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วตัถปุระสงค ์ :  บทน้ีต้องการให้ผูศึ้กษามีความเข้าใจในหวัข้อต่อไปน้ี   
 
 1.  ความหมายของการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 2.  การประกนัคุณภาพการศกึษาตามสาระบญัญตัขิองพระราชบญัญตักิารศกึษา 
แห่งชาต ิ
   3. ความจ าเป็นทีต่อ้งมกีารประกนัคุณภาพการศกึษา 
    4.  ประเภทของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 5.  วตัถุประสงคข์องการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 6.  ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 7.  ยทุธศาสตรส์ู่ความส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศกึษา 
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1.  ความหมายของการประกนัคณุภาพการศึกษา 
 

มผีูใ้หค้วามหมายของการประกนัคุณภาพการศกึษา   ดงันี้  
 

ผู้ให้ความหมาย ความหมายของการประกนัคณุภาพการศึกษา  
ส านกังานสภาสถาบนัราชภฏั 
(2540 : 13) 

การประกนัวา่โปรแกรมหรอืสถาบนัด าเนินงานไดผ้ลตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไวก่้อน 
เป็นการล่วงหน้า  หรอืการประกนัวา่สถาบนัด าเนินงานบรรลุผลตามพนัธกจิ 
(mission) และเป็นไปตามความคาดหวงัของกลุ่มผูม้ผีลไดผ้ลเสยีคอืนักศกึษา 
ผูป้กครอง ผูส้นบัสนุน หรอืสงัคมโดยสว่นรวม 

กรมวชิาการ (2542 : 10) กระบวนการ หรอืกจิกรรมทีด่ าเนินการเพื่อสรา้งความมัน่ใจไดว้า่สถานศกึษา 
จะสามารถจดัการศกึษาไดต้ามมาตรฐาน โดยนกัเรยีน หรอืผูส้ าเรจ็การศกึษา 
จะตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และคณุลกัษณะต่างๆ ตามเป้าหมายของการจดั 
การศกึษา และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

ทรงศร ี ตุ่นทอง (2542 : 2) กระบวนการในการจดัการศกึษาที่จะสรา้งความพงึพอใจและความเชื่อมัน่ใหก้บั
ผูป้กครอง ประชาชน และสงัคมในคณุภาพนกัเรยีน วา่นักเรยีนทีจ่บการศกึษามี
คณุภาพมาตรฐานการศกึษา และเป็นทีย่อมรบัของสงัคมทัว่ไป  

อ ารงุ จนัทวานิช (2542 : 3) วธิกีารหรอืกลยทุธท์ีก่ าหนดแนวปฏบิตั ิหรอืแนวทางในการด าเนินงานในการจดั
การศกึษาทีเ่ป็นหลกัประกนัวา่ผูเ้รยีนมคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาและเป็น
ทีย่อมรบัของสงัคม 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาต ิ (2543 : 7)  

การบรหิารจดัการและด าเนินกจิกรรมตามภารกจิของสถานศกึษา  เพื่อพฒันา
คณุภาพของผูเ้รยีนอยา่งต่อเน่ือง  ซึง่เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหผู้ร้บัการบรกิาร
ทางการศกึษา ทัง้ผูร้บับรกิารโดยตรง ไดแ้ก่ นักเรยีนและผูป้กครอง  และ
ผูร้บับรกิารโดยออ้ม ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสงัคมโดยรวม   
วา่การด าเนินงานของสถานศกึษาจะมปีระสทิธภิาพ และท าใหผู้เ้รยีนมคีณุภาพ 
หรอืคณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนด 

จ ารสั นองมาก (2544 : 56) การสรา้งความมัน่ใจในเรื่องคุณภาพ โรงเรยีนทีท่ าเรื่องการประกนัคุณภาพ  
กค็อืโรงเรยีนทีต่อ้งการสรา้งความมัน่ใจใหก้บัสงัคมและผูร้บับรกิารว่าจะด าเนิน
กจิการในโรงเรยีนอยา่งมคีุณภาพครบถว้นทุกดา้น  

