหมายของมาตรฐานและตวับ่งชี ้   ค าสั่ง
แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพ   

- จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ เป็นการก าหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ
ของสถานศกึษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาโดยมีดชันีวดัคณุภาพได้แก่  
แผนพฒันา/แผนปฏิบตักิารของสถานศกึษา   โครงการ/งบประมาณและผู้ รับผิดชอบ     
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- จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ เป็นการจดัระบบการบริหารงานท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา
ระบบการประกันคณุภาพภายใน   ผู้ รับผิดชอบ และการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
และการเรียนการสอน   โดยมีดชันีวดัคุณภาพได้แก่  โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา  
ระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
 
ขัน้กำรด ำเนินงำน(DO) 

-ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ  เป็นการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ   ตาม
ชว่งเวลา  ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนด  โดยมีดชันีวดัคณุภาพได้แก่ รายงานผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม/โครงการ  รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 
 
ขัน้กำรตรวจสอบ(CHECK) 

-ตดิตำมตรวจสอบ  เป็นการตดิตามด าเนินงานตามแผนพฒันาของสถานศกึษา   มีดชันี
วดัคณุภาพได้แก่รายงานการติดตามตรวจสอบผล/รายงานผลการปฏิบตัิงานการด าเนินงาน  และ 
รายงานการประชมุตดิตาม/รายงานประเมินตนเอง(SAR) 
 -ประเมินคุณภำพภำยใน  เป็นการรับการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษาเพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาสถานศกึษาตอ่ไป  มีดชันีวดัคณุภาพ
ได้แก่กิจกรรมการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา   เอกสาร/ข้อมลูประกอบการรายงานตาม
มาตรฐานและตวับง่ชี ้
 -รำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน เป็นการน าผลการด าเนินงานและผลประเมินภายใน
ของสถานศกึษามาชีแ้จงให้ผู้ เก่ียวข้องทราบโดยจดัท างานรายประจ าปี     มีดชันีวดัคณุภาพได้แก่
รายประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมิน     คณุภาพภายในสถานศกึษา    
 
ขัน้ปรับปรุงผล(ACTION) 

-พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง เป็นการน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลใน
การพฒันาสถานศกึษาในปีการศึกษาต่อไปและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างสถานศกึษา ตลอดจน
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  มีดชันีวดัคณุภาพได้แก่แผนปรับปรุงสถานศกึษา  
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ตารางท่ี 2.1 ผงักระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา(QBP) 
กระบวนกำรขัน้ตอน โรงเรียน 

ส ำนักงำนเขต
กำรศกึษำ 

ดัชนีคุณภำพ 
ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำย
ประกันคุณภำพ 

กรรมกำร
สถำนศึกษำ 

ครู / บุคลำกร 
ท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนวำงแผน 
(PLAN) 

1. ก ำหนด
มำตรฐำน
กำรศกึษำ 

 

     -ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพ
ถกูต้อง 
-มีนโยบายประกนั
คณุภาพ 
-มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษามคีวาม
เหมาะสม 

 
2. จัดท ำ
แผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ 

     -แผนพฒันาฯมี
ความเหมาะสม 
-แผนปฏิบตักิาร
ประจ าปีสอดคล้อง
กบัแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 

3. จัดระบบ
บริหำรและ
สำรสนเทศ 
 

     -ระบบบริหารและ
สารสนเทศท าให้
การด าเนินงานของ
สถานศกึษาเป็นไป
ตามแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 

ขัน้กำรด ำเนินงำน 
(DO) 

 

4. ด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ 

     -จดักิจกรรม/
โครงการตา่งๆ
ตามท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

ขัน้กำรตรวจสอบ 
(CHECK) 

5. ติดตำมตรวจ 
สอบคุณภำพกำร 
ศึกษำ 
 

     -รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ท่ีถกู 

6. ประเมิน
คุณภำพภำยใน      -สถานศกึษาผา่น

ประเมินภายใน
ระดบัดีมาก 
 

7. รำยงำน
ประเมินคุณภำพ      -รายประจ าปีมี

รายงานประเมนิ
คณุภาพภายใน
สถานศกึษา    

ขัน้ปรับปรุงผล 
(ACTION) 

8. พัฒนำคุณภำพ
กำรศกึษำอย่ำง
ต่อเน่ือง 
 
 
 

     -สถานศกึษามีการ
พฒันาดีขึน้ 
 -มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพ่ือพฒันา
สถานศกึษา 

 
 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 
แตง่ตัง้กรรมการ 
ประกนัคณุภาพ 

 
จดัท าประกาศนโยบาย       
ประกนัคณุภาพภายใน 

 
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 
จดัท าแผนพฒันา 

การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 

จดัระบบบริหาร 
และสารสนเทศ 

 

ด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 

 

จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

 
สิน้สดุ 

 

N 

Y 

จดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพการศกึษา 

 
ประเมิน
ภายใน 

 
จดัท ารายงาน
ประจ าปี 
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กระบวนกำรย่อยในกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำขัน้
พืน้ฐำนด้วยกำรจัดกำรคุณภำพ 

จากผงักระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานด้วยการ
จดัการคณุภาพมีกระบวนการหรือขัน้ตอนย่อย 8 กระบวนการดงันี ้

ตารางท่ี 2.2 ผงักระบวนการก าหนดมาตรฐานสถานศกึษา(QWP1) 

กระบวนกำรขัน้ตอน 
โรงเรียน  

ดัชนีคุณภำพ 
ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

กรรมกำรสถำนศกึษำ 
ครู/ บุคลำกร 
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.ศึกษำข้อมูลและส ำรวจ 
ควำมต้องกำร 
 
 
 

 

     
 
 
- ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการประกนั
คณุภาพถกูต้องและ
ครบถ้วน 

 

- ข้อมลูมาตรฐาน/ตวั
บ่งชี/้ผลการประเมิน
สถานศกึษาถกูต้องและ
ครบถ้วน 

-กรรมการทกุท่านเข้า
ร่วมประชมุ 
 
- ข้อมลูความต้องการ
ของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
ถกูต้องและครบถ้วน 

 
2.ก ำหนดมำตรฐำนของ 
สถำนศึกษำ  

 
 
 

   -มีแนวทางในการก าหนด
มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

-มีมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 

3. ตรวจสอบควำมถูก 
ต้อง 
 
 

 
 
 

   -มาตรฐานการศกึษามี
ความเหมาะสม 

4. เผยแพร่มำตรฐำน 
กำรศกึษำ   

 
 

   -ผู้เก่ียวข้องทราบ
มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 

 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 
แตง่ตัง้กรรมการ 
ประกนัคณุภาพ 

 
ลงนามหนงัสือ
เชิญประชมุ 

 

ศกึษามาตรฐาน / ตวับ่งชี ้
ผลการประเมินสถานศกึษา 

 

ส ารวจความ
ต้องการของผู้มี
สว่นได้สว่นเสีย 

 

ทบทวนมาตรฐานการศกึษาท่ีผา่นมา 

 
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 

ตรวจ 
สอบ 

 

เผยแพร่มาตรฐานการศกึษา 

 
สิน้สดุ 

 

N 

Y 
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     ตารางท่ี2.3 ผงักระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ 
    (QWP2) 

ขัน้ตอน 
โรงเรียน  

ดัชนีคุณภำพ 
กรรมกำรสถำนศกึษำ ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ/กลุ่ม
งำน 

1.เตรียมเอกสำรและ
ข้อมูล     

- ข้อมลูมาตรฐาน
การศกึษา/แผน
ยทุธศาสตร์หลกัสตูร/
นกัเรียน เป็นต้น 
ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
- กรรมการทกุท่านเข้า
ร่วมประชมุ 
 

2. จัดท ำแผนพัฒนำกำร 
จัดกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 

  
 

 - แผนพฒันาการจดั
การศกึษามีความ
เหมาะสม 

3. จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
   ประจ ำปี 
 
 

 
 
 
 
 

   -แผนปฏิบตักิารประจ าปี
สอดคล้องกบัแผนพฒันา
การจดัการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 

4.เผยแพร่แผนปฏิบัตกิำร 
  ประจ ำปี  

 
 
 
 

   -ผู้เก่ียวข้องทราบ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 

มาตรฐานการศกึษา/ 
แผนยทุธศาสตร์ 

หลกัสตูร/นกัเรียน/ชมุชน 

 

ลงนามหนงัสือ 
เชิญประชมุ 

 

จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา 
 

พิจารณา 

จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 

Y 

N 

พิจารณา 

N 

เผยแพร่แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
 

สิน้สดุ 

 

Y 
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ตารางท่ี2.4 ผงักระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ(QWP3) 

ขัน้ตอน โรงเรียน  
ดัชนีคุณภำพ กรรมกำรสถำนศกึษำ ผู้บริหำร กรรมกำรฝ่ำยประกันคุณภำพ 

1.ทบทวนระบบบริหำร และ 
สำรสนเทศ 
 
 
 
 
 

 

   -มีแนวทางพฒันาโครงสร้างระบบ
บริหารและสารสนเทศ 

2.จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

   -โครงสร้างระบบบริหารและ
สารสนเทศระบบบริหารและ
สารสนเทศท าให้การด าเนินงาน
ของสถานศกึษาเป็นไปตาม
แผนพฒันาการจดัการศกึษา 
-ผู้เก่ียวข้องเหน็ด้วย 

3.ประกันคุณภำพของ 
  สถำนศึกษำ 
 
 
 
 

    
-ครู/ผู้ เก่ียวข้องเข้าใจการประกนั
คณุภาพ 
 
 
 
-คูม่ือประกนัคณุภาพของ
สถานศกึษามีข้อมลูครบถ้วน
สมบรูณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มีผู้รับผิดชอบดแูลทกุมาตรฐาน
มาตรฐาน/ตวับ่งชี ้
 
