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แนวคิดการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษา:  ความส าเร็จหรือความล้มเหลว 
ธนู  นวลเป้า1 

บทคัดย่อ 

 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา คือ ระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่ท าให้สามารถบรรลุถึง
มาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดไว้ตลอดเวลาประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ ระบบการวางแผน ระบบการควบคุม
คุณภาพ และระบบการทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็น
กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจร  PDCA ผู้บริหาร  ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน เขตพื้นที่ และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา มีความส าคัญยิ่ง ที่จะส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมให้ความ
สนใจและห่วงใย สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า มีความสามารถในการจัดการศึกษาพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม(ดี)มีความรู้(เก่ง) และอยู่ในสังคมได้อย่างความสุข  

บทน า 

การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หรือที่พูดกันในแวดวงการศึกษา คือเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา หรือระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการด าเนินการในทุก ๆ องค์กรของประเทศไทย มี
การตระหนกตกตื่น มีการพูดกันถึงมากขึ้น และมีการด าเนินการกันมากข้ึนในทุกวงการ จนถึงกับพูดกันในลักษณะที่
หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ก าหนดไว้นั้น อาจมีการลดงบประมาณ หรืออาจถึงขั้นยุบหน่วยงาน 
ยุบองค์กรนั้นไปเลยก็เป็นได้ 

จากกรณี ดัง กล่าวนี้ท าให้ผู้เขียนเริ่มให้ความสนใจทั้งในฐานะผู้จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เป็นตามเกณฑ์
ของระบบประกันคุณภาพนั้น และในฐานะของนักบริหารที่ต้องศึกษาท าความเข้าใจ เรียนรู้ถึงเง่ือนไขปัจจัย ศึกษา
ถึงจุดดี จุดเสียของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าลังด าเนินกันอยู่นี้ มันมีคุณภาพดีขึ้นจริงหรือไม่
โดยเฉพาะการประกันคุณภาพภายในซึ่งเป็นส่วนท่ีอยู่ใกล้และเป็นฐานของการประกันคุณภาพภายนอก 
แนวคิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  

            ระบบประกันคุณภาพการศึกษา คือ ระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่ท าให้สามารถบรรลุถึง
มาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดไว้ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสถานศึกษา ระบบ
ดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระบบย่อย คือ ระบบการวางแผน ระบบการควบคุมคุณภาพ และระบบการทบทวนและ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  มีขั้นตอนและวิธีการไม่ต่างจากระบบประกัน
คุณภาพ (QA) ระบบบริหารคุณภาพ (QM) หรือระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) คุณหญิงกษมา วรว
รรณ ณ อยุธยา บรรยายพิเศษ ให้ข้อคิดในการด าเนินงานว่า ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ข้อคิดในการท างานให้ส าเร็จ 3 ประการ ได้แก่ 1) ปลุกให้ตื่น : หมายถึงให้
คนอ่ืนรับทราบ และมีส่วนร่วม มีฐานข้อมูล รู้บทบาทหน้าท่ี 2) ยืนให้มั่น : หมายถึง มีวิธีการท างาน ควรเริ่มจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล กับกลุ่มคุณภาพและด าเนินการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 3) ลงลึกให้เป็นวัฒนธรรม: หมายถึง
หลังจากท างานเสร็จแล้ว ควรมีการช่ืนชม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และให้ขวัญก าลังใจ 
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ระบบการประกันคุณภาพภายใน มีกระบวนการอย่างไร   
       ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 3 
ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ต้อง
ประกอบด้วย (1) การประเมินคุณภาพภายใน (2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (3) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ด าเนินการในด้าน (1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ (4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
(5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา (7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
            ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากองค์กรภายนอก(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.) สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จึงมีแนวทางในการด าเนินงานในการประกันคุณภาพด้วยกระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา  เช่น ยึด
หลักการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามวงจรของ เดมมิ่ง อันได้แก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน(Do) 
การตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) และการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Action)  

หลักส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน  ได้แก ่

  1.  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน  คือ  การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหน้า  โดยเป้าหมายที่ส าคัญอยู่ที่

การพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน    

   2.  การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 1 ต้องท าให้  การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่

แยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมาย

ชัดเจน  ท าตามแผน ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบมีความโปร่งใส  และมี

จิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน   

   3.  การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู –

อาจารย์  และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา  โดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องเช่นผู้เรียน  ชุมชน  เขต

พื้นที่  หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน  ติดตามประเมินผล  พัฒนา

ปรับปรุง  ช่วยกันคิด  ช่วยกันท า  ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมี

คุณภาพ  เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง  สังคมและประเทศชาติ 
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ขั้นตอนการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน 

  ระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นเรื่องเดียวกับกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือ
วงจร  PDCA  ที่ผู้บริหารทราบกันดีอยู่แล้ว   และจะต้องไม่แยกจากการท างานปกติของสถานศึกษา แต่จะเป็น
ระบบท่ีผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
 ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการท างาน
นั้น  จะต้องค านึงถึงเง่ือนไขส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัยใน
สถานศึกษาน าร่อง  ได้แก่  ผู้บริหารจะต้องมีการท างานเป็นทีม  โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องได้รับการ
เตรียมความพร้อมให้มองเห็นคุณค่า และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และด าเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  โดยมีการตดิตามและก ากับดูแลการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
 ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยค านึงถึงเงื่อนไขข้างต้น  ควรมีการเตรียมการเพื่อสร้างความ
พร้อมให้แก่บุคลากรและจัดให้มีกลไกในการด าเนินงานในเรื่องนี้ หลังจากนั้นบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องจึงร่วมกันวางแผน  ร่วมกันปฏิบัติ  ร่วมกันตรวจสอบ และร่วมกันปรับปรุง  โดยขั้นตอนการด าเนินงาน
ทั้งหมด และมีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

แผนภูมิที่  1  ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการ 

 

1.  เตรียมความพร้อมของบุคลากร 

-  สร้างความตระหนัก 

-  พัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพภายใน 

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ   

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

1.  วางแผนการปฏิบตัิงาน ( P ) 

1.1.  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

1.2 ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

1.3. จัดท าแผน 
     -  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     -  แผนปฏิบัตกิารประจ าป ี

 

การรายงาน 

จัดท ารายงานประเมินตนเองหรือ

รายงานประจ าป ี

-  รวบรวมผลการด าเนินงาน  

    และผลการ ประเมิน 

-  วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 

   เขยีนรายงาน 

2. การด าเนินการตามแผน  ( D ) 

1.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผน 

2. ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานามแผน  

3. ตรวจสอบประเมินผล  ( C ) 

-   จัดท าเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  เช่น  

แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม 

- ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

-   จัดเก็บขอ้มูล/  วิเคราะห ์/ แปลความหมาย 

-    ตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    - จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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การเตรียมการก่อนด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอน ควรมีการเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ  โดยการเตรียมการที่มีความส าคัญมากที่สุด คือ  การเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร โดยสร้างความตระหนัก และพัฒนาความรู้ทักษะ การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
เพื่อร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในการประสานกระตุ้น  ก ากับ  ดูแลให้บุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากร
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมกันด าเนินการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

  ปัญหาส าคัญในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คอื การที่บุคลากรในสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นกับการเน้นคุณภาพและวิธีการท างานท่ีมีการตรวจสอบบางครั้งจึงเกิดการต่อต้าน จ าเป็นต้องสร้าง
ความตระหนัก และพัฒนาความรูค้วามเข้าใจให้กับบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยอาจด าเนินการ ดังน้ี 

  1.1  การสร้างความตระหนักถึงคณุค่าของการประกันคุณภาพภายในและการท างานเป็นทีม 
  การประกันคุณภาพภายใน  เป็นเรื่องที่บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องร่วมกันท าเป็นทีม จึง
จ าเป็นที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปลุกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายมองเห็นคุณค่า และมี
ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ถ้าบุคลากรยังมีความเข้าใจแตกต่างกันออกไป และ
ไม่มีทัศนคติที่ดี การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก็จะส าเร็จ 
ได้ยาก ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่จะตอ้งปรับความคิดของบุคลากรฝา่ยต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกันก่อนโดยรูปแบบท่ี
ควรใช้ ได้แก ่
   1.1.1  สถานศึกษาที่มีบุคลากรแกนน า ซึ่งมีความพร้อมในด้านความรู้และความสนใจในการ
ถ่ายทอดความรู้  ควรจัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นค่าของการประกันคุณภาพภายในโดยใช้
วิทยากรของสถานศึกษาเอง  เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของครูที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  และศักยภาพของ
สถานศึกษาท่ีสามารถพึ่งตนเองได้  อันเป็นปรัชญาของการประเมินแนวใหม่ ที่ต้องการให้บุคลากรภายในเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาตนเอง 
   1.1.2  ในกรณีที่มอบหมายให้บุคลากรที่เป็นแกนน า  มีบทบาทในการช้ีแจงท าความเข้าใจกับ
เพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง  ไม่ประสบความส าเร็จ  ก็จ าเป็นต้องจัดหาวิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพมาช่วยโน้มน้าว
ความคิดของผู้เกี่ยวข้องให้พร้อมจะด าเนินการประกันคุณภาพด้วยใจ ซึ่งสถานศึกษาน าร่องพบว่า  การใช้ยุทธวิธี

4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุง 

  ( A ) 

