บทที่ 1
แนวคิดเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วัตถุประสงค์ : บทนี้ ต้องการให้ผศ้ ู ึกษามีความเข้าใจในหัวข้อต่อไปนี้
1. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ
3. ความจาเป็ นทีต่ อ้ งมีการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประเภทของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. ยุทธศาสตร์ส่คู วามสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
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1. ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
มีผใู้ ห้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ผู้ให้ความหมาย
สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
(2540 : 13)

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันว่าโปรแกรมหรือสถาบันดาเนินงานได้ผลตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ก่อน
เป็ นการล่วงหน้า หรือการประกันว่าสถาบันดาเนินงานบรรลุผลตามพันธกิจ
(mission) และเป็ นไปตามความคาดหวังของกลุ่มผูม้ ผี ลได้ผลเสียคือนักศึกษา
ผูป้ กครอง ผูส้ นับสนุ น หรือสังคมโดยส่วนรวม
กรมวิชาการ (2542 : 10)
กระบวนการ หรือกิจกรรมทีด่ าเนินการเพื่อสร้างความมั ่นใจได้วา่ สถานศึกษา
จะสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน โดยนักเรียน หรือผูส้ าเร็จการศึกษา
จะต้องมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะต่างๆ ตามเป้ าหมายของการจัด
การศึกษา และเป็ นทีย่ อมรับของสังคม
ทรงศรี ตุ่นทอง (2542 : 2)
กระบวนการในการจัดการศึกษาที่จะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั ่นให้กบั
ผูป้ กครอง ประชาชน และสังคมในคุณภาพนักเรียน ว่านักเรียนทีจ่ บการศึกษามี
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเป็ นทีย่ อมรับของสังคมทั ่วไป
อารุง จันทวานิช (2542 : 3)
วิธกี ารหรือกลยุทธ์ทก่ี าหนดแนวปฏิบตั ิ หรือแนวทางในการดาเนินงานในการจัด
การศึกษาทีเ่ ป็ นหลักประกันว่าผูเ้ รียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็ น
ทีย่ อมรับของสังคม
สานักงานคณะกรรมการ
การบริหารจัดการและดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ (2543 : 7) คุณภาพของผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นการสร้างความมั ่นใจให้ผรู้ บั การบริการ
ทางการศึกษา ทัง้ ผูร้ บั บริการโดยตรง ได้แก่ นักเรียนและผูป้ กครอง และ
ผูร้ บั บริการโดยอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม
ว่าการดาเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทาให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพ
หรือคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาทีก่ าหนด
จารัส นองมาก (2544 : 56)
การสร้างความมั ่นใจในเรื่องคุณภาพ โรงเรียนทีท่ าเรื่องการประกันคุณภาพ
ก็คอื โรงเรียนทีต่ อ้ งการสร้างความมั ่นใจให้กบั สังคมและผูร้ บั บริการว่าจะดาเนิน
กิจการในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพครบถ้วนทุกด้าน
สมคิด พรมจุย้ และสุพกั ตร์
กิจกรรม หรือแนวปฏิบตั ทิ จ่ี าเป็ นต้องดาเนินงานเพื่อประกันว่าคุณภาพของ
พิบูลย์ (2544 : 4)
การศึกษาได้รบั การรักษาไว้และส่งเสริมเพิม่ พูน การประกันคุณภาพการศึกษา
จึงรวมถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบตั ใิ ดๆ ทีห่ ากได้ดาเนินการตามระบบและแผนที่
ได้วางไว้แล้ว จะทาให้เกิดความมั ่นใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์