 

4.  เผยแพร่คู่มือ 
ประกันคุณภำพของ 
สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

   -ผู้เก่ียวข้องกบัสถานศกึษาทราบ
และเข้าใจการประกนัคณุภาพของ
สถานศกึษา 

 
 

 

เร่ิมตน้

ตน้น 
ทบทวนระบบบริหารฯ 

      จดัท าระบบบริหารและสารสนเทศ 
 

ชีแ้จงระบบบริหาร 
และสารสนเทศ 

จดัอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ
ภายใน 

 

จดัท าคูม่ือประกนั
คณุภาพของสถานศกึษา 

 

ตรวจสอบ 

แตง่ตัง้ค าสัง่ผู้รับผิดชอบ
แตล่ะมาตรฐาน /               

ตวับ่งชี ้

 

ประชมุชีแ้จงคูม่ือประกนั
คณุภาพ /ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน /ตวับ่งชี ้

 
สิน้สดุ 

 

N 

Y 
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ตารางท่ี 2.5 ผงักระบวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา(QWP4) 

ขัน้ตอน 
โรงเรียน  

ดัชนีคุณภำพ 
ผู้บริหำร 

กรรมกำรฝ่ำยประกัน
คุณภำพ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ 
และหัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 

ครู / บุคลำกร  
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.เตรียมกำรปฏบัิต ิ  
 

    
 
 
 
- ครู/ ผู้ เก่ียวข้องทราบ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
- สถานศกึษามีความพร้อม
ในการด าเนินงาน 
 
- เขียนโครงการ/กิจกรรมได้
ถกูต้อง 
 
 
 
- เสนอโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ค าสัง่แตง่ตัง้กรรมการ
ด าเนินงานถกูต้อง 
 
 

2.ด ำเนินตำมแผนปฏบัิต ิ
กำรประจ ำปี       -จดักิจกรรมและโครงการ

ตา่งๆตามท่ีขออนมุตั ิ
 
 

3.ตรวจสอบกำร 
ด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 

    -จดักิจกรรมและโครงการ
ตา่งๆตามท่ีก าหนดใน
แผนปฏิบตัิการประจ าปี 

4.รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 

    -รวบรวมข้อมลูการ
ด าเนินงานครบทกุกิจกรรม/
โครงการ 

 

เร่ิมตน้

ตน้น 
ประชมุชีแ้จงแผนปฏิบตัิงานประจ าปี / 

การเขียนโครงการ /  สรุปผล 
 

เขียนโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ 

 

เสนอโครงการ / 
กิจกรรม  

เพ่ือขออนมุตัิ 
 

ตรวจสอบ 

แตง่ตัง้กรรมการ
ด าเนินงาน 

 

ด าเนินการจดักิจกรรมและโครงการตา่งๆ 

 
-ให้ค าแนะน า/ 
ช่วยแก้ปัญหา/ 
ให้ก าลงัใจและ
เสริมแรง 
 
 

สิน้สดุ 

 

Y 

N 

ตรวจสอบ 

รวบรวมข้อมลู
การด าเนินงาน 
 
 

N 

Y 
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ตารางท่ี 2.6 ผงักระบวนการตดิตามและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา(QWP5) 

ขัน้ตอน 

โรงเรียน  
ดัชนีวัดคุณภำพ ผู้บริหำร กรรมกำรประกัน

คุณภำพ/ผู้ดูแล
มำตรฐำนและตัวบ่งชี ้

หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 
ครู/ บุคลำกรท่ี
เก่ียวข้อง 

1.กำรส่งข้อมูล 
  ด ำเนินกำร      -ก าหนดสง่รายงานผล

การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ชดัเจน 
 
 
 
 
 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ถกูต้อง 

2.ติดตำมผลกำร 
  ด ำเนินงำน      - ข้อมลูเอกสารตาม

มาตรฐาน/ตวับ่งชีท่ี้
ครบถ้วน 
 

 
 

3.ตรวจสอบ 
คุณภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
-ผลสรุปคณุภาพการ
จดัการศกึษาของ
สถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
-รายงานประเมิน
ตนเอง(SAR)ท่ีถกูต้อง
สมบรูณ์ 

4.เผยแพร่ 
รำยงำนประเมิน 
ตนเอง(SAR) 
 

 
 
 
 

    -หน่วยงานต้นสงักดั
และผู้เก่ียวข้องทราบ
คณุภาพสถานศกึษา 

 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 
แจ้งก าหนดการสง่
รายงานผลการ
ด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
 

เขียนรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

จดัเก็บรวบรวม
ข้อมลูตาม
มาตรฐาน/ 
ตวับ่งชี ้

 

ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน 

 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
 

วิเคราะห์หาจดุพฒันารายมาตรฐาน/ตวับ่งชี ้
 

จดัท ารายงาน
ประเมินตนเอง

(SAR) 
 ตรวจสอบ 

เผยแพร่ให้
ผู้ เก่ียวข้องทราบ 

 (SAR) 
 

สิน้สดุ 

 

N 

Y 

www.ssru.ac.th



132 

 

 
ตารางท่ี 2.7 ผงักระบวนการจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา(QWP6) 

ขัน้ตอน 
ส ำนักงำนเขต
กำรศกึษำ 

โรงเรียน  
 
ดัชนีคุณภำพ 

ผู้บริหำร 

กรรมกำรประกัน
คุณภำพ/ผู้ดูแล
มำตรฐำนและ 

ตัวบ่งชี ้

กรรมกำร
สถำนศึกษำ 

หัวหน้ำกลุ่มสำระ 
และหัวหน้ำฝ่ำย

ต่ำงๆ 

ครู / บุคลำกร 
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.เตรียมรับกำร 
ตรวจประเมิน 
ภำยใน 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-จดัโครงการ
ประเมินคณุภาพ
การศกึษา 
-ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ถกูต้อง 
- ผู้ เก่ียวข้อง
ทราบการรับการ
ประเมิน 
-มีข้อมลู
เอกสาร/
หลกัฐาน
ครบถ้วน
สมบรูณ์ 

2.กำรรับกำร 
ประเมินภำยใน 

 
 
 
 
 

     -สถานศกึษา
พร้อมรับการ
ประเมิน 
 
-สถานศกึษา
ผา่นการประเมนิ
ภายในระดบัดี
มาก 

3.รับทรำบผล 
กำรประเมิน 
 

      -ผู้บริหาร/ครู 
และผู้เก่ียวข้อง
ร้อยละ 80 เข้า
ร่วมฟังการสรุป 

4.รวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 

      - ข้อมลูและสรุป
โครงการ
ประเมินคณุภาพ
การศกึษา
ครบถ้วน 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 
แตง่ตัง้

กรรมการตรวจ
ประเมิน 
 (SAR) 

 

แจ้งก าหนด 
การประเมิน 

 

จดัโครงการประเมินคณุภาพ
การศกึษา 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ชีแ้จงให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 
 

เตรียมเอกสาร/
หลกัฐาน 

 

รับการประเมนิคณุภาพการศกึษา 
 

ตรวจ
ประเมิน 

รับทราบผลการประเมินคณุภาพการศกึษา 
 

รวบรวมข้อมลูและสรุปโครงการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา 

 

สิน้สดุ 

 

Y 

N 
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ตารางท่ี2.8 ผงักระบวนการรายงานผลประเมินคณุภาพภายใน(QWP7) 

ขัน้ตอน 
ส ำนักงำนเขต
กำรศกึษำ 

โรงเรียน  
ดัชนีวัดคุณภำพ 

ผู้บริหำร 
กรรมกำรประกัน

คุณภำพ 
หัวหน้ำกลุ่มสำระ หัวหน้ำฝ่ำยต่ำงๆ 

ครู/บุคลำกร   
ท่ีเก่ียวข้อง 

1.ชีแ้จงผล 
กำรประเมิน  
และเตรียมข้อมูล
จัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี 

       
 
 
 
 
 
 
- ผู้เก่ียวข้องทราบ
ผลการประเมิน
ภายใน 
 
 
 
 
-ข้อมลูสถานศกึษา
ถกูต้องครบถ้วน 
 
 

2.จัดท ำรำยงำน 
ประจ ำปี       -รายงานประจ าปีท่ี

มีรายงานผลการ
ประเมินภายใน 
 
 
 
 

3.ตรวจสอบ 
ควำมถูกต้อง 
 
 
 
 

      -รายงานประจ าปี
ถกูต้อง 

4.เผยแพร่รำยงำน 
ประจ ำปี 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

   
-ผู้เก่ียวข้องกบั
สถานศกึษาทราบ
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน้

ตน้น 

สง่ผลการ
ประเมิน 
คณุภาพ
การศกึษา 

 ชีแ้จงผู้เก่ียวข้องทราบ 
 

รวบรวมข้อมลูโรงเรียน/นกัเรียน/ครู/ชมุชน/ผลการด าเนินงาน 
 

ท ารายงาน
ประจ าปี 

 
 

ตรวจ 
สอบ 

เผยแพร่รายงานประจ าปี 
 

 

สิน้สดุ 

 

Y 

N 
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ตารางท่ี2.9 ผงักระบวนการจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง(QWP8) 

ขัน้ตอน 

โรงเรียน  
ดัชนีวัดคุณภำพ 

ผู้บริหำร กรรมกำรประกันคุณภำพ 
 

กรรมกำรสถำนศกึษำ 
 

1.ส่งเสริมกำรประกัน 
คุณภำพ 
 
 

   -ครูทกุท่านน าแนวคิดการประกนั
คณุภาพมาใช้ในการท างานปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.พัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ
อย่ำงต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
-มีแนวทางพฒันาสถานศกึษาให้ดี
ขึน้ 
 
-มาตรฐานการศกึษามีความ
ชดัเจนมากขึน้ 
 
 
-แผนพฒันาการศกึษามีโครงการ/
กิจกรรม ท่ีรองรับการประเมนิ 
 

 
3.ตรวจสอบ  

 
 

