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บทคัดย่อ
รูปแบบการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ซึ่งได้จากการศึกษาและสังเคราะห์เอกสารต่าง ๆ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประกอบด้วย 1.1) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร 1.2) การทางานเป็นทีม 1.3) ความตระหนักและความรู้ความเข้าใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และ 1.4) การกาหนดผู้รับผิดชอบในงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
2) ขอบข่ายการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 2.1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 2.2) การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 2.3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2.4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2.5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2.6) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2.7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี และ 2.8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3) กระบวนการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 6 ขั้น ซึ่งเกิดจากความพยายามในการร่วมมือกันของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ประกอบด้วย 3.1) ขั้นการร่วมเตรียมการ 3.2) ขั้น การร่ว มวางแผนการดาเนิน การ
3.3) ขั้นการร่วมดาเนินการตามแผน 3.4) ขั้นการร่วมตรวจสอบประเมินผล 3.5) ขั้นการร่วมนาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน

1

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ 09 8218 9656 อีเมล: Tonnam501122106@gmail.com
2
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
กรรมการวิทยานิพนธ์ สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1
M.Ed. Student in Educational Administration Innovation, Faculty of Education, Sakon Nakhon Rajabhat
University. Tel.+669 8218 9656 Email: Tonnam501122106@gmail.com.
2
Chair of the Thesis Committee for Educational Administration Innovation Program, Faculty of Education,
Sakon Nakhon Rajabhat University.
3
Thesis Committee for Educational Administration Innovation Program, Faculty of Education,
Sakon Nakhon Rajabhat University.

Journal of Roi Et Rajabhat University


Volume 12 No.2 July - December 2018

2

295

และ 3.6) ขั้นการร่วมรายงานผล 4) ผลลัพธ์ของการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบด้วย
4.1) คุณภาพผู้เรียน 4.2) คุณภาพของการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร และ 4.3) คุณภาพของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน
คาสาคัญ : รูปแบบ การดาเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน
Abstract
The internal quality assurance operation model, developed from the study and analysis
of relevant documents, comprised 4 components namely 1) supporting factor on the success of
school internal quality assurance, which consisted of 1.1) school director leadership, 1.2) teamwork,
1.3) awareness and understanding of relevant personnel on school internal quality assurance
operation and 1.4) the assignment of responsible personnel in school internal quality assurance
operation. 2) scope of school internal quality assurance consisted of 2.1) school educational
standard setting, 2.2) development of school educational management development plan which
focused on educational quality in accordance with school educational standard, 2.3) administration
and information system management, 2.4) the implementation of school education management
development plan, 2.5) educational quality monitoring, 2.6) internal quality evaluation in accordance
with school educational standard, 2.7) annual report on educational quality and 2.8) continuous
educational quality development. 3) School internal quality assurance operational process which
consisted of 6 steps that were all a collaborative effort of school directors and teachers, namely
3.1) need assessment and preparing, 3.2) operational planning, 3.3) plan implementation,
3.4) evaluation and assessment, 3.5) assessment result implementation for improvement
and 3.6) result reporting. 4) school internal quality assurance operation result consisted
of 4.1) student quality, 4.2) director administration and management quality and 4.3) student
centered educational management process quality which affected school quality.
Keywords : Model, Operation, Internal Quality Assurance