-   น าผลการประเมินมาปรับปรุง

การท างานของตนเองมาใช้ 

-  วางแผนในระยะต่อไป 

-  จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
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ปลุกจิตส านึกด้วยการเชิญวิทยากรมืออาชีพมาพูดให้บุคลากรทุกคนทราบพร้อมกัน  ได้ท าให้บุคลากรในสถานศึกษา
ที่แต่เดิมไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในการด าเนินงานเกิดความตื่นตัวและลุกข้ึนมาเริ่มงานทันที 
   1.1.3  การชี้แจงท าความเข้าใจ  ไม่ว่าจะด าเนินการโดยบุคลากรภายในหรือวิทยากรมืออาชีพ
จากภายนอก  ควรให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมกัน ไม่ควรช้ีแจงเฉพาะ
แกนน าหรือคณะท างานเฉพาะกลุ่ม  เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ทราบความจ าเป็นของการประกันคุณภาพภายในทั่วถึง
กัน  และร่วมมือร่วมใจในการด าเนินการต่อไป 
  1.2  การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
   บุคลากรส่วนใหญ่ยังเข้าใจวิธีการประกันคุณภาพภายในค่อนข้างน้อยและไม่รู้ว่าจะด าเนินการ
อย่างไร ในแต่ละขั้นตอน  รวมทั้งยังขาดทักษะในการประเมินตนเอง จึงควรฝึกอบรม 
ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการประกันคุณภาพได้โดยรูปแบบที่ควรใช้ คือ 
   1.2.1  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยให้ทุกคนได้เข้าร่วมประชุม หากสามารถหาบุคลากร
ที่มีความจะเป็นแกนน าได้ก็ควรมอบหมายให้แกนน าเป็นผู้รับผิดชอบจัดการในเรื่องนี้ 
   1.2.2 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น  ควรแบ่งเป็นช่วง ๆ ตามกิจกรรมที่จะด าเนินการใน
แต่ละช่วง  ดังนี ้
    ช่วงแรก เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน กระบวนการบริหารงานคุณภาพ การจัดระบบบริหารและข้อมูลสารสนเทศ การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แล้วเริ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแต่ละปี  
ต่อจากนั้นก็ให้ร่วมกันปฏิบัติจริงในการวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
    ช่วงที่  2 เน้นเนื้อหาการด าเนินงานตามแผน โดยก าหนดกรอบกิจกรรมหรือโครงการ 
กรอบระยะเวลา การก ากับตดิตามให้ด าเนินงานตามปฏิทินที่ก าหนดไว ้
     ช่วงที่ 3 เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการก าหนดกรอบและวางแผนการประเมิน การสร้าง
เครื่องมือการประเมิน  ต่อจากนั้นก็ด าเนินการรวบรวมข้อมลูตามกรอบและแผนการประเมิน 

  ช่วงที่  4 เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวเิคราะห์ข้อมูล  การน าเสนอ 
ผลการประเมินและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง  โดยจดัประชุมปฏิบตัิการหลังจากท่ีบุคลากรมีการ
ปฏิบัติงาน และมีการประเมินตนเองตามแผนไปแล้วระยะหนึ่ง 
    ช่วงที่ 5 เน้นเนื้อหาการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงการท างาน เปน็ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาต่อไป 

2.  การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

  ถึงแม้ว่าการประกันคุณภาพภายในจะเป็นภารกิจของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา แต่ในการ
ด าเนินงานจ าเป็นจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการประสาน  ก ากับ  ดูแล ช่วยเหลือ  สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกัน  
และเชื่อมโยงกันเป็นทีม  โดยผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบท่ีส าคัญที่สุด  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งควรด าเนินการร่วมกับ
บุคลากรหลักท่ีได้รับมอบหมาย  ในรูปของคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  คณะกรรมการหรือคณะท างานดังกล่าว  อาจไม่จ าเป็นต้องตั้งข้ึนมาใหม่   
ถ้าสถานศึกษามีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อยู่แล้วก็ให้กรรมการเหล่านี้รับผิดชอบ
เป็นกรรมการประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ได้เลย แล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายหรือทุกระดับที่ปฏิบัติงาน
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ตามปกติเข้ามาร่วม  เพราะการประกันคุณภาพภายในมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการท างานปัจจุบันให้ดีขึ้น
ผู้ด าเนินการจึงต้องเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับงานท่ีตนเองท า  ไม่ใช่มอบหมายให้ 
คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ มาด าเนินการ  ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่มีกรรมการใด ๆ เลย ควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการโดยมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อช่วยในการจัดท าแผนด าเนินการพัฒนา และ
ประเมินคุณภาพในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของตน 
  การตั้งคณะกรรมการ ควรพิจารณาจากแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร  ฝ่ายที่รับผิดชอบงานใด ควร
อยู่ในคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนาและการประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เช่น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ประจ าช้ัน  และอาจารย์ประจ าวิชา  ควรเป็นกรรมการที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพด้าน
การเรียนการสอน 
  ด้านครูและผู้เรียนผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  ควรเป็นกรรมการที่รับผิดชอบการประกัน
คุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร  และเกี่ยวกับผู้ที่ท างานด้านการบริหารจัดการ  เป็นต้น  และมีคณะกรรมการ
กลาง  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้แทนของกรรมการคณะต่าง ๆ  เพื่อประสานและรับผิดชอบในภาพรวมทั้งหมด 
  การมีคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริการ และให้บุคลากรรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในภารกิจของตนเอง  จะท าให้ระบบการประกันคุณภาพภายในหล่อหลอมเข้ากับการท างานตามภารกิจของ
บุคลากร  ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเช่ือมโยงกันในการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
บุคลากร  ด้านกระบวนการและด้านผู้เรียน  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านครบทุกด้าน 

  การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

  ประกอบด้วยขั้นตอน  4  ขั้นตอน คือ  การวางแผน  การปฏิบัตติามแผน  
 การตรวจสอบประเมินผล  และการพัฒนาปรับปรุง  ซึ่งทุกฝ่ายจะตอ้งด าเนินการร่วมกันในทุกข้ันตอน โดยมี
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี ้

 1.  การวางแผน   
  การวางแผนเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะท างานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในการ
วางแผนจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย  แนวทางการด าเนินงานผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา และทรัพยากรที่ต้องใช้  
เพื่อท างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ 
  ส าหรับสถานศึกษา จะต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน  และ
หน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทส าหรับก าหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา  ชุมชนไปสู่เป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เช่น  3 – 5 ปี  รายละเอียดในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดต่าง ๆ   
  เพื่อให้การด าเนินงานมปีระสิทธิภาพ  สถานศึกษาควรจัดใหม้ีการจดัท าแผนต่าง ๆ คือ  
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบตัิการประจ าปี  มีความเช่ือมโยงกันดังภาพ แผนภูมิที่ 2 
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  แผนภูมิที่  2  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนต่าง ๆ  ที่สถานศึกษาควรจัดท า 

 

 

 

 

 

 แผนต่าง ๆ ดังกล่าว  แม้จะมีหลายแผน แต่ที่จริงแล้วเป็นแผนใหญ่แผนเดียวเท่านั้น  เพราะแผนต่าง ๆ 
มีความเช่ือมโยงต่อเนื่องกันโดยตลอด  กล่าวคือ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแผนระยะยาวที่ครอบคลุม
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆจากแผนระยะยาวดังกล่าวน ามาก าหนด
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งเป็นแผนระยะสั้น ภายใน  1  ปี 
 สถานศึกษามีเปา้หมายจะด าเนินการเรื่องใดและโดยวิธีใด แล้วจดัท าแผนการจดัการเรียนการสอนตาม
หลักสตูรและให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาตามที่ก าหนดไว ้
 ในการจัดท าแผนต่าง ๆ นั้น  ควรวางแผนการประเมินผลไปพร้อมกันด้วย เพื่อใช้ก ากับตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนเพียงใด  โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะประเมินเรื่องใด  ใช้วิธีการ รูปแบบอย่างไร  ใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  แผนการประเมินผลที่ดีควรสอดคล้องเป็นส่วนหนึ่งของการท างานตามปกติใน
ชีวิตประจ าวันของผู้บริหาร  ครูและผู้เรียน นอกจากน้ี ควรต้องคิดงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผน จัดเป็นแผนงบประมาณ  ทั้งรายรับและรายจ่ายของสถานศึกษา 

  2.  การปฏิบัติตามแผน 

  เมื่อสถานศึกษาได้วางแผนการปฏิบตัิงานเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว  บุคลากรก็ร่วมกันด าเนินการตามแผน
ที่จัดท าไว้  โดยระหว่างการด าเนินงานต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา  และควรมุ่งเน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนท างานอย่างมี
ความสุข จัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ก ากับ  
ติดตาม ทั้งระดับรายบุคคล  รายกลุ่ม  รายหมวด / ฝ่าย  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการด าเนินตามแผน  ให้การ
นิเทศ ในระหว่างการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารต้องก ากับและติดตามว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนท่ีก าหนดไว้  หรือมี
ปัญหาหรือไม่  หากเป็นไปตามแผนหรือมีปัญหาจะได้ให้การนิเทศเพื่อปรับปรุงแก้ไข  การก ากับและติดตามการ
ปฏิบัติงานมีหลายวิธี  เช่น ผู้บริหารอาจติดตามด้วยการสอบถามเป็นรายบุคคล  จัดประชุมกลุ่ม / หมวด / ฝ่าย 
หรือให้แต่ละบุคคล / กลุ่ม / หมวด /ฝ่าย รายงานความก้าวหน้าของการท างานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน โดย
อาจรายงานปากเปล่า  หรือจัดท ารายงานเสนอ  เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 
กลุ่ม / หมวด / ฝ่าย  และในแต่ละเดือนอาจมีการพิจารณาว่าบุคคล / กลุ่ม / หมวด / ฝ่ายใดมีผลการด าเนินงานดี
เยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนท่ีก าหนด ซึ่งอาจมีการให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการให้ก าลังใจ ผู้บริหารควร
ให้การนิเทศเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน  การ

                      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                         แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ประเมินตนเอง และทักษะในด้านต่าง ๆ  โดยผู้บริหารอาจให้การนิเทศเอง หรือเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาให้การนิเทศ  หรือบุคลากรไปอบรม 