  -สถานศกึษามีผลสรุปการพฒันา
สถานศกึษาท่ีถกูต้อง 
 

4.เผยแพร่ผลกำรพฒันำและ 
แลกเปล่ียนควำมรู้ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ผู้เก่ียวข้องกบัสถานศกึษาทราบ
ผลการพฒันา 
 
 
 
 
-มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือ
พฒันาสถานศกึษา 

 
 

 

เร่ิมตน้

ตน้น 

ชีแ้จงถงึประโยชน์ของการ
ประกนัฯตอ่สถานศกึษา 
 

วิเคราะห์หาแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษา 
 

 

ก าหนดมาตรฐานการศกึษาในปีการศกึษาตอ่ไป 
 

 

สรุปผลการพฒันา
สถานศกึษาท่ีน าผลการ
ประเมินคณุภาพมาปรับ

ใช้ตอ่ไป 
 

เผยแพร่ผลการพฒันา
สถานศกึษา 

 

แลกเปลี่ยนความรู้การ
พฒันาสถานศกึษา 

 

สิน้สดุ 

 

ตรวจ 
สอบ 

N 

Y 
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ตอนที่3 
ขัน้ตอนและวิธีปฏบิัต ิ  

จากกระบวนการยอ่ยในกระบวนการบริหารงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานด้วยการจดัการคณุภาพขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิดงันี ้ 
3.1 กระบวนการก าหนดมาตรฐานสถานศกึษา 
ตารางท่ี 3.1 วิธีปฏิบตัแิละตวัชีว้ดัของกระบวนการก าหนดมาตรฐานสถานศกึษา 
ล ำดับ ขัน้ตอน วิธีปฏิบตั ิ เอกสำรที่

เกี่ยวข้อง 
ตัวชีว้ัด 

1 ศกึษาข้อมลูและ
ส ารวจความต้องการ 

1.1 ผู้บริหารแตง่ตัง้คณะกรรมการฝ่าย
ประกนัคณุภาพของสถานศกึษา  และ
ฝ่ายตา่งๆประจ าปีการศกึษา 

-ค าสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการฝ่าย
ประกนัคณุภาพ 

-ค าสัง่แตง่ตัง้ถกูต้อง 

1.2 ผู้บริหารท าหนงัสือเชิญผู้ เก่ียวข้อง
ในการก าหนดมาตรฐานสถานศกึษา 

-หนงัสือเชิญประชมุ -กรรมการทกุทา่นได้รับ
หนงัสือเชิญประชมุ 

1.3 ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ 
ศกึษามาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน/
ตวับง่ชี ้ ผลการประเมินทัง้ภายในและ
ภายนอก    และส ารวจความต้องการ
ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบัสถานศกึษา    

-มาตรฐานการศกึษา/
ตวับง่ชี ้
-รายงานผลส ารวจ
ความต้องการของผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียกบั
สถานศกึษา   

-มีข้อมลูในการก าหนด
มาตรฐานสถานศกึษา
ครบถ้วน 

2 ก าหนดมาตรฐานของ
สถานศกึษา 

2.1 กรรมการสถานศกึษา/ ผู้บริหาร/  
กรรมการฝ่ายประกนัฯและผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องกบัสถานศกึษา ทบทวน
มาตรฐานการจดัการศกึษาในปี
การศกึษาทีผ่่านมา  

-รายงาน/บนัทกึการ
ประชมุ 

 

-มีแนวทางในการ
ก าหนดมาตรฐาน
สถานศกึษา 

2.2 กรรมการสถานศกึษา/ ผู้บริหาร/  
กรรมการฝ่ายประกนัฯและผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องกบัสถานศกึษา ก าหนด
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

-รายงาน/บนัทกึการ
ประชมุ 
 

-มาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 

3 ตรวจสอบความถกู
ต้อง  

3.1ผู้บริหาร/ กรรมการฝ่ายประกนัฯ
ตรวจสอบมาตรฐานการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา     

-มาตรฐานการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

-มาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา
เหมาะสมกบัสภาพจริง
ของสถานศกึษา 

4 เผยแพร่มาตรฐาน
การศกึษา  

4.1 กรรมการฝ่ายประกนัฯจดัพิมพ์
และเผยแพร่ 

-มาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 

-ผู้ เก่ียวข้องกบั
สถานศกึษาทราบ
มาตรฐานของ
สถานศกึษา 
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กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ   มีวิธีปฏิบตัิ
และตวัชีว้ดั ดงันี ้
ตารางท่ี3.2 วิธีปฏิบตัแิละตวัชีว้ดักระบวนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 ท่ีมีคณุภาพ    
ล ำดับ ขัน้ตอน วิธีปฏิบตั ิ เอกสำรที่

เกี่ยวข้อง 
ตัวชีว้ัด 

1 เตรียมเอกสารและ
ข้อมลู 

1.1 ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ
เตรียมข้อมลูของสถานศกึษา  
นกัเรียน  ชมุชน  งบประมาณ  
บคุลากร 

-มาตรฐานของ
สถานศกึษา/แผน
ยทุธศาสตร์/ผลการ
ประเมินสถานศกึษา 

-ข้อมลูมีรายละเอียด
ชดัเจนถกูต้อง 

1.2 ผู้บริหารท าหนงัสือเชิญผู้ เก่ียวข้อง
ในการจดัท าแผนประชมุ 

-หนงัสือเชิญประชมุ -กรรมการทกุทา่นได้รับ
หนงัสือเชิญประชมุ 

2 จดัท าแผนพฒันาการ
จดัการศกึษา 

2.1  ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ/
หวัหน้ากลุม่สาระ/กลุม่งานจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศกึษา  

-บนัทกึการประชมุ -มีแผนพฒันาการจดั
การศกึษา 

2.1 ผู้บริหารเสนอแผนพฒันาการจดั
การศกึษาตอ่กรรมการสถานศกึษา 

-แผนพฒันาการจดั
การศกึษา 

-แผนพฒันาการจดั
การศกึษามีความ
เหมาะสม 

2.2 กรรมการสถานศกึษาพิจารณา
แผนพฒันาการจดัการศกึษา     

-แผนพฒันาการจดั
การศกึษา 

-กรรมการสถานศกึษา
พิจารณาอนมุตัิ 

3 จดัท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

3.1  ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ/
หวัหน้ากลุม่สาระ/กลุม่งานจดัท า
แผนปฏบิตัิการประจ าปี 

-แผนพฒันาการจดั
การศกึษา 

-แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีสอดคล้องกบั
แผนพฒันาการจดั
การศกึษา 

3.2 ผู้บริหารเสนอแผนปฏบิตัิการ
ประจ าปีตอ่กรรมการสถานศกึษา 

-แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

-กรรมการสถานศกึษา
พิจารณาอนมุตัิ 

4 เผยแพร่แผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 

4.1 ผู้บริหารเผยแพร่แผนปฏบิตัิการ
ประจ าปีของสถานศกึษา 

-แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

-ผู้ เก่ียวข้องกบั
สถานศกึษาทราบ 
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กระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ   มีวิธีปฏิบตัแิละตวัชีว้ดั ดงันี ้
ตารางท่ี 3.3 วิธีปฏิบตัแิละตวัชีว้ดักระบวนการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ    
ล ำดับ ขัน้ตอน วิธีปฏิบตั ิ เอกสำรที่

เกี่ยวข้อง 
ตัวชีว้ัด 

1 ทบทวนโครงสร้างระบบ 
บริหาร และ
สารสนเทศ 

1.1  ผู้บริหารทบทวนโครงสร้างระบบ
บริหาร และ 

สารสนเทศของสถานศกึษา 

-โครงสร้างระบบบริหาร 
และสารสนเทศของ 
สถานศกึษาปีทีผ่่าน
มา 

-มีแนวทางพฒันา
โครงสร้างระบบบริหาร
และสารสนเทศ 

2 จดัระบบบริหารและ 
สารสนเทศ 

2.1  ผู้บริหารจดัท าโครงสร้างระบบบริหาร 
และ 

สารสนเทศของสถานศกึษา 

-โครงสร้างระบบบริหาร 
และสารสนเทศของ 
สถานศกึษา 

-โครงสร้างระบบ
บริหารและสารสนเทศ 
ที่เอือ้ตอ่การพฒันา
ระบบการประกนั
คณุภาพภายในและ
การเรียนการสอน 

2.2 กรรมการสถานศกึษา/ผู้บริหาร/  
ผู้ เก่ียวข้องร่วม 

พิจารณาระบบบริหารและสารสนเทศ  

-โครงสร้างระบบบริหาร 
และสารสนเทศของ 
สถานศกึษา 

-ผู้ เก่ียวข้องเห็นด้วยกบั 
โครงสร้างการบริหารและ 
สารสนเทศของสถาน 
ศกึษา 

2.3 ผู้บริหารชีแ้จงระบบบริหารงาน และ
สารสนเทศให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ  

-ระบบบริหารงาน 
และสารสนเทศ 

-ครู/ผู้ เก่ียวข้องทราบ
ระบบบริหารงาน และ
สารสนเทศ 

2.4 ผู้บริหารจดัระบบสารสนเทศของ
สถานศกึษา 

-ระบบสารสนเทศ
ของสถานศกึษา 

-ระบบบริหารสารนเทศ
เอือ้ประโยชน์ในการ
เรียนการสอนเป็นอยา่ง
ดี    

3 การประกนัคณุภาพ
ของสถานศกึษา 

3.1 ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ จดั
อบรมให้ความรู้การประกนัคณุภาพ 