สมคดิ พรมจุย้ และสพุกัตร ์
พบิูลย ์(2544 : 4) 

กจิกรรม หรอืแนวปฏบิตัทิีจ่ าเป็นต้องด าเนินงานเพื่อประกนัวา่คณุภาพของ
การศกึษาไดร้บัการรกัษาไวแ้ละสง่เสรมิเพิม่พนู การประกนัคณุภาพการศกึษา
จงึรวมถงึกจิกรรมหรอืแนวปฏบิตัใิดๆ ทีห่ากไดด้ าเนินการตามระบบและแผนที่
ไดว้างไวแ้ลว้ จะท าใหเ้กดิความมัน่ใจว่าจะไดผ้ลผลติของการศกึษาทีม่คีณุภาพ
ตามคณุลกัษณะที่พงึประสงค ์ 

 

 จากความหมายทีก่ล่าวมา สรุปไดว้่า การประกนัคุณภาพการศกึษา คอื กระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมกีารควบคุมคุณภาพ การประเมนิคุณภาพ และการตรวจสอบ
คุณภาพเพื่อให้สงัคมเชื่อมัน่ว่าการจดัการศึกษาจะท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้ครบถ้วนตาม
มาตรฐานคุณภาพทีก่ าหนดไว ้
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2.  การประกนัคณุภาพการศึกษาตามสาระบญัญติัของพระราชบญัญติั 
     การศึกษาแห่งชาติ 
 

พระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  
ได้ก าหนดสาระเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศกึษา  ดงันี้ 

มาตรา 47  ให้มรีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั  ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก  

ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสงักัดและสถานศึกษาจดัให้มรีะบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาและใหถ้อืว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร
การศกึษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สงักดั หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา และเพื่อรบัรองการประกนัคุณภาพภายนอก 

มาตรา 49 ใหม้สี านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา มฐีานะเป็น
องคก์ารมหาชนท าหน้าทีพ่ฒันาเกณฑ ์วธิกีารประเมนิคุณภาพภายนอก และท าการประเมนิผล
การจดัการศกึษา เพื่อใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา  โดยค านึงถงึความมุ่งหมาย
และหลกัการ และแนวการจดัการศกึษาในแต่ละระดบัตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

ใหม้กีารประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกหา้ปี
นับตัง้แต่การประเมินครัง้สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

มาตรา 50 ให้สถานศกึษาให้ความร่วมมอืในการจดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่มี
ขอ้มูลเกี่ยวข้องกบัสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทัง้
ผู้ปกครองและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า
เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิภารกจิของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศึกษาหรอืบุคคลหรอืหน่วยงานที่ส านักงานดงักล่าวรบัรองที่ท าการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกของสถานศกึษานัน้  
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มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมนิภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานที่
ก าหนด ให้ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา จดัท าขอ้เสนอแนะ การ
ปรบัปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสงักัด เพื่อให้สถานศึกษาปรบัปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
ก าหนด หากมิได้ด าเนินการดังกล่าวให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษารายงานต่อคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  คณะกรรมการการอาชวีศกึษา  หรอื
คณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อด าเนินการใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ข 

 

3.  ความจ าเป็นท่ีต้องมีการประกนัคณุภาพการศึกษา 

 
สถานศกึษามคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารประกนัคุณภาพการศกึษา  ดงันี้  
1. คุณภาพของสถานศกึษาและผูเ้รยีนมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามแตกต่างกนัมากขึน้ ซึง่จะ

ก่อใหเ้กดิผลเสยีแก่ประเทศโดยส่วนรวมในระยะยาว 
2. มกีารแขง่ขนักนัในเชงิคุณภาพของการจดัการศกึษาและคุณภาพของผูเ้รยีน ทัง้ภายใน

และนอกประเทศมากขึน้ 
3.  สถานศกึษามคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาองคค์วามรูใ้หเ้ป็นสากล เพื่อใหไ้ดร้บั

การยอมรบัจากนานาชาตมิากขึน้ 
4. สถานศกึษามคีวามจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมัน่ใจให้แก่สงัคมว่า สามารถผลติ

