
๑๐๓ 

บทที่ ๔ 
ค ำอธิบำยรำยมำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน  

.............................................................. 
มำตรฐำนท่ี ๗  กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน 
 

 

 

 

 

 
มำตรฐำนที่ ๗ กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี้ 

ของ สมศ. 
๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ๑๕ ตัวบ่งชี่ที่ 13 
๗.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลประเมินคุณภาพภายใน ๑๕ ตัวบ่งชี่ที่ 14 

 รวม ๒ ตัวบ่งชี้ ๓๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน    
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยจัดให้มีการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ มีการประเมิน
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันและคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาสร้างความพึงพอใจ ความม่ันใจในคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียน ผู้ปกครองและหน่วยงาน  ต้น
สังกัด  อันจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
สามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ 
 
 
 



๑๐๔ 

รำยละเอียดตัวบ่งช้ีในมำตรฐำนที่ ๗ กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  (ตัวบ่งชี้ที่ 13 ของ สมศ.) 
 
น้ ำหนัก  : ๑๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติชัดเจน 
(๒)  มีหน่วยงาน คณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินการของสถานศึกษา 
(๓)  มีบุคลากรทุกภาคส่วนในสถานศึกษา รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ความร่วมมือ 
(๔)  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ ภารกิจ และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
(๕)  มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการ
เป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ การประเมิน และการ
ปรับปรุง  เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจ บรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(๖)  สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพแก่บุคลากร 
(๗)  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน มีการจัดท ารายงานประจ าปี (ก่อนเริ่มปี
การศึกษาใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
จนถึง ทร.และกองทัพ 
(๘)  สถานศึกษาได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สามปี 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีข้อ ๑ - ๓ มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืนอีก 

๒ ข้อ 

มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืน
อีก ๓ ข้อ 

มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืน
อีก ๔ ข้อ 

มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 สถานศึกษามีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับ   
พันธกิจของสถาบัน มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยสภาสถาบันหรือคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา  มีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ด้วยการ
ควบคุม ติดตาม การด าเนินงานและประเมินคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกภาคส่วนของ
สถาบัน สนับสนุนและให้ความร่วมมือ มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบัน หรือคณะกรรมการสถานศึกษา มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เผยแพร่และส่งเสริมงานประกันคุณภาพให้กับบุคลากรและหน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
 ระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเกี่ยวกับการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินคุณภาพ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพผลผลิตและผลลัพธ์  มีการประเมินประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือน าไป     



๑๐๕ 

สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้  
ระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ๓ ระบบ  

(๑) การพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย การก าหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบ
ระบบงานเพ่ือคุณภาพ การจัดกระบวนการ และการควบคุมคุณภาพ 

(๒) การตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือเร่งรัดให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานคุณภาพ  
ที่ก าหนด 

(๓) การประเมินภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และการ
สนับสนุนจากต้นสังกัด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้  อีกท้ังให้มีการน าผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อไป  โดยต้นสังกัดต้องก ากับดูแลให้สถานศึกษามีการด าเนินงาน
ครอบคลุมทุกพันธกิจ รวมทั้งอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี      

กำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน หมายถึง การที่สถานศึกษาจะต้องแสดงความมีมาตรฐาน
และคุณภาพ ด้วยการเป็นประชาคมแห่งการสร้างความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มี                ขีด
ความสามารถในการพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การประกันคุณภาพ     
การศึกษา  จึงเป็นการประกันคุณภาพเพ่ือความรู้สู่ความเป็นเลิศและการประกันคุณภาพเพ่ือผู้เรียน 
หัวใจของระบบประกันคุณภาพที่ดี  คือ การใช้ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพในการสร้าง
ประชาคมที่มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ และตรวจสอบการท างานของตนเองเพ่ือผู้อ่ืนอยู่เสมอ ซึ่งจะ
น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต  เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่ข่าวสาร
ทั่วทั้งสถาบัน  พร้อมกับมีการก าหนดมาตรฐานการท างานทุกด้านแบบมืออาชีพที่สามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือน า
ข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมมาใช้ในการก ากับแนวทางการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

เป้ำประสงค์ หมายถึง สภาพความส าเร็จของการด าเนินงานในขั้นตอนสุดท้ายของแต่ละ
ยุทธศาสตร์  การก าหนดอาจเป็นช่วงเวลาที่ต่างกัน ๓ ปี ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี เป้าประสงค์ที่ก าหนดขึ้นมา 
ในทางปฏิบัติควรจะต้องสามารถวัดผลได้ตามสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าประสงค์ระยะสั้น  ซึ่งเป็น
เป้าประสงค์จากการด าเนินงานที่เป็นผลงานประจ าปี  การระบุออกมาเป็นจ านวนตัวเลขที่ชัดเจนและ   
วัดได้    