-เอกสารการประกนั
คณุภาพ 

-ครู/ผู้ เก่ียวข้องเข้าใจ
การประกนัคณุภาพ 

3.2 กรรมการฝ่ายประกนัคณุภาพจดัท า
คูมื่อประกนัคณุภาพของสถานศกึษา 

-เอกสารการคูมื่อการ
ประกนัคณุภาพ 

-คูมื่อประกนัคณุภาพ
ของสถานศกึษาที่
ถกูต้องสมบรูณ์ 

3.3 ผู้บริหารตรวจสอบความถกูต้องและ
แตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบแตล่ะมาตรฐาน/ตวั
บง่ชี ้ 

-เอกสารการคูมื่อการ
ประกนัคณุภาพ 

-มีผู้ รับผิดชอบดแูลทกุ
มาตรฐานมาตรฐาน/
ตวับง่ชี ้

4 เผยแพร่คูมื่อประกนั
คณุภาพของ
สถานศกึษา 

4.1 ผู้บริหาร / กรรมการฝ่ายประกนัฯ
เผยแพร่คูมื่อประกนัคณุภาพของ
สถานศกึษา 

-คูมื่อการประกนั
คณุภาพ 

-ผู้ เก่ียวข้องกบั
สถานศกึษาทราบและ
เข้าใจการประกนั
คณุภาพของ
สถานศกึษา 
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กระบวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา   มีวิธีปฏิบตัแิละตวัชีว้ดั ดงันี ้
ตารางท่ี3.4 วิธีปฏิบตัแิละตวัชีว้ดักระบวนการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา    
ล ำดับ ขัน้ตอน วิธีปฏิบตั ิ เอกสำรที่

เกี่ยวข้อง 
ตัวชีว้ัด 

1 เตรียมการปฏิบตั ิ 1.1 ผู้บริหาร  จดัประชมุชีแ้จง
แผนปฏบิตัิการประจ าปี  การเขียน
โครงการ/กิจกรรม  และการสรุปผล 

-แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 
-ตวัอยา่งการการเขียน
โครงการ/กิจกรรม  และ
การสรุปผล 

- ครู/ผู้ เก่ียวข้องทราบ
แผนปฏบิตัิการ
ประจ าปี 

1.2 ผู้บริหารอ านวยความสะดวกใน
ด้านตา่งๆในการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิตัิการประจ าปี 

- รายการวสัด ุอปุกรณ์ 
สาธารณปูโภคตา่งๆ 

- สถานศกึษามีความ
พร้อมในการด าเนินงาน 

1.3 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/ฝ่าย
งานตา่งๆเขียนโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพฒันา 

-โครงการ/กิจกรรม -เขียนโครงการ/
กิจกรรมได้ถกูต้อง 

1.4 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/ฝ่าย
งานตา่งๆเสนอโครงการ/กิจกรรม 

-โครงการ/กิจกรรม - เสนอโครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนปฏบิตัิการ
ประจ าปี   

1.5 ผู้อ านวยการพิจารณาอนมุตัิและ
แตง่ตัง้ค าสัง่กรรมการด าเนินการ 

-โครงการ/กิจกรรม 
- ค าสัง่แตง่ตัง้กรรมการ
ด าเนินงาน 

- ค าสัง่แตง่ตัง้กรรมการ
ด าเนินงานถกูต้อง 

2 ด าเนินตาม
แผนปฏบิตัิการ
ประจ าปี   

2.1 แตล่ะฝ่ายด าเนินกิจกรรม และ
โครงการตามแผนปฏบิตัิการประจ าปี   

-โครงการ/กิจกรรม -การจดักิจกรรม และ
โครงการตา่งๆเป็นไป
ตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี   

2.2 ผู้บริหารคอยให้ค าแนะน าและ
ชว่ยแก้ปัญหาในการด าเนินการแตล่ะ
กิจกรรม และโครงการ 

-โครงการ/กิจกรรม -การจดักิจกรรม และ
โครงการตา่งๆบรรลุ
วตัถปุระสงค์ 

2.3 ผู้บริหารคอยให้ก าลงัใจและ
เสริมแรงแก่ครู-อาจารย์/ ผู้ เก่ียวข้องใน
การด าเนินการ 

-โครงการ/กิจกรรม -ครู/ ผู้ เก่ียวข้องในการ
ด าเนินการร่วมกนั
ปฏิบตัิงานอยา่งเต็มที ่

3 ตรวจสอบการ 
ด าเนินการ 
 

3.1ผู้บริหารและกรรมการประกนั
คณุภาพภายในตรวจสอบการ
ด าเนินงานแตล่ะกิจกรรม/โครงการ 

-โครงการ/กิจกรรม -การจดักิจกรรม และ
โครงการตา่งๆเป็นไป
ตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี   

4 รวบรวมข้อมลู 4.1กรรมการฝ่ายประกนัคณุภาพ
รวบรวมข้อมลูการด าเนินการทัง้หมด 

-แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

-ข้อมลูครบถ้วน 

www.ssru.ac.th



139 

 

กระบวนการตดิตามและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา   มวีธิปีฏบิตัแิละตวัชีว้ดัดงันี้ 
ตารางที3่.5 วธิปีฏบิตัแิละตวัชีว้ดักระบวนการตดิตามและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา    
ล าดบั ขัน้ตอน วิธีปฏิบติั เอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 
ตวัช้ีวดั 

1 การส่งขอ้มลู
ด าเนินการ 

1.1 กรรมการฝา่ยประกนัฯ 
ก าหนดการส่งขอ้มลู/สรุปผล
โครงการ/กจิกรรม 

-ก าหนดการส่งขอ้มลู -หวัหน้าสาระการ
เรยีนรู/้ฝา่ยงานต่างๆ
ทราบ 

1.2 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู/้ฝา่ย
งานต่างๆเขยีนสรุปโครงการ/
กจิกรรม 

-ก าหนดการส่งขอ้มลู -ทุกฝา่ยส่งขอ้มลูตาม
ก าหนด 

1.3 กรรมการฝา่ยประกนัฯจดัท าและ
ชีแ้จงการแบบฟอรม์ในการเกบ็ขอ้มลู
ตามมาตรฐาน/ตวับ่งชี ้
 

-มาตรฐานการศกึษา/
ตวับ่งชี ้
-แบบฟอรม์การเกบ็
ขอ้มลูแต่ละมาตรฐาน
การศกึษา/ตวับ่งชี ้  

-ผูด้แูลมาตรฐาน/ตวั
บ่งชีเ้ขา้ใจแบบฟอรม์
และการเกบ็ขอ้มลู 

2 ตดิตามผลการ 
ด าเนินงาน 

2.1 กรรมการฝา่ยประกนัฯ /
กรรมการผูด้แูลแต่ละมาตรฐาน
การศกึษา/ตวับ่งชี ้ ตดิตามและ
จดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 

-แบบฟอรม์การเกบ็
ขอ้มลูแต่ละมาตรฐาน
การศกึษา/ตวับ่งชี ้  

-รายงาน/สรุปผล
คุณภาพการศกึษาจาก
ผูด้แูลแต่ละมาตรฐาน
และตวับ่งชี ้ขอ้มลู และ
หลกัฐานต่างๆ 

3 ตรวจสอบ 
คุณภาพการศกึษา 

3.1กรรมการฝา่ยประกนัฯ ตรวจสอบ
ขอ้มลูจากกรรมการผูด้แูลแต่ละ
มาตรฐานการศกึษา/ตวับ่งชีแ้ละแปล
ความ 

-ขอ้มลูแต่ละมาตรฐาน
การศกึษา/ตวับ่งชี ้  

-ขอ้มลูแต่ละมาตรฐาน
การศกึษา/ตวับ่งชี ้ 
ถูกตอ้งมหีลกั
ฐานรองรบั 

3.2 ผูบ้รหิาร/กรรมการฝา่ยประกนัฯ
วเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน และจุด
ควรพฒันารายมาตรฐาน/ตวับ่งชี ้

-ขอ้มลูแต่ละมาตรฐาน
การศกึษา/ตวับ่งชี ้  
-มาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 

-ผลสรุปคุณภาพ
การศกึษา 

3.3 กรรมการฝา่ยประกนัฯจดัท า
รายงานประเมนิตนเอง(SAR) 

-ขอ้มลูแต่ละมาตรฐาน
การศกึษา/ตวับ่งชี ้  

รายงานประเมนิตนเอง
(SAR) 

3.4 ผูบ้รหิารพจิารณาความถูกตอ้ง
ของรายงานประเมนิตนเอง(SAR) 

รายงานประเมนิตนเอง
(SAR) 

-รายงานประเมนิ
ตนเอง(SAR)ทีถู่กตอ้ง
สมบรูณ์ 

4 เผยแพร่รายงาน
ประเมนิตนเอง(SAR) 

4.1 ผูบ้รหิาร/กรรมการฝา่ยประกนัฯ
เผยแพร่รายงานประเมนิตนเอง
(SAR)ใหห้น่วยงานตน้สงักดัและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง        

รายงานประเมนิตนเอง
(SAR) 

-หน่วยงานตน้สงักดั
และผูเ้กีย่วขอ้งทราบ
คุณภาพสถานศกึษา 
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กระบวนการจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  
มีวิธีปฏิบตัแิละตวัชีว้ดัดงันี ้
ตารางท่ี3.6 วิธีปฏิบตัิและตวัชีว้ดักระบวนการจดัให้มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 
ล ำดับ ขัน้ตอน วิธีปฏิบตั ิ เอกสำรที่

เกี่ยวข้อง 
ตัวชีว้ัด 

1 เตรียมรับการตรวจ
ประเมินภายใน 

1.1 กรรมการฝ่ายประกนัฯ จดัท า
โครงการประเมินคณุภาพการศกึษา 

-โครงการประเมิน
คณุภาพการศกึษา 

-โครงการสอดคล้องกบั
การประเมินภายใน 

1.2 ผู้บริหารจดัท าค าสัง่แตง่ตัง้
กรรมการด าเนินการ 

-ค าสัง่แตง่ตัง้กรรมการ -ค าสัง่แตง่ตัง้ถกูต้อง 

1.3 ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ 
จดัประชมุชีแ้จงให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ  