จากความหมายทีก่ ล่าวมา สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการ
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการตรวจสอบ
คุณภาพเพื่อให้สงั คมเชื่อมันว่
่ าการจัดการศึกษาจะทาให้ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้ว นตาม
มาตรฐานคุณภาพทีก่ าหนดไว้
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2. การประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กาหนดสาระเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้
มาตรา 47 ให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึก ษาทุ ก ระดับ ประกอบด้ว ย ระบบการประกันคุ ณ ภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก
ระบบ หลัก เกณฑ์ และวิธ ีก ารประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาให้เ ป็ นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 48 ให้ห น่ ว ยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก
มาตรา 49 ให้มสี านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็ น
องค์การมหาชนทาหน้าทีพ่ ฒ
ั นาเกณฑ์ วิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผล
การจัดการศึกษา เพื่อให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย
และหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
ให้มกี ารประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ในทุกห้าปี
นับ ตัง้ แต่ ก ารประเมิน ครัง้ สุ ด ท้า ย และเสนอผลการประเมิน ต่ อ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งและ
สาธารณชน
มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือ ในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ม ี
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทัง้
ผู้ปกครองและผู้ท่มี สี ่ ว นเกี่ยวข้อ งกับสถานศึกษาให้ข้อ มูลเพิ่ มเติมในส่ ว นที่พิจารณาเห็นว่า
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิภารกิจของสถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่ วยงานที่สานักงานดังกล่าวรับรองที่ทาการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานัน้
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มาตรา 51 ในกรณีท่ีผ ลการประเมิน ภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ไ ด้ม าตรฐานที่
กาหนด ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะ การ
ปรับปรุงแก้ไ ขต่ อ หน่ ว ยงานต้นสังกัด เพื่อ ให้ส ถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หากมิไ ด้ด าเนิ น การดัง กล่ า วให้ส านัก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพ
การศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไข

3. ความจาเป็ นที่ต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. คุณภาพของสถานศึกษาและผูเ้ รียนมีแนวโน้มทีจ่ ะมีความแตกต่างกันมากขึน้ ซึง่ จะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศโดยส่วนรวมในระยะยาว
2. มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของผูเ้ รียน ทัง้ ภายใน
และนอกประเทศมากขึน้
3. สถานศึกษามีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้เป็ นสากล เพื่อให้ได้รบั
การยอมรับจากนานาชาติมากขึน้
4. สถานศึกษามีความจาเป็ นที่จะต้องสร้างความมันใจให้
่
แก่สงั คมว่า สามารถผลิต
ผูเ้ รียนทีม่ คี ุณภาพ
5. สถานศึกษาจะต้องให้ขอ้ มูลสาธารณะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ ผูเ้ รียน ผูจ้ า้ งงาน ผูป้ กครอง
รัฐบาล และประชาชนทัวไป
่
6. สังคมต้องการระบบสถานศึกษาทีม่ คี วามโปร่งใส และความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
7. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มสี านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อทาหน้ าที่พฒ
ั นาเกณฑ์ วิธกี ารประเมิน
คุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา
จากเหตุ ผ ลดังกล่ าว จึงเป็ นความจาเป็ นที่จะต้อ งมีระบบการประกันคุ ณภาพที่เ ป็ น
รูปธรรม เพื่อผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามความต้องการของสังคมต่อไป
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4. ประเภทของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจาแนกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การติดตามตรวจสอบและตัดสิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาเองหรือโดยหน่ วยงานต้น
สังกัดทีม่ หี น้าทีก่ ากับดูแลสถานศึกษานัน้
2. การประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็ นการติดตาม ตรวจสอบ และตัดสิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคลหรือหน่ วยงานทีส่ านักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็ น
การประกันการศึกษาและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถสรุปเป็ นภาพประกอบได้ ดังนี้
ประเภทของระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

1. การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

2. การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก)