ภำรกิจ หมายถึง หน้าที่ ข้อความแสดงความปรารถนา หรือความมุ่งหมายของสถานศึกษา บ่งชี้
เหตุผลการด ารงอยู่ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเหตุผลที่สังคมให้การสนับสนุนและยอมรับภารกิจของ
สถานศึกษา มีลักษณะเป็นทั้งสาระและความผูกพันรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ 

 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และระบุหน้าที่

ของคณะกรรมการ 
๒.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน และระบุหน้าที่ของคณะกรรมการ 
๓.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบหน่วยงานย่อย และระบุหน้าที่ของคณะกรรมการ 
๔.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานหรือหน่วยงานในการตรวจติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
๕.  รายงานการประชุมของคณะกรรมการทุกคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้ง 
๖.  นโยบาย/ทิศทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 



๑๐๖ 

๗.  คู่มือ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ของกองทัพเรือ ของ
กระทรวงกลาโหม (สปท.) และหรือของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา     
(สมศ.) เป็นต้น 

๘.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนงานประจ าปี 
๙.  หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดอบรมให้ความรู้/จัดประชุมผู้เรียนและบุคลากรทุกภาคส่วน    

ในสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑๐. หลักฐานแสดงการอนุมัติตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ 
ภารกิจและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๑๑. หลักฐานแสดงการอบรม ประชุม สัมมนา หรือการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานให้เห็นความส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา และเก่ียวข้องกับทุกฝ่าย 

๑๒. รายงานผลการตรวจติดตามการด าเนินงานตามวงรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๑๐๗ 

กรณีประเมินตำมเกณฑ์ของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13   ผลกำรประกันคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  :   
 ใช้ผลรวมคะแนนประเมินภายในโดยต้นสังกัด  ย้อนหลัง ๓ ปี  

วิธีกำรค ำนวณ : 
 

 
 

ผลรวมคะแนนประเมินภายในโดยต้นสังกัด 
  X  ๑๐๐ 

 จ านวนปี 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลประเมินคุณภาพภายใน  โดยต้นสังกัด ๓ ปี ย้อนหลัง   
 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ : 
 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน (ตัวบ่งชี้ที่ 14 ของ สมศ.) 
 

น้ ำหนัก  : ๑๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
 (๑)  มีรายงานการประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกต้องเชื่อถือได้
เป็นประจ าทุกป ี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 
(๒)  มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓)  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ 
(๔)  มีการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารของหน่วยงานย่อยในสถานศึกษา อันเนื่องมาจากการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
(๕)  มีหน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุนการพัฒนาในส่วนที่สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดย
ตนเอง 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 สถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มีการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง  เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา  โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
อันเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ   มีการพัฒนาการเรียนการสอน 
การบริหารของหน่วยงานในสถาบัน มีการสนับสนุนและพัฒนาในส่วนที่สถาบันไม่สามารถด าเนินการให้
ส าเร็จได ้

รำยงำนประจ ำปี หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการด าเนินงานในรายปีของสถานศึกษา ซึ่งถือว่า
เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ สถานศึกษา  ที่ เ สนอต่อหน่ วยงานต้นสั งกัด  หน่ วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

แผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  เป็นแผนระยะยาวที่สถานศึกษาจัดท าข้ึน       อย่าง
เป็นระบบ บนพ้ืนฐานของข้อมูลของสถานศึกษาโดยทุกภาคส่วนในองค์กรมีส่วนร่วม  เพ่ือใช้ในการ
วางแผนบริหารงานภายในสถาบัน  โดยอาศัยข้อมูลจากผลการประเมินที่ผ่านมา เช่น ในรายงานการ
ประเมินตนเอง ในรายงานผลประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยต้นสังกัด ในรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. และผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ผลประเมินหลักสูตร 
ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู/อาจารย์ ผลประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้
ต้องค านึงให้ครอบคลุมทุกภารกิจ/พันธกิจของสถาบัน  และทุกมาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนาคุณภาพ



๑๐๙ 

การศึกษา  ประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ ครอบคลุมการ
พัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา  และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกฝ่าย ที่
เกี่ยวข้อง น าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ที่ก าหนดอย่างสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตร   

แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  เป็นแผนระยะสั้น ๑ ปี ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นโดยดึงข้อมูลจากแผน
แม่บทหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารงานภายในสถาบันในระยะเวลา  
๑ ปีการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการก าหนดกิจกรรม โครงการที่จะปฏิบัติอย่างชัดเจนภายในปีการศึกษานั้น  
ว่าจะต้องพัฒนาเรื่องใดบ้าง   โดยการก าหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการให้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถด าเนินการได้จริง  มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน เวลา และ
ผู้รับผิดชอบ รวมถึง งป./แหล่งที่มาของงบประมาณ (ถ้ามี)  การจัดท าแผนปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นขั้นตอน
ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผน เพ่ือให้มีความเข้าใจและน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
การน าแผนปฏิบัติงานไปด าเนินงานครอบคลุมถึงการสร้างตัววัดให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงาน   
ต่างๆ ในการน าแผนไปปฏิบัตินั้น อาจจ าเป็นต้องให้การอบรมเฉพาะทางแก่บุคลากร หรืออาจ
จ าเป็นต้องมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย 

  

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
 ๑.  รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานย่อย  
 ๒.  รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน  และหลักฐานแสดงการน าเสนอผู้บริหารและ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 ๓.  หลักฐานแสดงการรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
ตามวงรอบ (ทุก ๓ ปี) 
 ๔.  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินจากคณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้ง 
 ๕.  รายงานสรุปผลการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินภายในและภายนอกไป
วางแผนการจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๖.  รายงานการสรุปผลความส าเร็จที่เกิดจากการประเมินภายในและภายนอกที่น ามาวางแผน
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน การบริหารของหน่วยงานย่อยในสถานศึกษา 
 ๗.  หลักฐานแสดงการเสนอความต้องการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และ
หลักฐานแสดงว่าหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 
 ๘.  ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (ด้านก าลังพล ครู/
อาจารย์ ผู้เรียน งบประมาณ งานวิจัย การบริการทางวิชาการ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ฯลฯ) ให้
เป็นไปตามรายมาตรฐานการศึกษา และตามตัวบ่งชี้ ที่สะดวกต่อการอ้างอิง สืบค้น และเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
 ๙.  หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนและได้รับจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 ๑๐. หลักฐานแสดงการอนุมัติให้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ และบุคลากรได้
ตระหนักถึงความส าคัญของงานประกันคุณภาพการศึกษา จนท าให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของภาระงาน 
 ๑๑. แบบประเมินความพึงพอใจทุกกิจกรรม/โครงการที่มีต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 



๑๑๐ 

 ๑๒. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจทุกกิจกรรม/โครงการที่มีต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑๓. รายงานสรุปผลการน าผลการประเมินความพึงพอใจทุกกิจกรรม/โครงการที่มีต่อการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ที่ได้มีการน าไปวางแผนพัฒนาปรับปรุง
กิจกรรม 
 ๑๔. แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑๕. รายงานสรุปผลประเมินโครงการ/กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา (ประกอบด้วย  
การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุงานตามเป้าหมาย
ตามแผนที่ก าหนด งบประมาณ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งต่อไป ฯลฯ) 
 ๑๖. รายงานสรุปการน าผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้มีการน าไป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

กรณีประเมินตำมเกณฑ์ของ สมศ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14   กำรน ำผลกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำมำใช้พัฒนำสถำบัน   
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้:   

 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันการศึกษา  โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น  สถาบันการศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง  และมีกระบวนการจัดการความรู้  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน โดยใช้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาจากผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปีที่ผ่านมา  

ประเดน็กำรพิจำรณำ : 
๑.   มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๒.   ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
๓.   มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
๔.   มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
๕.   มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ

การเป็นแหล่งอ้างอิงของสถาบันอื่นๆ 

  ใช้ข้อมูลจากผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

เกณฑ์กำรใหค้ะแนน : 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๒ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๓ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๔ ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

๕ ข้อ 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกในการ

ประกันคุณภาพภายในสถาบัน  
๒. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบ การก ากับดูแล โดยมีเอกสาร/

หลักฐาน/รายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงการพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพรวมทั้งการ
สนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

๓. หลักฐานแสดงการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน  

๔. หลักฐานแสดงให้เห็นถึงการน าผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบาย 
ปรับปรุงการบริหารงาน จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๕. หลักฐานที่แสดงนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่ สถาบันพัฒนาขึ้นหรือผลการปฏิบัติที่     
เป็นเลิศ หรือการเป็นแหล่งอ้างอิงของสถาบันอ่ืนๆ 
 
 
 

........................................................ 