- หนงัสือการเข้าตรวจ
ประเมิน 
-รายงานประเมิน
ตนเอง(SAR) 

-ครู /นกัเรียนและ 
ผู้ เก่ียวข้องทราบการรับ
การประเมินภายใน 

1.4 ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ /
ครู-อาจารย์ และผู้ เก่ียวข้องเตรียม
ข้อมลู/หลกัฐานตา่งๆ 

-เอกสาร/หลกัฐานตาม
มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้

-รายงานประเมิน
ตนเอง(SAR) 

1.5 ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ 
เตรียมห้องรับรองส าหรับกรรมการ
ตรวจเยี่ยม 

-เอกสารการขอใช้ห้อง -ห้องรับรองมีเอกสาร
ข้อมลู/หลกัฐานตาม
มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้

2 การรับการประเมิน
ภายใน 

2.1 ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ /
ครู-อาจารย์ และผู้ เก่ียวข้องรับการ
ตรวจเยี่ยมของกรรมการผู้ประเมิน 

- หนงัสือการเข้าตรวจ
ประเมิน 

-สถานศกึษาพร้อมรับ
การประเมินคณุภาพ
การศกึษา 

2.2 ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ /
ครู-อาจารย์ และผู้ เก่ียวข้องชีแ้จง
ข้อมลูตามที่คณะกรรมการประเมิน
ต้องการทราบ 

-รายงานประเมิน
ตนเอง(SAR) 

-มีเอกสารข้อมลู/
หลกัฐานตาม
มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้
ครบถ้วน 

3 รับทราบผลการ
ประเมิน 

3.1 ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ /
ครู-อาจารย์ และผู้ เก่ียวข้อง รับทราบ
ผลการประเมินอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

-บนัทกึการประชมุ -ผู้บริหาร/กรรมการ
ฝ่ายประกนัฯ /ครู-
อาจารย์ และ
ผู้ เก่ียวข้องร้อยละ 80 
เข้าร่วมฟังการสรุป 

4 รวบรวมข้อมลู  4.1 ผู้บริหาร/กรรมการฝ่ายประกนัฯ
รวบรวมข้อมลูและสรุปโครงการ
ประเมินคณุภาพการศกึษา 

-โครงการประเมิน
คณุภาพการศกึษา 

-ข้อมลูและสรุป
โครงการประเมิน
คณุภาพการศกึษา
ครบถ้วน 
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กระบวนการรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน   มวีธิปีฏบิตัแิละตวัชีว้ดัดงันี้ 
ตารางที3่.7 วธิปีฏบิตัแิละตวัชีว้ดักระบวนการรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
ล าดบั ขัน้ตอน วิธีปฏิบติั เอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 
ตวัช้ีวดั 

1 ชีแ้จงผลการประเมนิ 1.1 ผูบ้รหิารน าผลการประเมนิอย่าง
เป็นทางการชีแ้จง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบ  

-หนงัสอืชีแ้จงผลการ
ประเมนิ 

-ผูเ้กีย่วขอ้งทราบผล
การประเมนิภายใน 

1.2 ผูบ้รหิาร แจง้ใหค้รู-อาจารย ์ 
ผูเ้กีย่วขอ้งทราบ เกีย่วกบัผลการ
ประเมนิภายใน 

-หนงัสอืเชญิประชุม -กรรมการทุกท่าน
ไดร้บัหนงัสอืเชญิ
ประชุม 

1.3 กรรมการฝา่ยประกนัฯรวบรวม
ขอ้มลูสถานศกึษา 

-เอกสารขอ้มลู
สถานศกึษา   

-ขอ้มลูสถานศกึษา
ถูกตอ้งครบถว้น  

2 จดัท ารายงาน
ประจ าปี 

2.1 กรรมการฝา่ยประกนัฯจดัท าราย
ประจ าปี 

-รายประจ าปี -รายประจ าปีมรีายงาน
ประเมนิคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา    

2.2 กรรมการฝา่ยประกนัฯเสนอ
รายงานประจ าปีใหผู้บ้รหิารพจิารณา 

-รายประจ าปี    -รายประจ าปีมรีายงาน
ประเมนิคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา    

3 ตรวจสอบความถูก
ตอ้ง  

3.1ผูบ้รหิารพจิารณาความถูกตอ้ง -รายประจ าปี    -รายประจ าปีถูกตอ้ง
สมบรูณ์ 

4 เผยแพร่รายประจ าปี    4.1 กรรมการฝา่ยประกนัฯจดัพมิพ์
และเผยแพร่รายประจ าปี    

-รายประจ าปี    -ผูเ้กีย่วขอ้งกบั
สถานศกึษาทราบผล
การด าเนินงาน 
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กระบวนการจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง   มีวิธีปฏิบตัิและตวัชีว้ดั
ดงันี ้
ตารางท่ี3.8 วิธีปฏิบตัแิละตวัชีว้ดักระบวนการจดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง  
ล ำดับ ขัน้ตอน วิธีปฏิบตั ิ เอกสำรที่

เกี่ยวข้อง 
ตัวชีว้ัด 

1 สง่เสริมการประกนั
คณุภาพ 

1.1 ผู้บริหารชีแ้จงถึงประโยชน์ของการ
ประกนัคณุภาพตอ่สถานศกึษา 

-คูมื่อประกนัคณุภาพ -บคุลากรทกุทา่นน า
แนวคิดการประกนั
คณุภาพมาใช้ในการ
ท างานปกต ิ

2 พฒันาคณุภาพ
การศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

2.1 กรรมการสถานศกึษา/ผู้บริหาร/
กรรมการฝ่ายประกนัฯน าผลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษามา
วิเคราะห์แนวทางพฒันาสถานศกึษา 

-ผลการประเมิน
คณุภาพสถานศกึษา 

-มีแนวทางพฒันา
สถานศกึษาให้ดีขึน้ 

2.2 กรรมการสถานศกึษา/ผู้บริหาร/
กรรมการฝ่ายประกนัฯ น าแนวทาง
พฒันาสถานศกึษามาพิจารณาการ
ก าหนดมาตรฐานการศกึษาในปี
การศกึษาตอ่ไป 

-เอกสารแนวทาง
พฒันาสถานศกึษา 

-มาตรฐานการศกึษามี
ความชดัเจนมากขึน้ 

2.3 กรรมการฝ่ายประกนัคณุภาพ 
สรุปผลการพฒันาสถานศกึษา 
 

-เอกสารแนวทาง
พฒันาสถานศกึษา 

-แผนพฒันาการศกึษา
มีโครงการ/กิจกรรม 
รองรับผลการประเมิน 

2.4 ผู้บริหารสรุปผลการพฒันา
สถานศกึษาที่น าผลการประเมิน
คณุภาพมาปรับใช้ 

-ผลการประเมิน
คณุภาพสถานศกึษา 

-สถานศกึษามีการ
พฒันาดีขึน้ 

3 ตรวจสอบ 3.1ผู้บริหารตรวจสรุปผลการพฒันา
สถานศกึษาที่น าผลการประเมิน
คณุภาพมาปรับใช้ 

-ผลการประเมิน
คณุภาพสถานศกึษา 

-สถานศกึษามีผลสรุป
การพฒันาสถานศกึษา
ที่ถกูต้อง 
 

4 เผยแพร่ผลการ
พฒันาและ
แลกเปลี่ยนความรู้ 

4.1 ผู้บริหารเผยแพร่ผลการพฒันา
สถานศกึษา 

-เอกสารผลการพฒันา
สถานศกึษา 

-ผู้ เก่ียวข้องกบั
สถานศกึษาทราบผล
การพฒันา 

4.2 ผู้บริหารจดัสมัมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้การพฒันาสถานศกึษาระหวา่ง
สถานศกึษา 

 -ผลการพฒันา
สถานศกึษา 

-มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้เพ่ือพฒันา
สถานศกึษา 
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ตอนที่4 
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง   

 
แบบฟอร์มกำรเกบ็ข้อมูล 

ระดับ ………………………………. 
มำตรฐำนที่1 ผู้ เรียนมีสุขภำวะที่ดีและมีสุนทรียภำพ 
ตัวบ่งชี ้1.1 มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพและออกก ำลังสม ่ำเสมอ 
คณะกรรมกำรดูแลตัวบ่งชี ้: 
1………………………………………………………………………….(หัวหน้ำ) 
2 …………………………………………………………………………. 
3 …………………………………………………………………………. 
4 …………………………………………………………………………. 
ผลกำรด ำเนินงำน : 
ดังนี…้………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 
ข้อมูล 
 
ชัน้ 

จ ำนวนนักเรียน
ท่ีคุณภำพระดับ

5 

จ ำนวน
นักเรียนท่ี

คุณภำพระดับ
4 

จ ำนวน
นักเรียนท่ี

คุณภำพระดับ
3 

จ ำนวน
นักเรียนท่ี

คุณภำพระดับ
2 

จ ำนวน
นักเรียนท่ี

คุณภำพระดับ
1 

จ ำนวนนักเรียน
ทัง้หมด 

จ ำนวนนักเรียนท่ี
มีคุณภำพตัง้แต่ 
ระดับ 3  ขึน้ไป 

ร้อยละของจ ำนวน
นักเรียน 

ท่ีมีคุณภำพตัง้แต่ 
ระดับ 3  ขึน้ไป 

ป.1/1         
ป.1/2         
ป.1/3         
ป.1/4         
ป.1/5         
ป.1/6         
รวม
ทัง้สิน้ 

        

 
ผู้รำยงำน(………………..................……….) 
ต ำแหน่ง…………………………................... 
ว/ด/ป ที่รำยงำน……………………………..... 
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รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ(SAR) 
 

