
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นระบบท่ีสถานศึกษาสร้างความมัน่ใจแก่ 

ผูรั้บบริการ ทั้งผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนองคก์ร สถานประกอบการในดา้นคุณภาพ มาตรฐาน ความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์สามารถด ารงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข อีกทั้งสร้างประโยชน์ใหก้บั

ครอบครัว  

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหส้ถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาและสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษา
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

2. เพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูรั้บบริการทั้งผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนองคก์รและสถานประกอบการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
4. เพื่อใหส้ถานศึกษาสามารถน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใชใ้นการปรับปรุง พฒันาระบบในการจดั

การศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 9 ใหส้ถานศึกษามี

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา  

 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา่ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ี

ตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบั ดูแล การ

ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 

 หมวด 6 ไดก้ าหนดเก่ียวกบัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษาดงัน้ี 

มาตรา 47 ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ยระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอก ระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพใหเ้ป็นไปตาม

กฎกระทรวง 



 
 

มาตรา 48 ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถื้อวา่การ

ประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท า

รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 

 จากกฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดนิยามดงัน้ี 

 “การประเมินคุณภาพภายใน”  หมายความวา่ การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตามและการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดส าหรับการประกนั

คุณภาพภายใน ซ่ึงกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษา 

 “การประเมินคุณภาพภายนอก” หมายความวา่ การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตามและการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงกระท าโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) หรือผูป้ระเมินภายนอก 

 “การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ความกา้วหนา้ของ

การปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา และจดัท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้ง

เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 “การพฒันาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการพฒันาการศึกษาเขา้สู่คุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจดัระบบและโครงสร้าง การวางแผน และการ

ด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกใหเ้ห็นวา่การพฒันาคุณภาพการศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและ

เป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของทุกคน 

 ระบบการประกนัคุณภาพภายในเพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ตอ้ง

ประกอบดว้ย 

(1) การประเมินคุณภาพภายใน 
(2) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(3) การพฒันาคุณภาพการศึกษา 



 
 

จากหมวด 2 การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ก าหนดใหส้ถานศึกษาขั้นพื้นฐานจดัใหมี้ระบบ 

การประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(2) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(3) จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
(4) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
(5) จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(6) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(7) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(8) จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
ระบบการประกนัคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั ตอ้ง 

ประกอบดว้ย 

(1) การประเมินคุณภาพภายนอก 
(2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การประกนัคุณภาพภายนอกใหค้ านึงถึงจุดมุ่งหมายและหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
(2) ยดึหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรมและโปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริงและมีความ

รับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้
(3) สร้างความสมดุลระหวา่งเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาของชาติ โดยใหมี้

เอกภาพเชิงนโยบาย ซ่ึงสถานศึกษาสามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ตม็
ตามศกัยภาพของสถานศึกษาและผูเ้รียน 

(4) ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัสถานศึกษาในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

(5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพฒันาการจดัการศึกษาของรัฐ เอกชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบนัสังคมอ่ืน 



 
 

(6) ความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวชิาการ เอกลกัษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

ในการประกนัคุณภาพภายนอก ใหส้ านกังานท าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตาม 

มาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1) มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยผลการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา 
(2) มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการบริหารจดัการศึกษา 
(3) มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
(4) มาตรฐานท่ีวา่ดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน 

 

ระบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนต ์เป็นการด าเนินการตาม 

กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ดงัน้ี 

1. การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนใชม้าตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร  ซ่ึงประกอบดว้ย 15  

มาตรฐาน  67  ตวับ่งช้ี  ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอตัลกัษณ์ของ

โรงเรียน 

2. การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพระยะเวลา 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2554 – 2556 โดย 

ด าเนินงานดงัน้ี 

2.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีจ าเป็นของโรงเรียน 
2.2 ก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้หมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
2.3 ก าหนดยทุธศาสตร์ใหค้รอบคลุมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหาร
จดัการ  

2.4 ก าหนดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอก ภายในและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 



 
 

2.5 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหบุ้คลากรในโรงเรียนและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว ้
2.6 ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง องคก์รและชุมชน 
2.7 ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.8 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพของโรงเรียน 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
โรงเรียนมีโครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีชดัเจน มีการด าเนินงานตามระบบการ 

บริหารงานของโรงเรียน มีระบบสารสนเทศโรงเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศท่ีเป็นตวัแทนบุคลากรจาก

ทุกฝ่าย ร่วมวางแผน ติดตามและเก็บขอ้มูลเพื่อจดัท าสารสนเทศโรงเรียน  สารสนเทศโรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์

คอนแวนต ์ประกอบดว้ย สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา สารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

วชิาการ สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ และสารสนเทศเพื่อการรายงาน 