ภาพที่ 1.1 ประเภทของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

5. วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษามี ดังนี้ (กรมวิชาการ. 2542 : 3 ; จารัส
นองมาก. 2544 : 15)
1. เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกลาง
2. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียนไปสู่มาตรฐาน
3. เพื่อกระจายอานาจให้ท้องถิ่นรับผิดชอบโรงเรียนในพื้นที่ และให้ทอ้ งถิน่ องค์กร
เอกชนได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
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6. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยการดาเนินงาน 3 ประการ คือ
1. การควบคุมคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการ หรือแนวปฏิบตั ิทท่ี าหน้าทีน่ า
การศึกษาเข้าสู่คุณภาพ ประกอบด้วย
1.1 การกาหนดมาตรฐานด้านผลผลิต ปั จจัย และกระบวนการ
1.2 การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน หมายถึง การพัฒนาปั จจัยทางการศึกษาต่าง ๆ
และการสนับสนุ นปั จจัยทีส่ ่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. การตรวจสอบคุณภาพการศึ กษา
เป็ นการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด ประกอบด้วย
2.1 การประเมินความก้าวหน้าของโรงเรียน และการจัดทารายงานของโรงเรียนต่อ
ประชาชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีลกั ษณะเป็ นการติดตาม และตรวจสอบของโรงเรียน
2.2 การติดตาม และตรวจสอบของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานทีก่ าหนด
3. การประเมิ นคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการ หรือแนวปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด ประกอบด้วย
3.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็ นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
โดยหน่ วยงานที่กากับดูแลในเขตพื้นที่ และหน่ วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง ถึงแม้จะเป็ น
บุคคลภายนอก แต่กย็ งั ถือว่าเป็ นการประเมินภายใน เพราะดาเนินการโดยหน่ วยงานทีอ่ ยู่ใน
สายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งจะดาเนินการตรวจเยีย่ ม และประเมินสถานศึกษาเป็ น
ระยะๆ ตามทีก่ าหนดโดยหน่ วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุ นให้
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
3.2 การประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายนอก การประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษา
ภายนอกจะทาการประเมินโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)
ซึง่ จะประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยจะทาการประเมินหนึ่งครัง้ ในทุกห้าปี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถสรุปเป็ นภาพประกอบได้ ดังนี้
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ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

1. การควบคุม
คุณภาพการศึกษา

2. การตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

3. การประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ภาพที่ 1.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