ระดับ.................................... 
ประจ ำปีกำรศึกษำ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ............... 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ตอนที่ 1 
 สภำพทั่วไปของสถำนศึกษำ 

1.1ประวัตสิถำนศึกษำ(ที่ตัง้ของโรงเรียน    ควำมเป็นมำของโรงเรียน    ระดับกำรศึกษำที่
เปิดสอน และ ผู้บริหำร)   
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
1.2 ข้อมูลนักเรียน (จ ำนวนนักเรียนทัง้หมด  จ ำนวนห้องเรียน จ ำนวนนักเรียนจ ำแนก
ชำย  หญิง)   
    จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในปีการศกึษา 255….    จ านวน………ห้องเรียน   

ระดบัชัน้ จ านวน 
นกัเรียนชาย นกัเรียนหญิง 
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1.3 ข้อมูลนักเรียนท่ีมีควำมต้องกำรพเิศษ (นักเรียนพกิำร/นักเรียนบกพร่องทำง
พัฒนำกำร) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
1.4 ข้อมูลครูและบุคลำกร   (จ ำแนกตำมต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ  หน้ำที่ /ภำระงำนท่ี
รับผิดชอบ)  
ล าดบัท่ี ช่ือ-นามสกลุ วิทยฐานะ หน้าท่ี 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
1.5 ข้อมูลทรัพยำกรของสถำนศึกษำ (พืน้ที่สถำนศึกษำ จ ำนวนอำคำรเรียน  ห้องเรียน
ห้องปฎิบัติกำร    ห้องพักครู    ห้องน ำ้นักเรียนชำย   ห้องน ำ้นักเรียนหญิง   บ้ำนพักครู   
โรงอำหำร สนำมฟุตบอล  สนำมบำสเกตบอล  ห้องพยำบำล  เป็นต้น) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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1.6 ข้อมูลงบประมำณของสถำนศึกษำ  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
1.7 ข้อมูลชุมชน  (จ ำนวนประชำกร   ศำสนำ  ประกอบอำชีพ   รำยได้ต่อหัวต่อปี   
กิจกรรมท่ีสถำนศึกษำมีส่วนร่วมกับชุมชน    แหล่งกำรเรียนรู้)     
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
   

1.8 ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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1.9 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้   
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.10 ข้อมูลเกียรตยิศ ช่ือเสียง และ ผลงำน/โครงกำรดีเด่นของสถำนศึกษำ  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.11 ข้อมูลส่ือนวัตกรรมหรือกำรปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศของสถำนศึกษำ  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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1.12 ข้อมูลคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
1.13 ข้อมูลคณะกรรมกำรเครือข่ำย  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.14 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ  และกำรน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำ
ของสถำนศึกษำ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



150 

 

ตอนที่ 2  
 แผนพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 

2.1  ปรัชญำสถำนศึกษำ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2.2 วิสัยทัศน์ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2.3 พันธกิจ/ยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/นโยบำย 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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2.4 ตัวชีวั้ดควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2.5 ข้อมูลโครงสร้ำงกำรบริหำร  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2.6 ข้อมูลโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2.7 ข้อมูลสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น (สำระท้องถิ่น) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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2.8 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2.9 ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม(ตำมมำตรฐำน) 

มาตรฐาน ตวับง่ชี ้ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย 
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ตอนที่ 3 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ 255.... 

3.1 ด้ำนผู้เรียน (ตำรำงแจกแจงผลประเมินรำยมำตรฐำน) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
3.2 ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ(ตำรำงแจกแจงผลประเมินรำยมำตรฐำน) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
3.3 ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (ตำรำงแจกแจงผลประเมินรำยมำตรฐำน) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
3.4 ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ(ตำรำงแจกแจงผลประเมินรำยมำตรฐำน) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 4   
สรุปผลกำรประเมินและทศิทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

4.1 สรุปผลประเมินคุณภำพภำยใน (ตำรำงสรุปผลประเมินคุณภำพภำยใน) 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
4.2 วิเครำะห์จุดเด่น/ จุดควรพัฒนำ  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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4.3 ทศิทำงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของสถำนศึกษำในอนำคต  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ภำคผนวก 

ข้อมูลขัน้ตอนกำรประเมินตนเอง 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน(คะแนน O-NET)  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
รำยนำมคณะผู้จัดท ำ(ค ำส่ัง)  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ระดับ.................................... 
ประจ ำปีกำรศึกษำ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ............... 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ตอนที่ 1  
ข้อมูลพืน้ฐำน 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
1.2 แผนยุทธศำสตร์ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
1.4 ข้อมูลครู/บุคลำกร  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.5  ข้อมูลนักเรียน  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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1.6 ข้อมูลผู้ปกครอง  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
1.7 งบประมำณ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
1.8 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 2 
 ระบบและกระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

2.1 แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำเชิงคุณภำพ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2.2 แนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับระบบกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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2.4 หลักกำรส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
2.5 ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพภำยใน 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่  3  
ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์กำรประเมิน 

3.1 มำตรฐำนกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน  ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์กำรประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 4  
กำรตรวจสอบและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

4.1 แนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
4.2 หลักกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
4.3 หน้ำท่ีของผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ภำคผนวก 
มำตรฐำนกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนพุทธศักรำช 2553  และตัวบ่งชีใ้นกำรประเมิน 

ในการประเมินมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2553  กระทรวงศกึษาธิการ 
ประกอบด้วย  15  มาตรฐานซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของชาตมิาตรฐานการศกึษา 
ตามกฎกระทรวงมาตรฐานเพ่ือการประเมินภายนอกรอบสามดงันี ้
ตารางท่ี 1 มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2553  กระทรวงศกึษาธิการ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 
ของชำต ิ

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตำม
กฎกระทรวง 

มำตรฐำนกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน  
พุทธศกัรำช 2553 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
( 15 มำตรฐำน) 

มำตรฐำนเพื่อกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสำม 

 ( 12 ตัวบ่งชีห้ลัก) 

มำตรฐำนที่ 1 
คณุลกัษณะของ 
คนไทยที่พงึประสงค์
ทัง้ในฐานะพลเมอืง
และพลโลก 
 
 

มำตรฐำนที่ 1 
ผลการจดั
การศกึษา 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (6 มาตรฐาน) 
มำตรฐำนที่ 1  ผู้ เรียนมีสขุภาวะที่ดีและมี
สนุทรียภาพ 
มำตรฐำนที่ 2 ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม
และคา่นิยมที่พงึประสงค์ 
มำตรฐำนที่ 3  ผู้ เรียนมีทกัษะในการ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ 
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 
มำตรฐำนที่ 4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการ  
คิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตดัสนิใจ 
แก้ปัญหาได้อยา่งมีสติ สมเหตผุล 
มำตรฐำนที่ 5 ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะที่ 
จ าเป็นตามหลกัสตูร 
มำตรฐำนที่ 6 ผู้ เรียนมีทกัษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั ผู้อื่นได้  
และมีเจตคติทีด่ีตอ่อาชีพสจุริต 
 

ตัวบ่งชีพ้ืน้ฐำน  
(5 ตวับง่ชีห้ลกั) 
ตัวบ่งชีท้ี่  1 ผู้ เรียนมีสขุภาพ
กายและสขุภาพจิตที่ด ี
ตัวบ่งชีท้ี่  2 ผู้ เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและคา่นิยมที่พงึ
ประสงค์ 
ตัวบ่งชีท้ี่  3 ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง 
ตัวบ่งชีท้ี่  4 ผู้ เรียนคิดเป็น ท า
เป็น 
ตัวบ่งชีท้ี่  5 ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ เรียน 
ตัวบ่งชีอ้ตัลักษณ์ (2 ตวับง่ชี ้
หลกั) 
ตัวบ่งชีท้ี่  9 ผลการพฒันาให้
บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน 
พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของ
การจดัตัง้สถานศกึษา 
ตัวบ่งชีท้ี่   10 ผลการพฒันา
ตามจดุเน้นและจดุเดน่ท่ีสง่ผล 
สะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ 
สถานศกึษา 
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ตารางท่ี 1 มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2553  กระทรวงศกึษาธิการ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 
ของชำต ิ

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตำมกฎกระทรวง 

มำตรฐำนกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน  
พุทธศกัรำช 2553 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
(ประกอบด้วย 15 มำตรฐำน) 

มำตรฐำนเพื่อกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสำม 

(ประกอบด้วย 12 ตวั 
บ่งชีห้ลัก) 

 
 

 ด้ำนอัตลกัษณ์ของสถำนศึกษำ 
 (2 มาตรฐาน) 
มำตรฐำนที่ 14  การพฒันาสถานศกึษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา 
และ 
จดุเน้นท่ีก าหนดขึน้ 
มำตรฐำนที่ 15 การจดักิจกรรมตาม
นโยบายจดัเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศกึษาเพื่อพฒันาและสง่เสริม
สถานศกึษาให้ยกระดบั 
คณุภาพสงูขึน้ 

กลุ่มตวับ่งชีม้ำตรกำร
ส่งเสริม(1 ตวับง่ชีห้ลกั) 
ตัวบ่งชีท้ี่  11  ผลการ
ด าเนินการ 
โครงการพิเศษเพื่อสง่เสริม 
บทบาทของสถานศกึษา 

มำตรฐำนที่ 2 
แนวการจดั
การศกึษา 
มำตรฐำนที่ 3 

แนวการสร้าง 
สงัคมแหง่การ
เรียนรู้/สงัคมแหง่
ความรู้ 

มำตรฐำนที่ 2  
การจดัการเรียน 
การสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
  (1 มาตรฐาน) 
มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบตังิานตามบทบาท
หน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิด
ประสทิธิผล 

ตัวบ่งชีพ้ืน้ฐำน  (1 ตวับง่ชี ้
หลกั) 
ตัวบ่งชีท้ี่  6 ประสทิธิผลของ
การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