ผูเ้รยีนทีม่คีุณภาพ 
5. สถานศกึษาจะตอ้งใหข้อ้มลูสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง 

รฐับาล และประชาชนทัว่ไป 
6. สงัคมตอ้งการระบบสถานศกึษาทีม่คีวามโปรง่ใส และความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้
7. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545  

ก าหนดให้สถานศกึษาทุกแห่งจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายใน รวมถงึให้มสี านักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษาเพื่อท าหน้าที่พฒันาเกณฑ์ วธิกีารประเมนิ
คุณภาพภายนอก และท าการประเมนิผลการจดัการศกึษา เพื่อใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศกึษา 

จากเหตุผลดงักล่าว  จงึเป็นความจ าเป็นที่จะต้องมรีะบบการประกนัคุณภาพที่เป็น
รปูธรรม  เพื่อผลกัดนัใหก้ารจดัการศกึษามคีุณภาพตามความตอ้งการของสงัคมต่อไป 
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ประเภทของระบบ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

1.  การประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายใน 

2. การประเมนิคุณภาพ
การศกึษาภายนอก) 

4.  ประเภทของระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 
 

 ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาจ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่  

 1. การประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน  หมายถงึ การตดิตามตรวจสอบและตดัสนิ
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาภายใน  โดยบุคลากรของสถานศกึษาเองหรอืโดยหน่วยงานต้น
สงักดัทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูลสถานศกึษานัน้   

2. การประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก  เป็นการตดิตาม ตรวจสอบ และตดัสนิ
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาจากภายนอก โดยส านักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศกึษา หรอืบุคคลหรอืหน่วยงานทีส่ านักงานดงักล่าวรบัรอง  เพื่อเป็น
การประกนัการศกึษาและพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   

ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาสามารถสรุปเป็นภาพประกอบได ้ ดงันี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1.1  ประเภทของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

5.  วตัถปุระสงคข์องการประกนัคณุภาพการศึกษา 
 

วตัถุประสงคข์องการประกนัคุณภาพการศกึษาม ีดงันี้  (กรมวชิาการ.  2542 : 3 ; จ ารสั 
นองมาก.  2544 : 15) 

1. เพื่อใหโ้รงเรยีนจดัการศกึษาอยา่งมคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานกลาง 
2. เพื่อส่งเสรมิคุณภาพการศกึษาของแต่ละโรงเรยีนไปสู่มาตรฐาน 
3. เพื่อกระจายอ านาจใหท้้องถิ่นรบัผดิชอบโรงเรยีนในพื้นที่  และให้ทอ้งถิน่ องคก์ร

เอกชนไดม้สี่วนรว่มในการพฒันาการศกึษาของโรงเรยีน 
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6.  ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา 
 

ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา  ประกอบดว้ยการด าเนินงาน 3 ประการ คอื   
1. การควบคมุคณุภาพการศึกษา  คอื กระบวนการ หรอืแนวปฏบิตัิทีท่ าหน้าทีน่ า

การศกึษาเขา้สู่คุณภาพ  ประกอบดว้ย 
 1.1  การก าหนดมาตรฐานดา้นผลผลติ ปัจจยั และกระบวนการ 
 1.2  การพฒันาเขา้สู่มาตรฐาน หมายถงึ การพฒันาปัจจยัทางการศกึษาต่าง ๆ 

และการสนับสนุนปัจจยัทีส่่งเสรมิการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
2. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด ประกอบดว้ย 
 2.1 การประเมนิความก้าวหน้าของโรงเรยีน และการจดัท ารายงานของโรงเรยีนต่อ

ประชาชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง มลีกัษณะเป็นการตดิตาม และตรวจสอบของโรงเรยีน 
 2.2 การตดิตาม  และตรวจสอบของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานทีก่ าหนด 
3. การประเมินคณุภาพการศึกษา  คอื กระบวนการ หรอืแนวปฏบิตัใินการตรวจสอบ 

คุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานทีก่ าหนด ประกอบดว้ย 
 3.1 การประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน   เป็นการประเมนิคุณภาพของสถานศกึษา 

โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลในเขตพื้นที่ และหน่วยงานต้นสงักดัในส่วนกลาง  ถึงแม้จะเป็น
บุคคลภายนอก แต่กย็งัถอืว่าเป็นการประเมนิภายใน เพราะด าเนินการโดยหน่วยงานทีอ่ยู่ใน
สายการบรหิารของสถานศกึษา  ซึ่งจะด าเนินการตรวจเยีย่ม และประเมนิสถานศกึษาเป็น
ระยะๆ  ตามทีก่ าหนดโดยหน่วยงานต้นสงักดั เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืและส่งเสรมิสนับสนุนให้
สถานศกึษามกีารพฒันาคุณภาพ   

 3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกจะท าการประเมนิโดยส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ)  
ซึง่จะประเมนิเพื่อรบัรองมาตรฐานการศกึษา  โดยจะท าการประเมนิหนึ่งครัง้ในทุกหา้ปี  
 ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาสามารถสรุปเป็นภาพประกอบได ้ ดงันี้  
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ระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา 

1.  การควบคุม
คุณภาพการศกึษา 

2. การตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา 

3. การประเมนิ
คุณภาพการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1.2  ระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 
7.  ยทุธศาสตรส์ู่ความส าเรจ็ของการประกนัคณุภาพการศึกษา 
 