7. ยุทธศาสตร์ส่คู วามสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ถึงแม้ว่า การประกัน คุ ณ ภาพจะเป็ น สิ่งที่อ ยู่ใ นกระบวนการบริห ารและกระบวนการ
ทางานตามปกติก็ต าม แต่ ใ นสภาพปั จจุบ ัน ยัง มีส ถานศึก ษาอีก เป็ นจ านวนมากที่ย งั ไม่ไ ด้
ดาเนินการ จาเป็ นที่จะต้อ งพัฒนาระบบดังกล่ าวให้เ กิดขึ้นในสถานศึกษา เสมือ นเป็ นการ
ปฏิรู ป กระบวนการท างานของบุ ค ลากรในสถานศึก ษา โดยจะต้ อ งมียุ ท ธศาสตร์ใ นการ
ดาเนินงานที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ได้แก่ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2543 : 53-55)
1. ยุทธศาสตร์ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็ นแกนหลักใน
การบริห ารและด าเนิ น การร่ว มกับ แกนน าอื่น ๆ เพื่อ ช่ ว ยผลัก ดัน ส่ ง เสริม สนับ สนุ น และ
ประสานงานให้บุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องภายนอกร่วมกันทางานเป็ น
ทีม เพื่อพัฒนาระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้ผสมผสานกับการวางแผน การ
ดาเนินงานและการปรับปรุง เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้เป็ นระบบครบวงจร รวมทัง้
กากับดูแลให้มกี ารดาเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ภาวะผูน้ าและความตระหนักของผูบ้ ริหาร
เป็ นองค์ประกอบและเงือ่ นไขสาคัญทีจ่ ะนาไปสู่ความสาเร็จ ไม่ว่าจะใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในแบบใดก็ตาม ถ้าจะทาให้สาเร็จผู้บริหารจะต้องเห็นความสาคัญ เข้ามาบริหารจัดการ
และมีส่ว นร่วมตัง้ แต่ต้น และคอยติดตาม กากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุ นการดาเนินงานให้ม ี
ความต่อเนื่อง
2. ยุทธศาสตร์การทางานเป็ นทีม การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป็ นเรื่อ งของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา มิใช่เป็ นเรื่องของคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
และมิใช่เป็ นการดาเนินงานแบบต่างคนต่ างทา แต่เป็ นเรื่องทีท่ ุกคนจะต้องทางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็ นทางด้าน
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วิชาการ ด้านบริหาร กิจกรรมนักเรียน ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่
ต้อ งการ โดยจะต้อ งร่ว มกันกาหนดเป้ าหมาย วางแผนการทางาน ออกแบบการประเมิน
ตนเอง แล้วช่วยกันทาและพัฒนาปรับปรุง โดยเรียนรู้แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และพึ่งพา
อาศัยซึง่ กันและกัน การทางานเป็ นทีมจะทาให้บุคลากรรูส้ กึ อบอุ่น สบายใจ เพราะมีเพื่อนร่วม
ทาง ไม่โดดเดี่ยว ซึ่งถ้าสถานศึก ษามีการทางานเป็ นทีมที่ เ ข้มแข็ง ก็จะทาให้การประกัน
คุณภาพภายในมีความต่อเนื่องและยังยื
่ น ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้บริหารหรือบุคลากรบางคน ก็ยงั
ดาเนินการต่อไปได้เพราะทีมงานยังอยู่
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ การทีส่ ถานศึกษา
จะมีก ารท างานเป็ น ทีม ที่เ ข้ม แข็ง ได้นั ้น ทุ ก คนในทีม จะต้ อ งมีค วามตระหนัก และมองเห็น
ความสาคัญของการประเมินตนเองว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจาเป็ นในการพัฒนาคุณภาพการทางาน
คุ ณ ภาพของสถานศึก ษา และคุ ณ ภาพของผู้ เ รีย น ซึ่ง จะมีค วามส าคัญ ต่ อ อนาคตของ
สถานศึกษาและประเทศชาติ รวมทัง้ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจว่าการประเมินตนเองก็คอื งาน
ในหน้ าที่นัน่ เอง ไม่ใ ช่งานที่เ ป็ นภาระเพิ่ม เติม นอกจากนัน้ จะต้อ งมีค วามรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับกระบวนการประกันคุณภาพภายในด้วย จึงจาเป็ นต้องสร้างความตระหนัก และความรู้
ความเข้าใจให้กบั บุคลากรของสถานศึกษา โดยการจัดประชุมชีแ้ จงและฝึกอบรมการเรีย นรูจ้ าก
เอกสาร คู่มอื ต่างๆ โดยผูบ้ ริหารต้องแสดงความตระหนักให้ผอู้ ่นื เห็นเป็ นแบบอย่างและเข้ามา
มีส่วนร่วม
4. ยุทธศาสตร์การกาหนดผู้รบั ผิ ดชอบ ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
โดยบุคลากรของสถานศึกษาที่ร่วมกันทางานเป็ นทีมนัน้ จาเป็ นจะต้องมีผู้รบั ผิดชอบในการ
ประสานและกากับ ติดตามการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความ
มันใจในการด
่
าเนินงาน จึงควรกาหนดให้มคี ณะกรรมการหรือคณะทางานเพื่อเป็ นตัวกลางใน
การประสาน กากับ ดูแล ให้มกี ารพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และการดาเนินงานให้
เชื่อมโยงกัน โดยคณะกรรมการดังกล่าวอาจจะใช้คณะกรรมการทีส่ ถานศึกษามีอยู่แล้ว หรือใน
กรณีท่ยี งั ไม่มกี รรมการใดๆ เลย ก็อาจตัง้ ขึ้นมาใหม่พจิ ารณาตามโครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษา เพื่อรับผิดชอบการประกันคุณภาพในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เป็ นต้นว่า
ฝ่ ายวิชาการรับผิดชอบเกี่ยวกับ คุณภาพของครู กระบวนการเรียนการสอนและผู้เรียน ฝ่ าย
บริห ารรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ คุ ณ ภาพของบุ ค ลากรฝ่ ายบริห ารและกระบวนการบริห าร ใน
ขณะเดียวกัน ก็มคี ณะกรรมการกลางประสานการด าเนิ น งานในภาพรวม ซึ่ง ประกอบด้ว ย
ผูบ้ ริหารและผูแ้ ทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ
5. ยุท ธศาสตร์ก ารวางแผนและการก ากับ ดูแ ล การพัฒ นาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในจาเป็ นจะต้องมีการวางแผน และการกากับดูแลทีเ่ ป็ นระบบ เพื่อให้ม ี
การดาเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน การกากับดูแล และจัดให้มกี ารประชุมตาม
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ระยะเวลาทีก่ าหนดอย่างสม่าเสมอ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานทีท่ าไปแล้ว และช่วยกัน
พัฒนางานทีจ่ ะทาต่อไป
6. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ ยวข้อง การประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษา นอกจากจะต้ อ งท างานกัน เป็ นทีม ระหว่ า งบุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษาเองแล้ว ควรจะต้องทางานร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ น
ผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงานในเขตพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานทีก่ ากับดูแลในส่วนกลาง เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ท่เี กี่ยวข้อง และเป็ นการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ าย เพื่อ
ช่วยเหลือกันพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต่ ้องการ นอกจากนัน้
ควรมีการประชุมปรึกษาหารือกับสถานศึกษาอื่นๆ ในเขตพืน้ ที่ การศึกษาที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะ
เป็ นผลดีต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพราะทาให้เกิดการ
เรีย นรู้แ ลกเปลี่ย นซึ่ง กัน และกัน และช่ ว ยให้ส ถานศึก ษามีโ ลกทัศ น์ ท่ีก ว้ า งขว้ า งมากขึ้น
ก่อให้เกิดแนวคิดและแนวทางทีจ่ ะนามาประยุกต์ใ ช้กบั ตนเอง นอกจากนัน้ ยังเป็ นกลไกในการ
กระตุ้นให้ส ถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ า เพื่อ ตามให้ทนั คนอื่นอีกด้วย จึงควรที่
สถานศึกษาจะมาประชุมและปรึกษาหารือร่วมกัน อาจจะเป็ นภาคเรียนหรือปี ละ 1 หรือ 2 ครัง้
ยุทธศาสตร์ส่คู วามสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถสรุปเป็ นภาพประกอบ
ได้ ดังนี้
1. ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริหาร
6. การมีส่วนร่วมและ
การปรึกษาหารือกับ
ผูเ้ กีย่ วข้อง