  3. การตรวจสอบประเมินผล 

  การประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา  เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ที่
จะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินที่ผ่านท่ีก าหนดไว้เพียงใดตอ้งปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใด   ผู้บริหารและครูที่เข้าใจระบบ
การประกันคุณภาพอย่างถูกต้องจะตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผล ไม่กลัวการประเมินผล โดยเฉพาะ
การประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการประเมินที่มุ่งเพื่อการพัฒนา ไม่ใช่การตัดสินถูก – ผิด  และไม่ใช่เรื่องที่ท ายาก  ไม่
ต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินมากมาย  แต่เป็นการประเมินในงานที่ท าอยู่เป็นประจ า เครื่องมือที่ใช้อาจเป็นสิ่ง
ที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องคิดสร้างขึ้นใหม่ เช่น  สถิติที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของฝ่ายบริหาร  ผลงาน  หรือการบ้าน  
ตลอดจนการทดสอบย่อยของผู้เรียนในช้ันเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ครูมีอยู่แล้วเพียงแต่จัดเก็บให้เป็นระบบมากขึ้น
เท่านั้น 
  ในระหว่างที่สถานศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  ควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะๆ 
เพื่อพิจารณาว่า การด าเนินการเป็นไปในทิศทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐาน และตัวบ่งช้ีที่
ก าหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหรือไม่  เพียงใด มีจุดอ่อน  จุดแข็งประการใด  มีส่วนใดที่ต้องปรับปรุง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ก าหนดมากที่สุด  และเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษาก็
จะต้องมีการประเมินสรุปรวม เพื่อน าผลมาพิจารณาแก้ไข  ปรับปรุงการด าเนินการในระยะต่อไป 

 4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 

  เมื่อบุคลากรแต่ละคน แต่ละฝ่ายมีการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็ส่งผลให้คณะกรรมการที่
รับผิดชอบ  ซึ่งจะต้องรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์  สังเคราะห์แปลผลในภาพรวมทั้งหมด  แล้วน าเสนอผล
การประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง  เช่น ครูประจ าช้ัน  ครูประจ าวิชา  หัวหน้าหมวด  ผู้บริหาร  เพื่อน าผลไปใช้ในการ
พัฒนางานของตนเองต่อไป 
  การเผยแพร่ผลประเมิน  อาจใช้วิธีจัดประชุมครูภายในสถานศึกษา  จัดบอร์ด หรือจัดท ารายงาน
ผลการประเมินฉบับย่อแจกบุคลากร 
  ผลการประเมินสามารถน าไปใช้เปน็ข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัตงิานของผู้บริหารและบุคลากร 
และใช้ในการวางแผนต่อไป  รวมทั้งจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ 
  4.1  การปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร 
              ในระหว่างการด าเนินงานและมีการตรวจสอบประเมินผลทั้งในระดับรายบุคคล หรือ 
ระดับชั้น / หมวดวิชา ผู้บรหิารและบุคลากรสามารถน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการท างานของตนเองและ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานไดเ้ลย  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
  4.2  การวางแผนในระยะต่อไป 
   การน าผลการประเมินไปใช้จัดท าแผนในภาคเรียน หรือปีการศึกษาต่อไป  ควรมีการวิเคราะห์
จุดเด่น และจุดที่ต้องปรับปรุงของสถานศึกษา  หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข  โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วม  เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการศึกษาต่อไป 
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   วิธีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงสามารถท าได้ง่าย ๆ  โดยเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผลต่างท่ีเกิดขึ้นจะสะท้อนสิ่งท่ีต้องไดร้ับการพัฒนาปรับปรงุ  เมื่อทราบสิ่งท่ีต้อง
ปรับปรุงของสถานศึกษาแล้ว  จะต้องน ามาร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อป้องกันและแก้ไขปรับปรุง  หลังจากนั้นจึง
ระดมความคิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันหาวิธีแก้ปัญหา 
   ผลการประเมินอาจช้ีจุดที่สถานศึกษาต้องท าการปรับปรุงหลายประการ  ซึ่งสถานศึกษาไม่
สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้พร้อมกัน  ต้องก าหนดล าดับความส าคัญว่าปัญหาอะไร จ าเป็นต้องพัฒนาก่อน เพื่อ
น ามาวางแผนแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน  และจัดท าโครงการหรือกิจกรรมในภาคเรียนหรือปีการศึกษาต่อไป 
  4.3  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
                 ถ้าสถานศึกษาที่ได้จากการประเมินมาพัฒนาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ได้สะดวก 
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน  ก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารงาน และประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  รวมทั้งเมื่อ
หน่วยงานภายนอกเข้ามาประเมิน  สถานศึกษาก็พร้อมที่จะน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศท่ีผู้ประเมินต้องการได้ง่าย
ขึ้นในทุก ๆ ด้าน 
   การด าเนินงานประเมินผลของสถานศึกษาไม่ได้สิ้นสุด เพียงแต่ท าการประเมินตนเองเพียงครั้ง
เดียว แล้วหยุดเลย  แต่ต้องท าตลอดเวลา  ผลการประเมินที่จัดท าเสร็จแล้วถือเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสภาพการ
ด าเนินงานในขณะนั้น ซึ่งต้องมีการตรวจสอบใหม่ว่า การด าเนินงานในช่วงต่อไป สอดคล้องกับเป้าหมายและแนว
ทางการพัฒนาของสถานศึกษาอย่างไร  การพัฒนาปรับปรุงตนเองจึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ไม่มีที่สิ้นสุด 