มำตรฐำนที่ 3 
การบริหารจดัการ 

ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  (4 มาตรฐาน) 
มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหารปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิด   
ประสทิธิผล 
มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมการสถานศกึษา 
และผู้ปกครอง ชมุชน ปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิด    
ประสทิธิผล 
มำตรฐำนที่ 10 สถานศกึษามกีารจดั
หลกัสตูรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พฒันาคณุภาพผู้เรียนอยา่งรอบด้าน 
 

ตัวบ่งชีพ้ืน้ฐำน    
(1 ตวับง่ชีห้ลกั) 
ตัวบ่งชีท้ี่  7 ประสทิธิภาพของ
การบริหารจดัการและการ
พฒันาสถานศกึษา 
ตัวบ่งชีม้ำตรกำรส่งเสริม  
(1 ตวับง่ชีห้ลกั) 
ตัวบ่งชีท้ี่  12 ผลการสง่เสริม 
พฒันาสถานศกึษาเพื่อ 
ยกระดบัมาตรฐาน รักษา 
มาตรฐานและพฒันาสูค่วาม 
 เป็นเลศิที่สอดคล้องกบัแนว 
 ทางการปฏิรูปการศกึษา 
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ตารางท่ี 1 มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2553  กระทรวงศกึษาธิการ 

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 
ของชำต ิ

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตำมกฎกระทรวง 

มำตรฐำนกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน  
พุทธศกัรำช 2553 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
(ประกอบด้วย 15 มำตรฐำน) 

มำตรฐำนเพื่อกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสำม 

(ประกอบด้วย 12 ตวั 
บ่งชีห้ลัก) 

 
 

 มำตรฐำนที่ 11 สถานศกึษามกีารจดั
สภาพแวดล้อมและการบริการท่ีสง่เสริมให้
ผู้ เรียนพฒันาเต็มศกัยภาพ 
ด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ (1 มาตรฐาน) 
มำตรฐำนที่ 13  สถานศกึษามีการสร้าง 
สง่เสริม  สนบัสนนุให้สถานศกึษาเป็น
สงัคมแหง่การเรียนรู้ 

 
 
 

มำตรฐำนที่ 4  
การประกนั 

คณุภาพภายใน 

ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
 (1 มาตรฐาน) 
มำตรฐำนที่ 12 สถานศกึษามกีารประกนั 
คณุภาพภายในของสถานศกึษาตามที่ 
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชีพ้ืน้ฐำน  
 (1 ตวับง่ชีห้ลกั) 
ตัวบ่งชีท้ี่  8  พฒันาการของ
การประกนัคณุภาพภายในโดย    
สถานศกึษาและต้นสงักดั 

 
ดงันัน้การประเมินภายในของสถานศกึษาจะต้องประเมินทัง้  15  มาตรฐานตาม  4  ด้าน

ดงันี ้
1.ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (6 มาตรฐาน) 

มาตรฐานท่ี 1  ผู้ เรียนมีสขุภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 
มาตรฐานท่ี 2 ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ 
มาตรฐานท่ี 3  ผู้ เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

         และพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง 
มาตรฐานท่ี 4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์   
                      ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสต ิสมเหตผุล 
มาตรฐานท่ี 5 ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 
มาตรฐานท่ี 6 ผู้ เรียนมีทกัษะในการท างานรักการท างาน สามารถท างานร่วมกบั 
                      ผู้ อ่ืนได้  และมีเจตคตท่ีิดีตอ่อาชีพสจุริต 
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2.ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   (6 มาตรฐาน) 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด 

ประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิด   
ประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง ชมุชน ปฏิบตังิานตาม 
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศกึษามีการจดัหลกัสตูรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม 
พฒันาคณุภาพผู้ เรียนอยา่งรอบด้าน 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศกึษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีสง่เสริมให้ 
ผู้ เรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศกึษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาตามท่ี 
ก าหนดในกฎกระทรวง 

3.ด้ำนคุณภำพกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้(1 มาตรฐาน) 
มาตรฐานท่ี 13  สถานศกึษามีการสร้าง สง่เสริม  สนบัสนนุให้สถานศกึษาเป็น 

สงัคมแหง่การเรียนรู้ 
4.ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ (2 มาตรฐาน) 

มาตรฐานท่ี 14  การพฒันาสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา  
และจดุเน้นท่ีก าหนดขึน้ 

มาตรฐานท่ี 15 การจดักิจกรรมตามนโยบายจดัเน้น แนวทางการปฏิรูปการศกึษา 
เพ่ือพฒันา และสง่เสริมสถานศกึษาให้ยกระดบัคณุภาพสงูขึน้ 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชีแ้ละน ำ้หนักคะแนนเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
ของสถำนศึกษำ 

ตารางท่ี2 มาตรฐาน/ตวับง่ชีแ้ละน า้หนกัคะแนนเพื่อการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ น ำ้หนัก(คะแนน) รวม 

ด้ำนคุณภำพผู้เรียน    มำตรฐำนที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดี  และมีสุนทรียภำพ 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 มีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพและออกก าลงักายอยา่งสม า่เสมอ 0.5 5 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 มีน า้หนกั  สว่นสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 0.5 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 สามารถป้องกนัตนเองจากสิง่เสพติดให้โทษและหลกีเลีย่งสภาวะที่
เสีย่งตอ่ความรุนแรงโรคภยั   อบุตัิเหตแุละปัญหาทางเพศ 

1 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.4 เห็นคณุคา่ในตนเอง มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม
ผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/ นนัทนาการ  และ
สร้างผลงานตามจินตนาการ 

1 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.5 มีมนษุยสมัพนัธ์ทีด่ีให้เกียรติผู้อื่น 1 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/ กีฬา/ 
นนัทนาการ  และสร้างผลงานตามจินตนาการ 

1 

มำตรฐำนที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์   
ตัวบ่งที่ 2.1  มีคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ตามหลกัสตูร 2 5 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 เอือ้อาทรผู้อื่น และกตญัญตูอ่ผู้มีพระคณุ 1 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 ยอมรับความคดิและวฒันธรรมที่ตา่งกนั 1 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.4  ตระหนกั  รู้คณุคา่  ร่วมอนรัุกษ์และพฒันาสิง่แวดล้อม 1 
มำตรฐำนที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเน่ือง 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  มีนิสยัรักการอา่น และสามารถแสวงหาความรู้จากห้องสมดุ แหลง่
เรียนรู้ และสือ่ตา่ง ๆ รอบตวั 

2 5 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2  มีทกัษะในการอา่น ฟัง ด ูพดู เขียนและตัง้ค าถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเตมิ 

1 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.3  เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ แลกเปลีย่นความคิดเห็น เพือ่การเรียนรู้
ระหวา่งกนั 

1 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 1 

 
 
 

www.ssru.ac.th



170 

 

ตารางท่ี2  มาตรฐาน/ตวับง่ชีแ้ละน า้หนกัคะแนนเพื่อการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ น ำ้หนัก(คะแนน) รวม 

มำตรฐำนที่ 4 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์  ตดัสนิใจแก้ปัญหำได้
อย่ำงมีสติ สมเหตุผล 
ตัวบ่งชีท้ี่  4.1  สรุปความคิดจากเร่ืองที่อา่น ฟังและด ูและสือ่สารโดยการพดูหรือ
เขียนตามความคดิของตนเอง 

2 5 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.2  น าเสนอวิธีคิด  วธีิแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตน 1 
ตัวบ่งชีท้ี่  4.3  ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแก้ปัญหาโดยมีเหตผุล
ประกอบ 

1 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.4  มีความคิดริเร่ิม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 1 
มำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลกัสตูร   
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 1 5 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ 1 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.3  ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 2 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.4  การทดสอบรวบยอดระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 1 
มำตรฐำนที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำนรักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติ
ที่ดต่ีออำชีพสุจริต 
ตัวบ่งชีท้ี่  6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 2 6 
ตัวบ่งชีท้ี่  6.2 ท างานอยา่งมีความสขุ มุง่มัน่พฒันางาน และภมูิใจในผลงานของ
ตนเอง 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  6.3  ท างานร่วมกบัผู้อืน่ได้ 1  
ตัวบ่งชีท้ี่  6.4  มีความรู้สกึทีด่ีตอ่อาชีพสจุริตและsาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเอง
สนใจ 

2  

ด้ำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   มำตรฐำนที่ 7 ครูปฏิบัตงิำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชีท้ี่  7.1 ครูมกีารก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการสมรรถนะและ 
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 

1 10 

ตัวบ่งชีท้ี่  7.2 ครูมกีารวเิคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคลและใช้ข้อมลูในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา 
ศกัยภาพของผู้ เรียน 

1  
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ตารางท่ี2  มาตรฐาน/ตวับง่ชีแ้ละน า้หนกัคะแนนเพื่อการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ น ำ้หนัก(คะแนน) รวม 

ตัวบ่งชีท้ี่  7.3 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคลและพฒันาการทางสติปัญญา 

2  

ตัวบ่งชีท้ี่  7.4 ครูใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภมูิ
ปัญญาของท้องถ่ินมาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  7.5 ครูมกีารวดัและประเมินผลที่มุง่เน้นการพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทัง้ด้านการ
เรียนและคณุภาพชีวติด้วยความเสมอภาค 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  7.7 ครูมกีารศกึษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีต่น
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับปรุงการสอน 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  7.8 ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีและเป็นสมาชิกทีด่ีของ
สถานศกึษา 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  7.9 ครูจดัการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เตม็
ความสามารถ 

1  

มำตรฐำนที่ 8 ผู้บริหำรปฏิบตังิำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกดิประสิทธิผล 
ตัวบ่งชีท้ี่  8.1 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์  ภาวะผู้น าและความคิดริเร่ิมที่เน้นการพฒันา 
ผู้ เรียน 

