
ค ำน ำ 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทางการศึกษาเพื่อร้างความมั่นใจท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐาน

ของหลักวิชาและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา

ได้ตามมาตรฐานและผู้เรียนทุกคนได้รับบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษาพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีข้อก าหนดไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาว่า 

“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการปะกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี

การจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก” โรงเรยีนศรี

ตระกูลวิทยาจัดให้มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอย่างมีระบบ เพื่อให้มีการปฏิบัติท่ี

เป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   และระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ งานประกนัคุณภาพการศึกษาได้ตระหนัก

ถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาข้ึนเพื่อเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานของงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสามารถติดตาม ตรวจสอบและประเมินได้

ต่อไป 

การด าเนินงานตามแผนการด าเนินการนี้ จะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้ด้วยความร่วมมือ

ของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีประสานการท างานอย่างเป็นระบบ โดยยึดลักปฏิบัติงาน PDCA เพื่อน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามลักธรรมาภิบาลต่อไปนี้ 

 

 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา 

  โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สำรบัญ 

 

 

เร่ือง          หน้ำ 

ค าน า            ก 

สารบัญ            ข 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา      2 

โครงสร้างของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา       2 

โครงสร้างการบริหารงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา   2 

ขั้นตอนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา    3 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ          3 

เป้าประสงค์ของงานประกันคุณภาพ        4 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน งานการประกันคุณภาการศึกษาโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา   5 

แผนยุทธศาสตร์งานประกันคุณภาพ        7 

การพัฒนาและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      9 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 -ปฏิทินการด าเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    11 

 -ปฏิทินการด าเนินงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ      12 

 -ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      18 

รายละเอียดโครงการ          21 

แบบประเมินการด าเนินงานของงานประกันคุณภาพ       24 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2560 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 

 

 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยอาศัยแนวคิดมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญของการพัฒนา การกระจายอ านาจทางการศึกษา การบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมคิดร่วมท า และการ

แสดงความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ และเพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินเป็นอย่างครบวงจร 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยาจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขึ้น เพื่อด าเนินงาน

วางแผนและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 

 

โครงสร้ำงของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ได้ก าหนดโครงสร้างระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาไว้ดังนี้ 



1.การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

2.การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

3.การประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา 

 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 

เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนศรีตระกูลวิทยา ได้ก าหนดผู้ท่ีรับผิดชอบ ในแต่ละ

องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการศึกษาท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 

 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ได้มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยยึด

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งระบุให้สถานศึกษา

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยการด าเนินงานโดยยึดหลักการมี

ส่วนร่วม 8 ประการ ได้แก่ 

1.การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

3.การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 

4.การด าเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 



5.การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

6.การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

7.การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

8.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

วิสัยทัศน์ของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 

 

 

“โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จัดการศึกษาตามมารตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่ชุมชน” 

 

พันธกิจของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรยีนศรีตระกูลวิทยำ 

 

 

1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. ขยายโอกาสโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับโดยเท่าเทียมกัน มีทักษะในการประกอบ

อาชีพและการศึกษาต่อ 
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

 

 

 

เป้ำประสงค์ของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ 

 

 

 



มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนศรตีระกูลวิทยำ 

 

 

 

แผนยุทธศำสตร์พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยำ ปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 



โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา  ประจ าปี  พ.ศ. 2559 

 

วัน เดือน ปี งานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
3 มกราคม – 29 ธันวาคม 2561 - เตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในเรื่อง

ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือรับรอง
การประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นายณัฐพล บ ารุงเกตุอุดม 
นายจ าลอง อบอุ่น 

1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 - จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report : SAR)  

นายณัฐพล บ ารุงเกตุอุดม 
นายจ าลอง อบอุ่น 

1 เมษายน 2561 - ประชุมวางแผนการท างาน คณะครูทุกคน 
1 - 15 พฤษภาคม 2561 - แต่งตั้งคณะท างาน นายณัฐพล บ ารุงเกตุอุดม 

นายจ าลอง อบอุ่น 
1 – 30 มิถุนายน 2561 - จัดท ามาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน 
คณะครูทุกคนและชุมชน 

1 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2561 - จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 

นายณัฐพล บ ารุงเกตุอุดม 
นายจ าลอง อบอุ่น 

1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2561 - วางแผนและจัดระบบสารสนเทศของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

นายณัฐพล บ ารุงเกตุอุดม 
นายจ าลอง อบอุ่น 

1 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2561 
1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 

- การด าเนินการในระบบสารสนเทศของ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะครูทุกคน 

3 มกราคม – 29 ธันวาคม 2561 - การนิเทศ ก ากับ และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

นายณัฐพล บ ารุงเกตุอุดม 
นายจ าลอง อบอุ่น 

1 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม 2561 
1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 

- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา 

นายณัฐพล บ ารุงเกตุอุดม 
นายจ าลอง อบอุ่น 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. ข้อที่ 4 กลยุทธ์ของ สพม.28 ข้อที…่………….. 

กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 6 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่ 8, 14  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

(/) โครงการ/กิจกรรม ประจ า ( ) โครงการ/กิจกรรม ตามกลยุทธ์ 

สาระส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หลักฐานแหล่งพิสูจน์ เง่ือนไขความส าเร็จ 
จุดมุ่งหมาย(Goal) 
1. พัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและ
ด าเนินการอย่างยั่งยืน 
2. มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาต้องมีการท างานที่
มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
เป็นส าคัญโดยตระหนักรับรู้เห็น
คุณค่าของการท างานเป็นระบบ 
 

 
- สถานศึกษาจัดการศึกษา
ใหม้ีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการที่สถานศึกษา
ก าหนด  
- บุคลากรในสถานศึกษา
โดยเฉพาะครูและผู้บริหาร
ตระหนักถึงเป้าหมาย คือ
ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน
เป็นอันดับแรก  
- ผลการประเมินระบบงาน
ประกันเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

แหล่งข้อมูล 
- คู่มือมาตรฐานการศึกษา
และการก าหนดค่า
เป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน 
- แผนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาปี
การศึกษา 
- สรุปรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา 
- ภาพการจัดกิจกรรม 

- ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้รับ
การสนับสนุน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(Purpose) 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

 
 

- ร้อยละ90ของครู
บุคลากรนักเรียนและผู้ที่

 
 

วิธีการประเมิน 
1. สังเกต 

- โรงเรียนมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีความ
เข้มแข็ง มีการด าเนินการ



สถานศึกษาให้เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพและด าเนินการ
อย่างยั่งยืน 

เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

2. ประเมินความพึงพอใจ 
เครื่องมือ 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
งบประมาณ (ระบุที่มา) 
- งบประมาณ7,000 บาท 
เงินอุดหนุน  

อย่างยั่งยืน 
- ครู บุคลากร นักเรียน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ต่องานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 

สาระส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หลักฐานแหล่งพิสูจน์ เง่ือนไขความส าเร็จ 
  ระยะเวลาด าเนินการ 

1ตุลาคม 2558 – 30 
กันยายน 2560 
ผู้รับผิดชอบ 
- งานประกันคุณภาพ 

 

ผลผลิต/ผลงาน(Output) 
- ระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพและด าเนินการ

อย่างยั่งยืน 

- ผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาแต่
และมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

อยู่ในระดับดีมาก 

 1. โรงเรียนระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและ

ด าเนินการอย่างยั่งยืน 

กิจกรรม(Activities) 
1. ประชุมคณะครูและบุคลากร
ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนและ
แนวทางระบบการประกันของ
สถานศึกษา 

2. ครู บุคลากร นักเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 

100 เข้าร่วมประชุม
รับทราบเกี่ยวกบั

มาตรฐานการศึกษาและ
การก าหนดค่าเป้าหมาย
ของมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ของสถานศึกษาและ
แนวทางระบบการ

 1. คณะครูและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาและการ
ก าหนดค่าเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนของสถานศึกษา
และแนวทางระบบการป้องกัน
ของสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 



ประกันของสถานศึกษา 
ปัจจัย(Input) 
1. จัดท าเอกสารคู่มือมาตรฐาน
การศึกษาและการก าหนดค่า
เป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรี
ตระกูลวิทยาประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2. ค่าอาหารผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คู่มือมาตรฐาน
การศึกษาและการ
ก าหนดค่าเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนจ านวน
200เล่ม เล่มละ 10บาท 

1. เอกสารต้นฉบับคู่มือ
มาตรฐานการศึกษาและ
การก าหนดค่าเป้าหมาย
ของมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียน 
กิจกรรม 

1. งบประมาณเพียงพอและ
ได้รับการอนุมัติภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. งบประมาณสามารถถัวจ่าย
ทุกรายการ 
3. คณะท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 