  การจัดท ารายงานประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าปี 

  เมื่อสถานศึกษาได้ด าเนินการตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในช่วง
ปลายปีการศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี  เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
ได้รับทราบ  ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  หรือชุมชน  หน่วยงานต้นสังกัด และผู้ประเมิน
ภายนอก  เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา และพร้อมที่จะรับการประเมินจากภายนอก โดย
ด าเนินการดังนี ้รวบรวมการด าเนินงานและผลการประเมินวิเคราะห์และสังเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา  

  การเขียนรายงาน 

  การรายงานผลการประเมินและเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อสารควรมี  2  แบบ  ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้รับ
ข้อมูลแบบแรกเป็นการรายงานที่มีรายละเอียดครบถ้วน  เน้นในเชิงวิชาการเพื่อใช้ส าหรับรายงานหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ประเมินภายนอก  ส่วนแบบที่สองเป็นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีความยาวไม่มาก  ซึ่งจะท าให้
ผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลของสถานศึกษาได้มากขึ้น  เนื้อหาสาระที่น าเสนอในรายงานการประเมินตนเองหรือรายงาน
ประจ าปี ควรมีหัวข้อ ดังนี้ 
     1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา  เช่น ประวัติและความเป็นมาของสถานศึกษา  
สถานที่ตั้ง  สังกัด  รูปแบบ / หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  โครงสร้างการบริหารงาน  ข้อมูลผู้บริหารและ
บุคลากร  จ านวนผู้เรียน  งบประมาณ  รวมทั้งข้อมูลสภาพชุมชน อาชีพและรายได้ของผู้ปกครอง 
     2. วิสัยทัศน์   เป้าหมายหรือมาตรฐาน และแผนงานของสถานศึกษา 
     3. ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี  โดยแต่ละตัวบ่งช้ีควรรายงาน
เกี่ยวกับเป้าหมาย  การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน และอาจน าเสนอข้อมูล / หลักฐาน
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สนับสนุนผลการด าเนินงานนั้น ๆ ด้วยก็ได้  นอกจากนี้ ในแต่ละมาตรฐานควรน าเสนอจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุง 
และแนวทางแก้ไขด้วย 
     4. สรุปผลการประเมินของมาตรฐานแต่ละด้าน  คือ ด้านผู้เรียน  ด้านกระบวนการ
และด้านปัจจัย  โดยในแต่ละด้านควรบอกจุดเด่น  เง่ือนไขที่ท าให้ส าเร็จ  จุดที่ต้องปรับปรุง  สาเหตุ และแนวทาง
แก้ไขปรับปรุงด้วย 
     5.  ภาคผนวก  อาจมีการรายงานเกี่ยวกับวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
หากเป็นท่ีต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด 
   คณะผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี ควรเป็นแกนน าหรือผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับวิธีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพอสมควร  ซึ่งจะท าให้สามารถสรุปผลการประเมินได้ถูกต้อง  การ
จัดท ารายงานควรด าเนินการในส่วนที่สามารถท าได้เรื่อย ๆ ก่อนสิ้นปีการศึกษา  ไม่จ าเป็นต้องรอให้ถึงสิ้นปี
การศึกษา เพราะจะท าให้จัดท ารายงานไม่ทันก าหนดเวลาที่ต้องส่งหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

   บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 เนื่องจากการประกันคุณภาพภายในมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ชุมชน และสังคม  ในขณะเดียวกันสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  ก็
จะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  พ่อแม่  
ผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคม  ด้วยเหตุนี้ การประกันคุณภาพภายในจึงเป็นเรื่องที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์และผู้เกี่ยวข้อง 
ควรเข้ามามีบทบาทร่วมกัน  มิใช่เป็นเรื่องของบุคลากรในสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว  ถึงแม้ว่าบุคลากรใน
สถานศึกษาควรจะเป็นแกนหลักและมีหน้าท่ีโดยตรงในการประกันคุณภาพภายในก็ตาม 
 ส าหรับบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง  ซึ่งรวมทั้งผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง  อันได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษา 
และบุคคลอื่นที่ควรเข้ามามีส่วนร่วม สรุปได้ดังนี้ 

 บทบาทที่พึงประสงค์ 

  ผู้บริหาร  ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน เขตพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรเข้ามามี
บทบาทร่วมกันในการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

   1. ผู้บริหาร มีบทบาทในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้
ค าปรึกษาแนะน า ดูแลให้มีการประกันคุณภาพภายในที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้บริหารควรจะเป็นแกนน าใน
การจัดท าแผน รวมทั้งก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนการน าผลจากการประเมินตนเองมาใช้ในการ
ปรับปรุงสถานศึกษา และการรายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ 