1 10 

ตัวบ่งชีท้ี่  8.2 ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้ข้อมลูผลการ
ประเมิน หรือผลการวิจยัเป็นฐานคิดทัง้ด้านวชิาการและการจดัการ 

2 

ตัวบ่งชีท้ี่  8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามทีก่ าหนด
ไว้ในแผนปฏิบตัิการ 

2 

ตัวบ่งชีท้ี่  8.4 ผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

2 

ตัวบ่งชีท้ี่  8.5 นกัเรียน  ผู้ปกครอง และชมุชนพงึพอใจผลการบริหารการจดั 
การศกึษา 

1 

ตัวบ่งชีท้ี่  8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสก่ารจดั
การศกึษาเตม็ศกัยภาพและเต็มเวลา 

2 
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ตารางท่ี2  มาตรฐาน/ตวับง่ชีแ้ละน า้หนกัคะแนนเพื่อการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ น ำ้หนัก(คะแนน) รวม 

มำตรฐำนที่ 9 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบตัิงำนตำมบทบำทหน้ำที่ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชีท้ี่  9.1  คณะกรรมการสถานศกึษารู้และ ปฏิบตัิหน้าทีต่ามระเบียบก าหนด 2 5 
ตัวบ่งชีท้ี่  9.2 คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัติดตาม ดแูลและขบัเคลือ่นการ
ด าเนินงานของสถานศกึษาให้ บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  9.3 ผู้ปกครองและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาสถานศกึษา 2  
มำตรฐำนที่ 10 สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสตูรกระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ 
ผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
ตัวบ่งชีท้ี่  10.1 หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมและสอดคล้องกบัท้องถ่ิน 2 10 
ตัวบ่งชีท้ี่  10.2 จดัรายวชิาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลอืกเรียนตามความถนดั
ความสามารถและความสนใจ 

2  

ตัวบ่งชีท้ี่  10.3 จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนที่สง่เสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถและความถนดัและ 
ความสนใจของผู้ เรียน 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  10.4 สนบัสนนุให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  10.5 นเิทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

2  

ตัวบ่งชีท้ี่  10.6 จดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผู้ เรียนที่มีประสทิธิภาพและครอบคลมุถงึ
ผู้ เรียนทกุคน 

2  

มำตรฐำนที่ 11 สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
พัฒนำเต็มศักยภำพ 
ตัวบ่งชีท้ี่  11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดและปลอดภยั  
มีสิง่อ านวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่นสภาพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหลง่เรียนรู้
ส าหรับผู้ เรียน 

4 10 

ตัวบ่งชีท้ี่  11.2 จดัโครงการ  กิจกรรมที่สง่เสริมสขุภาพอนามยัและความปลอดภยั
ของผู้ เรียน 

3  

ตัวบ่งชีท้ี่  11.3 จดัห้องสมดุที่ให้บริการสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ให้ผู้ เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

3  
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ตารางท่ี2  มาตรฐาน/ตวับง่ชีแ้ละน า้หนกัคะแนนเพื่อการประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ น ำ้หนัก(คะแนน) รวม 

มำตรฐำนที่ 12 สถำนศกึษำมกีำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชีท้ี่  12.1 มกีารก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 1 5 
ตัวบ่งชีท้ี่  12.2 จดัท าและด าเนนิการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษาทีมุ่ง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  12.3 จดัระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการ
เพื่อพฒันาคณุภาพสถานศกึษา 

1  

ตัวบ่งชีท้ี่  12.4 ตดิตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 

0.5  

ตัวบ่งชีท้ี่  12.5 น าผลการประเมนิคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 

0.5  

ตัวบ่งชีท้ี่  12.6 มกีารจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

1  

มำตรฐำนที่ 13  สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชีท้ี่  13.1 มกีารสร้างและพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในสถานศกึษาและใช้ 
ประโยชน์จากแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาเพือ่พฒันาการเรียนรู้
ของผู้ เรียนและบคุลากรของสถานศกึษารวมทัง้ผู้ เก่ียวข้อง 

5 10 

ตัวบ่งชีท้ี่  13.2 มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งบคุลากรภายในสถานศกึษาระหวา่ง
สถานศกึษากบัครอบครัว  ชมุชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

5  

มำตรฐำนที่ 14  กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์  
ปรัชญำและจุดเน้นที่ก ำหนดขึน้ 
ตัวบ่งชีท้ี่  14.1  จดัโครงการ กิจกรรมที่สง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุามเป้าหมาย
วิสยัทศัน์ปรัชญาและจดุเน้นของสถานศกึษา 

3 5 

ตัวบ่งชีท้ี่  14.2  ผลการด าเนินงานสง่เสริมให้ผู้ เรียนบรรลตุามเป้าหมาย วิสยัทศัน์
ปรัชญาและจดุเน้นของสถานศกึษา 

2  

มำตรฐำนที่ 15  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย  จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
เพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึน้  
ตัวบ่งชีท้ี่  15.1  จดัโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จดุเน้น ตาม
แนวทางปฏิรูปการศกึษา 

3 5 

ตัวบ่งชีท้ี่  15.2  ผลการด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย 2  
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คณะกรรมกำรผู้จัดท ำคู่มือกระบวนกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
1.รศ.ดร.ช่วงโชติ        พันธุเวช                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ     

2.นำยวนัิย                  สิงห์ทอง                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท้ำยหำด 

3.นำยธัตถพล             คชสำร                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวทิยำลัย 

4.นำยอภเิชษฐ์           วันทำ                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดับำงกะพ้อม  (คงลำภยิ่งประชำนุสรณ์) 

5.นำยบัณฑิตย์       ลิมปนชัยพรกุล         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทพสุวรรณชำญวิทยำ 

6.นำยธัญญะ              มั่นคง                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัลำดเป้ง 

7.นำยดุษดี                 เหมหงษ์                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดับำงจะเกร็ง (ประโชตประชำนุกูล) 

8.นำยเสวก                สินประเสริฐ               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดับำงขนัแตก (บ ำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 

9.นำงชุติมำ                แสงกระจ่ำง               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัเสด็จ (สุทธิวทิยำนุสรณ์) 

10.นำยพรชัย              ปำนรัตน์                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัช่องลมวรรณำรำม (สมุทรประชำนุกูล) 

11.นำยธัญญำ             นุชำหำญ            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปังกรวทิยำพัฒน์ (วดัประดู่ ) ในพระ
รำชูปถมัภ์ฯ 

12.นำยเอกลักษณ์        ขำวนวล             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัคู้สนำมจันทร์ (สำมัคคีรำษฎร์รังสรรค์) 

13.นำยส ำเริง              คล ำ้จีน                ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงนำงลี่ (กมลรำษฎร์สำมัคค)ี 

14.นำยเดชำ                นุชเจริญ              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัช่องลม (ธรรมโชติ) 

15.นำยสมชำย             พงษ์สวัสดิ์           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลวดัเกำะใหญ่ (เลีย้งล้อมอนุกลู) 

16.นำยธนวัฒน์            ศรีศิริวัฒน์  อำจำรย์มหำวทิยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ     

17.นำงสำวจิรำวดี         โคตรภมีู อำจำรย์มหำวทิยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ     

18.นำงสำวโสภำพรรณ  เวชำกุล อำจำรย์มหำวทิยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ     
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บรรณำนุกรม 
 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน.2554.ก าหนดหลกัเกณฑ์ 
และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พ.ศ.2554.กรุงเทพฯ: 

ชว่งโชต ิพนัธุเวช. 2547. การจดัการคณุภาพ. กรุงเทพฯ : เพชรเกษมการพิมพ์. 
               .2549.การจดัการศกึษาเชิงคณุภาพและการประกนัคณุภาพตามเกณฑ์รางวลั 
 คณุภาพแหง่ชาติ.กรุงเทพฯ:ศนูย์ส่ือและส่ือพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวน 
 สนุนัทา  
             . .2554. ชดุคูมื่อการพฒันาระบบการบริหารจดัการสถานศกึษาสู่คณุภาพ. 
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา. 
รองรับมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา,ส านกังาน. 2553.คูมื่อการประเมินคณุภาพ 
 ภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558)ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานฉบบัสถานศกึษา  
 พ.ศ.2554.กรุงเทพฯ:ส านกังานรองรับมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกลุ. 2549. การบริหารคณุคา่ทัว่ทัง้องค์กร : ทฤษฎีใหมใ่นการบริหาร 
 เพ่ือการเจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืน เลม่1. กรุงเทพฯ : บริษัท ทีควิเอ็มเบสท์ จ ากดั. 
Deming. W. E. 1989. Out of the Crisis. Cambridge: Massachusets Institute of  
 Technology Press. 
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 ประวตักิารศกึษา      ครุศาสตรบณัฑิต เอกคณิตศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสวนสนุนัทา   ปี 2539 
         วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาสถิตปิระยกุต์   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปี 2543 
 ต าแหนง่และสถานท่ีท างานปัจจบุนั      

  อาจารย์สอนคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 
 
2.ช่ือ-นามสกลุ  นางสาวจิราวดี  โคตรภมีู 
 ประวตักิารศกึษา       ศลิปศาสตรบณัฑิต เอกภาษาจีน  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  

  ปี 2552 
 ต าแหนง่และสถานท่ีท างานปัจจบุนั 
 อาจารย์สอนท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 
 
 
3.ช่ือ-นามสกลุ  นางสาวโสภาพรรณ    เวชากลุ 
 ประวตักิารศกึษา       ครุศาสตรบณัฑิต เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 2552 
                 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  (คณิตศาสตร์ศกึษา) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

  ปี 2553 
 ต าแหนง่และสถานท่ีท างานปัจจบุนั 
  อาจารย์สอนท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
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