4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  มีแผนปฏิบติังานประจ าปี มีปฏิทิน 

ปฏิบติังานของงาน /โครงการ/ กิจกรรม ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อใหบ้รรลุตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้ 

5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายบริหารจดัการ ท าหนา้ท่ีในการก ากบัติดตามการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้มีการน า 

กระบวนการ PDCA เขา้มาใชใ้นทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อตรวจสอบวา่การด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีวาง

ไวห้รือไม่ หากพบปัญหาจะแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบและแกไ้ขปรับปรุง 

6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โรงเรียนมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มีแผนงานประกนัคุณภาพภายใน มี 

ปฏิทินการด าเนินงาน มีการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนตป์อล เดอ ชาร์ตร มีการประเมินคุณภาพ

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  มีการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) และรายงานใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งหรือหน่วยงานตน้

สังกดัทราบ 

 



 
 

7. การจัดท ารายงานประจ าปี 
โรงเรียนมีการจดัท ารายงานประเมินคุณภาพภายใน ท่ีเรียกวา่ รายงานประเมินตนเอง เพื่อเสนอต่อคณะ 

กรรมการบริหารโรงเรียน ส านกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

8. การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
โรงเรียนมีการทบทวนการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอยู ่

เสมอ มีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน คณะฯและสมศ.มาเป็นฐานวางแผนพฒันาคุณภาพของ

โรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

 

ขอบข่ายงานของฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ   : งานมาตรฐานคุณภาพ 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

1. บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนใหด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 
3. ร่วมกบัฝ่ายบริหารจดัการในการจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน  แผนปฏิบติังานฝ่าย  ปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

และรายงานประจ าปี 
4. รวบรวมขอ้มูลจดัท ารายงานประเมินตนเอง 
5. จดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา 
6. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผดิชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย เพื่อเสนอ 

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

7. ก ากบั ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานในฝ่าย 
8. รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าสารสนเทศ และแฟ้มงานฝ่าย 
9. คดัเลือกบุคลากรเขา้รับการอบรมเป็นผูต้รวจประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในเครือภคินีเซนตป์อล เดอ 

ชาร์ตร 
10. วางแผนการตรวจประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
11. จดัท าก าหนดการตรวจประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน 
12. ประสานงานใหก้ารด าเนินการตรวจประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตามวนั เวลาท่ีก าหนด 



 
 

13. ท ารายงานสรุปผลการตรวจประกนัคุณภาพภายในร่วมกบัคณะผูต้รวจประกนัคุณภาพภายในเสนอต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน 
 

ผู้ตรวจประกนัคุณภาพภายใน      

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

1.   ร่วมวางแผนการตรวจประกนัคุณภาพภายในกบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

2.   ด าเนินการตรวจประกนัคุณภาพภายในตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  

เลขานุการ      

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ  

1. บนัทึกการประชุมของฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
2. จดัเก็บเอกสารต่างๆ ของฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างาน 

 

 

หวัหนา้ฝ่ายทุกฝ่าย 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

คดัเลือกคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 

จดัท าแผนการตรวจประกนัคุณภาพภายใน 

ด าเนินการตรวจประกนัคุณภาพภายใน 

เขียนรายงานผลการตรวจประกนัคุณภาพภายใน 

สรุปผลการตรวจประกนัคุณภาพภายในเสนอต่อ 

คณะกรรมการด าเนินงานภายในโรงเรียน 

ประชุมช้ีแจงการตรวจกบั Auditor และAuditee 

ส้ินสุด 

ไม่อนุมติั 
พิจารณา 

เสนอผูอ้  านวยการพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

ผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

ผูต้รวจประกนัคุณภาพภายใน 

ผูต้รวจประกนัคุณภาพภายใน 

หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

ผูต้รวจประกนัคุณภาพภายใน 



 
 

วธีิปฏิบัติงาน 

1. หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพร่วมกบัหวัหนา้ฝ่ายทุกฝ่ายคดัเลือกคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 
2. หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพเสนอรายช่ือต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมติัแต่งตั้ง 
3. หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จดัท าแผนการตรวจประกนัคุณภาพภายใน 
4. หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ประชุมช้ีแจงกบั Auditor และ Auditee เก่ียวกบัตรวจประกนัคุณภาพภายใน  
5. หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพแจง้ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนเก่ียวกบัการตรวจประกนั

คุณภาพภายใน 
6. ผูต้รวจประกนัคุณภาพภายในบนัทึกการตรวจประกนัคุณภาพภายใน 
7. หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพตรวจสอบ ทบทวนผลการบนัทึกการตรวจประกนัคุณภาพภายใน  
8. หวัหนา้ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพและผูต้รวจประกนัคุณภาพภายในรายงานผลการตรวจประกนัคุณภาพ

ภายในต่อคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน 
 

 

 