   2. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา เข้ามามีบทบาทในการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการ
พัฒนาและการประกันคุณภาพของผู้บริหารและครู ตามหน้าที่ที่ก าหนดในมาตรา 40  ของ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ 

   3. ผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน และให้ข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับการจัดการเรียน
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การสอนของสถานศึกษา รวมทั้งคอยติดตามผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการน าผลการ
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนที่บ้าน 

   4. ชุมชน มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมคิด / ร่วมท า ร่วมให้และใช้ข้อมูล เพื่อการก าหนด
เป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนา ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงสถานศึกษา 

 เขตพ้ืนที่และหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

  มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ  และการสนับสนุนทรัพยากรรวมทั้งก ากับ 
ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา 

 สื่อมวลชน 

  มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์  สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และเผยแพร่ข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์  เช่น รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการประกัน
คุณภาพภายใน 

  สภาพความเป็นจริงของคุณภาพการศึกษาไทยในปัจจุบัน 

ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้จัดการประชุมวิชาการประจ าปี ในเรื่อง 
“ยกเครื่องการศึกษาไทย: สู่การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง” บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ
ดังกล่าว ปัญหาคุณภาพการศึกษากลายเป็นโรคเรื้อรังของประเทศไทย ที่ถึงแม้จะมีความพยายามปฏิรูปมากว่า 10 
ปี ตั้งแต่รอบแรกในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันรอบสามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 แต่ก็ยังไม่ สามารถรักษาหรือแม้แต่
บรรเทาอาการป่วยได้ สาเหตุของปัญหาที่กล่าวถึงกันมีมากมายจนมองไม่เห็นหนทางว่าจะรักษากันอย่างไร และจะ
เริ่มกันท่ีจุดใด ซ้ าร้าย การแก้ไขปฏิรูปในบางด้านกลับยิ่งท าให้ปัญหาแย่ลง เช่น ระบบประกันคุณภาพเพิ่มภาระงาน
เอกสารให้ครู ท าให้ครูมีเวลาในการเตรียมสอนน้อยลง โดยยังไม่สามารถท าให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นอย่างจับต้องได้
เลย คนจ านวนไม่น้อยเช่ือว่า ความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมา มีสาเหตุจากความขาดแคลนทรัพยากร 
แต่ความเช่ือน้ีไม่ถูกต้อง เพราะในช่วงเกือบ 10 ปีท่ีผ่านมา งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า
จนปัจจุบันสัดส่วนงบประมาณการศึกษาต่อจีดีพีและต่องบประมาณรวมของไทยอยู่ที่ร้อยละ 4 และร้อยละ 20 
ตามล าดับ ซึ่งไม่ต่ ากว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันแล้ว ในขณะเดียวกันเงินเดือนเฉลี่ยของครูโรงเรียนรัฐบาลก็
เพิ่มสูงขึ้นจากประมาณ 1.5 หมื่นบาทในปี 2544  เป็นประมาณ 2.4 หมื่นในปี 2553 (ข้อมูลจากการส ารวจภาวะ
แรงงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ) อีกท้ังนักเรียนไทยยังใช้เวลาเรียนในห้องเรียนมากกว่านักเรียนประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเดียวกัน ทั้งนี้ยังไม่ต้องกล่าวถึงเงินทองและเวลาของผู้ปกครองและนักเรียนอีกมากมายที่หมดไปกับการกวด
วิชา  งบประมาณการศึกษาไทยไม่ได้น้อยกว่าประเทศอื่น แม้งบการศึกษาที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยให้เด็กวัยเรียนจาก
ครอบครัวยากจนเข้าถึงการศึกษามากขึ้นในเชิงปริมาณก็ตาม ผลการเรียนของนักเรียนซึ่งเป็นตัวช้ีวัดส าคัญของ
คุณภาพการศึกษาโดยรวมกลับตกต่ า ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนสอบนักเรียนไทยไม่ว่าจะวัดจากข้อสอบมาตรฐาน
ในประเทศอย่าง O-NET หรือระหว่างประเทศอย่าง PISA และ TIMSS มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่าประเทศเพื่อน
บ้านยกเว้นอินโดนีเซีย ในขณะเดียวกัน ก็ปรากฏข่าวนักเรียนไทยจากโรงเรียนมีช่ือเสียงในกรุงเทพฯ สามารถ
สอบแข่งขันได้เหรียญรางวัลระดับโลกต่างๆ อยู่ทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าระหว่างโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ 
และช้ีว่าการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนไทยท่ีผ่านมาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง คะแนนเฉลี่ย PISA และ TIMSS ของไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน การยกระดับคุณภาพการศึกษามิใช่เรื่องสิ้นหวังแต่เป็นสิ่งที่ท าได้จริงในเวลาไม่เกิน  
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1 ทศวรรษ ดังตัวอย่างของประเทศต่างๆ เช่น ชิลี ลัตเวีย และประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายเคยท าได้มาแล้ว หากแต่
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาในประเทศไทยยังคงกระจัดกระจายตามความเข้าใจต่อปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ท าให้ไม่สามารถสรุปได้ว่าควรจะเริ่มแก้ท่ีปัญหาที่จุดใดก่อน ในความเห็นของผู้เขียน การแก้ปัญหาให้ส าเร็จจะต้อง
เริ่มจากวิชาการที่ถูกต้องก่อน การศึกษาที่ผ่านมามีข้อค้นพบต่างๆ ที่ส าคัญหลายประการคือ หนึ่ง ล าพังการเพิ่ม
ทรัพยากรเช่นงบประมาณทางการศึกษา ไม่รับประกันความส าเร็จในการเพิ่มคุณภาพการศึกษา สอง คุณภาพของครู
ช่วยให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ สาม ต้องมีกลไกในการสร้าง “ความรับผิดชอบ” 
(accountability) ในการจัดการศึกษาที่ชัดเจน โดยเรื่องที่สาม เป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากในการปฏิรูประบบ
การศึกษา เพราะจะท าให้เรื่องอื่นๆ ส าเร็จหรือล้มเหลวไปด้วย เช่น แม้เราสามารถลงทุนให้ครูมีคุณภาพเพิ่มขึ้น แต่
หากระบบท่ีเป็นอยู่ท าให้ครูไม่สนใจนักเรียนอย่างเต็มที่ เพราะยุ่งกับการท างานเอกสารหรือท างานวิชาการเพื่อเลื่อน
ต าแหน่ง การเพิ่มคุณภาพครูก็จะส่งผลไปไม่ถึงนักเรียน ใจกลางของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยจึงไม่ใช่การขาด
ทรัพยากร แต่เป็น “การขาดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร” อันเนื่องมาจาก “การขาดความรับผิดชอบ” ของระบบ
การศึกษาต่อนักเรียนและผู้ปกครองนั่นเอง การเริ่มการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจึงต้องมุ่งตรงไปที่การสร้างความ
รับผิดชอบของผู้จัดการศึกษาทั้งภาครัฐ โรงเรียนและครู โดยหัวใจของ “ความรับผิดชอบ” ก็คือ ความส าเร็จของ
ระบบการศึกษา โรงเรียนและครู จะต้องวัดจากสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักเรียนเป็นหลัก ไม่ใช่โรงเรียนเกือบ
ทั้งหมดผ่านการประเมินคุณภาพโดย สมศ. และครูก็ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนและวิทยฐานะ ทั้งที่ผลการเรีย นของ
นักเรียนแย่ลงจนถึงขั้น “อ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้-คิดไม่เป็น” อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาคืออะไร และจะสร้างขึ้นมาในประเทศไทยได้อย่างไร 