 ถึงแม้ว่าการประกันคุณภาพจะเป็นสิ่งที่อยู่ในกระบวนการบรหิารและกระบวนการ
ท างานตามปกติก็ตาม  แต่ในสภาพปัจจุบันยงัมีสถานศึกษาอีกเป็นจ านวนมากที่ยงัไม่ได้
ด าเนินการ  จ าเป็นที่จะต้องพฒันาระบบดงักล่าวให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  เสมอืนเป็นการ
ปฏิรูปกระบวนการท างานของบุคลากรในสถานศึกษา  โดยจะต้องมียุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงานที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็   ยุทธศาสตร์ดงักล่าว ได้แก่  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต.ิ  2543 : 53-55) 
 1.  ยทุธศาสตรภ์าวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  ผู้บรหิารสถานศกึษาจะต้องเป็นแกนหลกัใน
การบริหารและด าเนินการร่วมกับแกนน าอื่นๆ  เพื่อช่วยผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานใหบุ้คลากรภายในสถานศกึษาและบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งภายนอกร่วมกนัท างานเป็น
ทมี  เพื่อพฒันาระบบการประเมนิตนเองของสถานศึกษาให้ผสมผสานกบัการวางแผน  การ
ด าเนินงานและการปรบัปรุง  เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศกึษาใหเ้ป็นระบบครบวงจร  รวมทัง้
ก ากบัดแูลใหม้กีารด าเนินงานดงักล่าวอยา่งต่อเนื่อง   ภาวะผูน้ าและความตระหนักของผูบ้รหิาร 
เป็นองคป์ระกอบและเงือ่นไขส าคญัทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ ไม่ว่าจะใชร้ะบบการประกนัคุณภาพ
ภายในแบบใดก็ตาม  ถ้าจะท าให้ส าเรจ็ผู้บรหิารจะต้องเหน็ความส าคญั  เขา้มาบรหิารจดัการ 
และมสี่วนร่วมตัง้แต่ต้น  และคอยติดตาม ก ากบัดูแล ส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานให้มี
ความต่อเนื่อง 
 2.  ยทุธศาสตรก์ารท างานเป็นทีม การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องของ
บุคลากรทุกคนในสถานศกึษา  มใิช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่ง  หรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ   
และมใิช่เป็นการด าเนินงานแบบต่างคนต่างท า  แต่เป็นเรื่องทีทุ่กคนจะต้องท างานร่วมกนัอย่าง
ต่อเนื่อง  และมคีวามเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
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วชิาการ  ดา้นบรหิาร  กจิกรรมนักเรยีน ฯลฯ  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืมาตรฐานการศกึษาที่
ต้องการ  โดยจะต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  วางแผนการท างาน  ออกแบบการประเมนิ
ตนเอง  แล้วช่วยกนัท าและพฒันาปรบัปรุง  โดยเรยีนรู้แลกเปลี่ยน ปรกึษาหารอื และพึ่งพา
อาศยัซึง่กนัและกนั  การท างานเป็นทมีจะท าใหบุ้คลากรรูส้กึอบอุ่น  สบายใจ  เพราะมเีพื่อนร่วม
ทาง  ไม่โดดเดี่ยว  ซึ่งถ้าสถานศึกษามกีารท างานเป็นทีมที่เข้มแขง็  ก็จะท าให้การประกัน
คุณภาพภายในมคีวามต่อเนื่องและยัง่ยนื  ถงึแมจ้ะเปลี่ยนผู้บรหิารหรอืบุคลากรบางคน ก็ยงั
ด าเนินการต่อไปไดเ้พราะทมีงานยงัอยู่ 
 3.  ยทุธศาสตรก์ารสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ  การทีส่ถานศกึษา
จะมีการท างานเป็นทีมที่เข้มแข็งได้นั ้น ทุกคนในทีมจะต้องมีความตระหนักและมองเห็น
ความส าคญัของการประเมนิตนเองว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพการท างาน 
คุณภาพของสถานศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน  ซึ่งจะมีความส าคัญต่ออนาคตของ
สถานศกึษาและประเทศชาต ิรวมทัง้จะตอ้งมคีวามรู้  ความเขา้ใจว่าการประเมนิตนเองกค็อืงาน
ในหน้าที่นัน่เอง  ไม่ใช่งานที่เป็นภาระเพิ่มเติม  นอกจากนัน้จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจ
เกีย่วกบักระบวนการประกนัคุณภาพภายในดว้ย  จงึจ าเป็นต้องสรา้งความตระหนัก และความรู้
ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรของสถานศกึษา โดยการจดัประชุมชีแ้จงและฝึกอบรมการเรยีนรูจ้าก
เอกสาร  คู่มอืต่างๆ  โดยผูบ้รหิารต้องแสดงความตระหนักใหผู้อ้ื่นเหน็เป็นแบบอย่างและเขา้มา
มสี่วนรว่ม 
 4.  ยุทธศาสตรก์ารก าหนดผู้รบัผิดชอบ   ในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
โดยบุคลากรของสถานศึกษาที่ร่วมกนัท างานเป็นทมีนัน้  จ าเป็นจะต้องมผีู้รบัผดิชอบในการ
ประสานและก ากบั ตดิตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพและความ
มัน่ใจในการด าเนินงาน  จงึควรก าหนดใหม้คีณะกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อเป็นตวักลางใน
การประสาน ก ากบั ดแูล ใหม้กีารพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน และการด าเนินงานให้
เชื่อมโยงกนั  โดยคณะกรรมการดงักล่าวอาจจะใชค้ณะกรรมการทีส่ถานศกึษามอียู่แลว้ หรอืใน
กรณีที่ยงัไม่มกีรรมการใดๆ เลย  ก็อาจตัง้ขึ้นมาใหม่พจิารณาตามโครงสรา้งการบรหิารของ
สถานศกึษา  เพื่อรบัผดิชอบการประกนัคุณภาพในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานในหน้าที ่  เป็นต้นว่า 
ฝ่ายวชิาการรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของครู กระบวนการเรยีนการสอนและผู้เรยีน  ฝ่าย
บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของบุคลากรฝ่ายบริหารและกระบวนการบริหาร ใน
ขณะเดียวกันก็มคีณะกรรมการกลางประสานการด าเนินงานในภาพรวม ซึ่งประกอบด้วย
ผูบ้รหิารและผูแ้ทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 5.  ยุทธศาสตร์การวางแผนและการก ากับดูแล  การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในจ าเป็นจะต้องมกีารวางแผน และการก ากบัดูแลทีเ่ป็นระบบ  เพื่อให้มี
การด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  โดยมกีารวางแผน การก ากบัดูแล และจดัใหม้กีารประชุมตาม
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ระยะเวลาทีก่ าหนดอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อรายงานความกา้วหน้าของงานทีท่ าไปแลว้  และช่วยกนั
พฒันางานทีจ่ะท าต่อไป 
 6.  ยุทธศาสตรก์ารมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกบัผู้เก่ียวข้อง  การประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  นอกจากจะต้องท างานกันเป็นทีมระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศกึษาเองแลว้  ควรจะตอ้งท างานรว่มกบับุคคลและองคก์รต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็น
ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานในเขตพืน้ทีแ่ละหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลในส่วนกลาง  เพื่อใหส้ามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นการระดมการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่าย  เพื่อ
ช่วยเหลอืกนัพฒันาคุณภาพของสถานศกึษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีต่้องการ  นอกจากนัน้ 
ควรมกีารประชุมปรกึษาหารอืกบัสถานศกึษาอื่นๆ ในเขตพืน้ที่การศกึษาที่ใกล้เคยีงกนั ซึ่งจะ
เป็นผลดต่ีอการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  เพราะท าให้เกดิการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และช่วยให้สถานศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างขว้างมากขึ้น 
ก่อให้เกดิแนวคดิและแนวทางทีจ่ะน ามาประยุกต์ใชก้บัตนเอง  นอกจากนัน้ยงัเป็นกลไกในการ
กระตุ้นให้สถานศึกษาต้องพฒันาตนเองให้ก้าวหน้า เพื่อตามให้ทนัคนอื่นอีกด้วย  จงึควรที่
สถานศกึษาจะมาประชุมและปรกึษาหารอืรว่มกนั  อาจจะเป็นภาคเรยีนหรอืปีละ 1 หรอื 2 ครัง้ 
 ยทุธศาสตรส์ู่ความส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศกึษา สามารถสรุปเป็นภาพประกอบ
ได ้ ดงันี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1.3  ยทุธศาสตรส์ู่ความส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