296

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

3



บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2553 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน โดยได้กาหนดในหมวดที่ 6
มาตรฐาน 47 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับและวิธีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่ อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับรองการประกัน
คุณภาพภายนอก ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งต้องนาสาระที่กล่าวไว้ไปสู่การปฏิบัติ ให้มีคุณภาพโดยกาหนดหน่วยงานที่ดูแลการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน วิชัย ตันศิริ (2553 : 52-53) และกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย 1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
การศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 5) การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด 7) การรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจาปี และ 8) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ครรชิต วงค์แต้ม (2557 : 2)
จากการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ปัญหาที่พบในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนต่าง ๆ จานวน 45 โรงเรียน พบว่า ครูผู้ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและมีผู้ที่
รับผิดชอบแค่คนเดียวหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่มีการทางานร่วมกันของครูทุกคนในโรงเรียน ครูที่ไม่ได้รับผิดชอบจึง
ไม่ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเท่าที่ควร ในการดา เนินงานมี
งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอกับความต้องการ และการเขียนรายงานส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดช้า เนื่องจากภาระหน้าที่
ของครูนั้นมีมาก อีกทั้งสภาพการติดต่อสื่อสารการประสานงานระหว่างเขตพื้นที่กับสถานศึกษาไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่อยู่ไกลจากตัวเมือง(กลุ่มนิเทศผลติดตามและประเมินผล, 2559 : 3); (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 92)
จากความสาคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวการไม่มีรูปแบบในการดาเนินงานการประกันคุณภาพที่ชัดเจน
ทาให้ครูไม่ตระหนักและไม่เห็นความสาคัญ ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานเท่าที่ควรทาให้การประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนมีปัญหา ดังนั้น ถ้ามีรูปแบบการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
ผู้วิจัยจึงขอนาเสนอรูปแบบการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 23 ทั้งนี้เ พื่อ ยกระดับ การประกัน คุณ ภาพภายในโรงเรีย นให้สูงขึ้น และจะได้รับ ความร่ว มมือ
จากบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยมากขึ้ น ซึ่ งจะนาไปสู่ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และสถานศึกษาได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง
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ความสาคัญของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
หากสรุปความสาคัญของการประกันคุณ ภาพภายในโรงเรียน จากทัศนะของนักวิชาการ เช่น พร้อมรัตน์
สกุล มีฤ ทธิ์ (2555 : 23) อุทัย วรรณ สอนเจริญ (2555 : 34) (Juran, J. M. and Gryna, F.M., 1993 : 565)
และ Stabbing, L., (1993 : 9-22) พบว่า โรงเรียนจะต้องดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการจั ด การศึ ก ษาและต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาการดาเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อเป็นการประเมิน ตนเองและตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของตนเอง เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนดและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง นักเรียนที่เข้ามารับบริการว่าสถานศึกษานั้นมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ปัญหาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในปัจจุบนั
จากการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ปัญหาที่พบในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนต่าง ๆ จานวน 45 โรงเรียน คือ โรงเรียนยังไม่มีรูปแบบ
การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่แน่นอน ผู้ดาเนินงานจึงดาเนินงานตามความเข้าใจ ครูผู้ที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
และผู้ที่รับผิดชอบแค่คนเดียวหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่มีการทางานร่วมกันของครูทุกคนในโรงเรียน ครูที่ไม่ได้รับผิดชอบ
จึงไม่ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการดาเนินงานประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนเท่าที่ควร การดาเนินงาน
มีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอกับความต้องการ และการเขียนรายงานส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดช้า เนื่องจาก
ภาระหน้าที่ของครูนั้นมีมาก อีกทั้งสภาพการติดต่อสื่อสารการประสานงานระหว่างเขตพื้นที่กับสถานศึกษาไม่ค่อยสะดวก
โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ไกลจากตัวเมือง (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 : 19-20 ;
กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 92)
องค์ประกอบของรูปแบบการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัย ผู้วิจัยขอนาเสนอรูปแบบการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1. ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน หมายถึง สภาพหรือ
สถานการณ์ที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย จากการสังเคราะห์
แนวคิดของ พัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย (2555 : 60-61) และกิตติรัตน์ เบ้าลี (2557 : 48) ประกอบด้วย
1.1 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นผู้นาของผู้บริหาร โดยเป็นผู้นา
ในการดาเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กากับ ติดตาม ปรับปรุงงาน มีวิสัยทัศน์
กว้ า งไกลและเปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนแสดงความคิ ด เห็ น และยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในโรงเรียน
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1.2 การทางานเป็นทีม หมายถึง การที่ผู้บริหารและครูทางานร่วมกัน โดยแต่ง ตั้ง คณะดาเนิน งาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีการประชุมวางแผนการดาเนินงานการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียน ทางาน
ด้วยความเชื่อมั่น ไว้วางใจ โดยผู้บริหารสนับสนุน ช่วยเหลือคณะดาเนินงานการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร
และครูร่วมกันกาหนดเป้าหมายในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน คณะดาเนินงานร่วมกันปรึกษาหาแนวทาง
และร่ วมกันรับผิดชอบการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทุกขั้นตอนทั้งการวางแผน การตัดสินใจ
และการปรึกษาหารือ
1.3 ความตระหนักและความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียนเห็นความสาคัญและมีความรู้สึกที่ดี ต่องานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ซึ่งจะนาไปสู่
การให้ความร่วมมือในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เช่น การประชุม การอบรม การจัดนิทรรศการ
และการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีผลการดาเนิน งานที่มีป ระสิท ธิภ าพ โดยนาผลมาพัฒ นาในการดาเนิน งาน
การประกันภายในของโรงเรียนและพัฒนาความรู้ของตนเอง
1.4 การกาหนดผู้รับผิดชอบในงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน หมายถึง การที่ผู้บริหารสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะทางานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยกาหนดบทบาทให้ตรงกับความสามารถของแต่ละคน
ประสานงาน กากับ ติดตาม การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กาหนดไว้
2. ขอบข่ายการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ขอบข่ายการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรีย น หมายถึง ขอบเขตในการดาเนิน งาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 5) ประกอบด้วย
2.1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรีย น คือ ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณภาพและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์หรือแนวปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียนให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานของชาติ มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกลักษณ์ของโรงเรียนและครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งยึดคุณภาพ
ของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นสาคัญและเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
2.2 การจัด ทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียน โดยมีการประชุมชี้แจงและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความจาเป็น
ของโรงเรียน กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความสาเร็จของการพัฒนา กาหนดกิจกรรม โครงการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและลงนามให้ความเห็นชอบ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและเสนอแผนประจาปีต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
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2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ คือ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน นาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป และครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ
2.4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติตามแผนของ
โรงเรียน โดยมีการกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และกากับ ติดตาม และนิเทศการจัดการศึกษาของครูตามปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่กาหนด
2.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่หลากหลายและ
เหมาะสมตามขอบข่ายการติดตามตรวจสอบให้ครอบคลุมสภาพการดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากร
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารจะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและประชุมชี้แ จงแนวทางการปฏิบัติ กากับ ดู แล
การปฏิบัติงานตามแผนจนสาเร็จ
2.6 การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของโรงเรี ย น หมายถึ ง การตรวจสอบ
ผลการดาเนินงานของโรงเรียน โดยเทียบกับมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งวางแผนกาหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
อย่างชัดเจน จัดทาเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในให้ ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกระดับการศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพภายในเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงานและจัดทารายงานประจาปี (SAR)
2.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี หมายถึง การสรุปผลการดาเนินงาน และจัดทารายงาน
ประจาปีที่สะท้อนคุณภาพผู้เรี ยนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด
โดยนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ แล้วนามาติดตามและรับข้อมูลย้อนกลับ
โดยสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน
2.8 การพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาอย่า งต่อ เนื่อ ง หมายถึง การที่โ รงเรีย นมีแ นวทางในการพัฒ นา
มาตรฐานการศึกษาและงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมในการทางานปกติของโรงเรี ยน นาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากการประเมินตนเองมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา
3. กระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
กระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน หมายถึง ขั้นการดาเนินงานงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นการทางานร่วมกันของครูทุกคนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งเกิด จาก
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การสังเคราะห์แนวคิดของ สานักงานทดสอบทางการศึกษา (2554 : 13-16) พัทธานันทิ์อร ยนต์ชัย (2555 : 13-14)
เอื้องฟ้า บัวชุม (2557 : 29-30) และ Sallies, E., (1996 : 27) ประกอบด้วย 6 ขั้นดังนี้
3.1 ขั้น การร่ว มเตรีย มการ คือ บุค ลากรในโรงเรีย นได้รับ การเตรีย มความพร้อ มและการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในให้มีความรู้ ความเข้าใจประกอบด้วย 1) สารวจและแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้และสามารถของแต่ละคน
2) จัดเตรียมงบประมาณในการดาเนินงาน 3) จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.2 ขั้ น การร่ ว มวางแผนการดาเนิ น การ หมายถึ ง บุ ค ลากรในโรงเรี ย นร่ ว มกั น กาหนดแนวทาง
หรือวิธีปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไว้ล่วงหน้า เช่น ระยะเวลา การออกแบบและขอบเขตเนื้อหา
ในการประเมินการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.3 ขั้นการร่วมดาเนินการตามแผน หมายถึง การลงมือดาเนินงานร่วมกันของทุกฝ่ายตามแผนที่ได้วาง
ไว้ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นาในการดาเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานในทุกขั้นตอน
นิเทศการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างสม่าเสมอและครูทุกคนในโรงเรียนร่วมกันดาเนินตามแผน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่วางไว้
3.4 ขั้ น การร่ ว มตรวจสอบประเมิ น ผล หมายถึ ง บุ ค ลากรในโรงเรี ย นร่ ว มตรวจสอบความสาเร็ จ
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน การสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน ร่วมกันรวบรวมข้อ มูล จากผลการประเมิน การประกัน คุณ ภาพภายในโรงเรีย น วิเ คราะห์ข้อ มูล
และสรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
3.5 ขั้นการร่วมนาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หมายถึง บุคลากรในโรงเรียนร่วมกันนาผลการประเมิน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อยและสังเคราะห์ ตลอดจนหาวิธีก ารแก้ปัญ หา
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนามาพัฒนาโรงเรียนต่อไป
3.6 ขั้น การร่ว มรายงานผล หมายถึง คณะดาเนิน งานการประกัน คุณ ภาพภายในโรงเรีย น จัด ทา
รายงานผลการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในรอบปีการศึกษา เสนอต่ อผู้บริหาร คณะครู หน่วยงาน
ต้นสังกัดและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยรวบรวมผลการดาเนินงานแล้วนามาวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หรือเป้าหมาย วางแนวทางการเขีย นรายงาน จัด ทารายงานเสนอต่อ ผู้บ ริห ารโรงเรีย นและเผยแพร่ใ ห้บุค ลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
4. ผลลัพธ์ของการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ผลลัพธ์ของการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จากการสังเคราะห์แนวคิดของทิฆัมพร ยศสมบัติ (2557: 4) และสานักทดสอบทาง
การศึกษา (2559 : 2) ประกอบด้วย
4.1 คุณ ภาพผู้เ รีย น หมายถึง ผู้เ รีย นมีผ ลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นสูง ขึ้น มีค วามสมบูร ณ์ทั้ง ร่า งกาย
จิต ใจ และสติปัญ ญา มีค วามรู้คู่คุณ ธรรม มีจ ริย ธรรมและค่า นิย มที่พึง ประสงค์ต ามที่ห ลัก สูต รกาหนด มีทัก ษะ
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ในการทางาน และมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ อาชี พ สุ จ ริ ต สามารถแก้ ไ ขปั ญ หา แสวงหาคว ามรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
4.2 คุณภาพของการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร คือ กลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย โดยผู้บริหารเป็นแกนนาในการดาเนินงาน คอยสนับสนุน ส่งเสริมอานวยความสะดวกให้กับการดาเนินงาน
ให้เกิดความสะดวก ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นาและเปิดโอกาส
ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา
4.3 คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญ หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนให้ตรงกับความถนัดและความต้องการของผู้เรียนมากที่สุดและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ ครูมีแผนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
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กรอบแนวคิด
จากองค์ประกอบต่าง ๆ ในรูปแบบที่เสนอสามารถแสดงเป็นแผนภาพดังภาพประกอบ 1
ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จ
ในการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
2. การทางานเป็นทีม
3. ความตระหนักและความรู้
ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน
4. การกาหนดผู้รับผิดชอบ
ในงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน

ขอบข่ายการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน
(ยึดตามกฎกระทรวงฯ)
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6.การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน
1. คุณภาพผู้เรียน
2. คุณภาพของการ
บริหารและการจัดการ
ของผู้บริหาร
3. คุณภาพของ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ

กระบวนการการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน เป็นการทางาน
ร่วมกันของครูทุกคนประกอบด้วย 6 ขั้น
1) การร่วมเตรียมการ
2) การร่วมวางแผนการดาเนินการ
3) การร่วมดาเนินการตามแผน
4) การร่วมตรวจสอบประเมินผล
5) การร่วมนาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
6) การร่วมรายงานผล

ภาพประกอบ 1 รูปแบบการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23
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บทสรุป
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนด ปัญหาที่สาคัญประการหนึ่งของงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน คือ โรงเรียนไม่มีรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนที่แน่นอน ครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครูที่
รับผิดชอบทางานคนเดียว ไม่ได้รับความร่วมมือจากครูอื่น ๆ เท่าที่ควร เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รูปแบบการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จึงควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยสนับสนุนความสาเร็จในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบด้วย ภาวะผู้นาของผู้บริหาร การทางานเป็นทีม ความตระหนัก
และความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และการกาหนดผู้รับผิดชอบในงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 2) ขอบข่ายการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน (ยึดตาม
กฎกระทรวงฯ) ประกอบด้วย การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 3) กระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เป็นการทางานร่วมกันของครู
ทุกคนประกอบด้วย 6 ขั้น คือ การร่วมเตรียมการ การร่วมวางแผนการดาเนินการ การร่วมดาเนินการตามแผน การร่วม
ตรวจสอบประเมินผล การร่วมนาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน และการร่วมรายงานผล 4) ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ประกอบด้วย คุณภาพผู้เรียน คุณภาพของการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
และคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้ครูเห็นความสาคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและโรงเรียนมีรูปแบบการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
ที่ชัดเจน
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