บทสรุป 

            การประเมินภายในกับสภาพความเป็นจริง 

 ผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษาส่วนใหญ่มักจะจัดการศึกษาโดยไม่เน้นการประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษาบางแห่งอาจจะจัดการเรียนการสอนโดยไม่ค่อยมีการวางแผน  บางแห่งอาจจะมีการวางแผน  แต่ไม่มี
การตรวจสอบประเมินผล  และไม่ได้น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงเท่าที่ควร  นอกจากนั้น  ก็ยังเป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นหลัก  ในขณะที่ผู้บริหารไม่ได้เข้ามาช่วยจัดการและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กระบวนการประกันคุณภาพ  รวมทั้งไม่ได้ให้บุคคลและองค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควรส่งผลให้ 
  1. ผู้เรียนและผู้ปกครองไม่มีหลักประกันความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  2. ครูไม่ได้ท างานอย่างมืออาชีพ ไม่มีการท างานท่ีเป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ได้มีประสิทธิภาพและเน้นคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและ
ชุมชน 
  3. ผู้บริหารขาดภาวะผู้น าและความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีความ
โปร่งใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจน
หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
  4. กรรมการสถานศึกษา ไม่ได้ท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่เป็นผู้น าที่ท าประโยชน์ 
และมีส่วนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชนร่วมกับผู้บริหารและครู   
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  5. หน่วยงานที่ก ากับดูแล ไม่ได้กระจายอ านาจให้สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการก ากับ ดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพทาง
การศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา 
  6. ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ขาดเยาวชนและคนที่ดี มีคุณธรรม และศักยภาพที่จะช่วยพัฒนา
องค์กร ชุมชน และสังคมประเทศชาติต่อไป 

การประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดบัคุณภาพสถานศึกษา มีความส าคัญยิ่ง ท่ีจะส่งผลให้คุณภาพการจัด
การศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและห่วงใย สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นให้แก่สังคมว่า มี
ความสามารถในการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม(ดี)มีความรู้(เก่ง) และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูดี ครูเก่งมีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ผู้บริหารเป็น
มืออาชีพและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นผู้น าทางวิชาการ มีจิตอาสา ประชาชนได้รับ
ความสุขจากการจัดการศึกษาตามที่คาดหวัง สถานศึกษามีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดว่า  “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ” ภายใต้การขับเคลื่อนแนวทาง 4 ใหม่ คือ คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ และการบริหารและการจัดการยุคใหม่ 
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