2. การทางานเป็ นทีม

ยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษา
5. การวางแผนและ
การกากับดูแล

3. การสร้างความตระหนัก
และความรูค้ วามเข้าใจ
4. การกาหนดผูร้ บั ผิดชอบ

ภาพที่ 1.3 ยุทธศาสตร์ส่คู วามสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
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8. สรุป
การประกันคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ โดยมีการ
ควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้สงั คมเชื่อมันได้
่ ว่า การ
จัด การศึก ษาจะท าให้ ผู้เ รีย นเกิด การเรีย นรู้ค รบถ้ ว นตามมาตรฐานคุ ณ ภาพที่ก าหนดไว้
สถานศึกษามีความจาเป็ นที่จะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ นี้เนื่องจากคุณภาพของ
สถานศึกษาและผู้เ รียนมีแนวโน้ มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น มีการแข่งขันกันในเชิง
คุณภาพของการจัดการศึกษา และจะต้องสร้างความมันใจให้
่
แก่สงั คมว่าสามารถผลิต ผูเ้ รียนทีม่ ี
คุณภาพ
ระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยการดาเนินงาน 3 ประการคือ
การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
สารับยุทธศาสตร์ส่คู วามสาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหาร การทางานเป็ นทีม การสร้างความตระหนักและความรู้ความความ
เข้าใจ การกาหนดผู้รบั ผิดชอบ การวางแผนและการกากับดูแล และการมีส่วนร่วมและการ
ปรึกษาหารือกับผูเ้ กีย่ วข้อง
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การประเมิ นตนเองก็เหมือนกับการส่องกระจกดูตนเอง…
สถานศึกษาใช้การประเมินเป็ นกระจก
ส่องตน ส่องงาน ส่องศิษย์
แล้ววินจิ วิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง
ทีเ่ กิดกับตน กับงาน และกับศิษย์
จะช่วยทาให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงให้ดขี น้ึ
(ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวฒ
ั น์)
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