 

 

3.  การสรา้งความตระหนกั
และความรูค้วามเขา้ใจ 

4.  การก าหนดผูร้บัผดิชอบ    

5.  การวางแผนและ 
การก ากบัดแูล 

6.  การมสี่วนร่วมและ 
การปรกึษาหารอืกบั

ผูเ้กีย่วขอ้ง 

2.  การท างานเป็นทมี 

1.  ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้รหิาร 

ยทุธศาสตรส์ู่ความส าเรจ็ของ 
การประกนัคุณภาพการศกึษา 
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8.  สรปุ 
 

 การประกนัคุณภาพการศกึษา คอื กระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมกีาร
ควบคุมคุณภาพ การประเมนิคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพเพื่อใหส้งัคมเชื่อมัน่ไดว้่า การ
จัดการศึกษาจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดไว้  
สถานศกึษามคีวามจ าเป็นที่จะต้องมกีารประกนัคุณภาพการศึกษาทัง้นี้เนื่องจากคุณภาพของ
สถานศึกษาและผู้เรยีนมแีนวโน้มที่จะมคีวามแตกต่างกนัมากขึ้น  มกีารแข่งขนักนัในเชิง
คุณภาพของการจดัการศกึษา และจะต้องสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่สงัคมว่าสามารถผลติผูเ้รยีนทีม่ ี
คุณภาพ  

 ระบบของการประกนัคุณภาพการศกึษา  ประกอบดว้ยการด าเนินงาน 3 ประการคอื 
การควบคุมคุณภาพการศกึษา  การตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  และการประเมนิคุณภาพ
การศกึษา   ส ารบัยุทธศาสตรส์ู่ความส าเรจ็ของการประกนัคุณภาพการศกึษาประกอบดว้ย  
ภาวะผูน้ าของผูบ้รหิาร การท างานเป็นทีม  การสร้างความตระหนักและความรู้ความความ
เขา้ใจ  การก าหนดผู้รบัผดิชอบ   การวางแผนและการก ากบัดูแล  และการมสี่วนร่วมและการ
ปรกึษาหารอืกบัผูเ้กีย่วขอ้ง   
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