
บทที่  10 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

1.  ความหมายและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ไดกําหนดใหรัฐตอง
จัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด “ความรูคูคุณธรรม” และจัด
ใหมีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ ซึ่งนําไปสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 กอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา คือ ไดกําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ          
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 47) 
 
   ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
   การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือ การประเมินวาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามากนอยเพียงไร (Murgatroyd, Stephen and Morgan, Colin 1994 : 45)  
 
   5การประกันคุณภาพการศึกษาเก่ียวของกับการดําเนินการที่สําคัญ 2 เร่ือง ดังน้ี 
   1. การกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาซึ่งหลักปฏิบัติทั่วไปจะกําหนดโดยองคคณะ
บุคคล ผูเชี่ยวชาญ หรือผูมีประสบการณ (Murgatroyd, Stephen and Morgan, Colin 1994 : 
45)    
   ในระบบการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให
กระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนผูกําหนดมาตรฐานการศึกษา (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 31) โดยมีสภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแหงชาติ  
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการอุดมศึกษาเปนผูพิจารณาเสนอตามลําดับสาย
งาน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 34) 

  2. กระบวนการตรวจสอบและประเมินการดําเนินการจัดการศึกษาวาเปนไปตาม
มาตรฐาน คุณภาพการศึกษามากนอยเพียงไร พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ได 
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กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ 
ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 : มาตรา 48) และ
ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนผูดําเนินการ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 : มาตรา 49) 
  
   เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ (2540 : 33) มีแนวคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง  
การประกันคุณภาพของการบริหารงานโรงเรียน วาไดมีการวางแผนการทํางานและดําเนิน
กิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ เพ่ือใหผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทาง
การศึกษาและตรงกับความตองการของผูรับบริการไดตลอดเวลา 
 
   ทบวงมหาวิทยาลัย (2541:1) ใหความหมาย การประกันคุณภาพ คือ กิจกรรมหรือ
แนวปฏิบัติ ที่จําเปนตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาไว และสงเสริม
เพ่ิมพูน 
 
   สงบ  ลักษณะ (2542 : 2) ใหความเห็นวา การประกันคุณภาพทางการศึกษาเปน
กระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการของผูที่รับผิดชอบจัดการศึกษา ที่จะรับประกันให
สังคม เชื่อม่ันวาจะพัฒนา ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพ ที่ระบุไวใน
หลักสูตรและตรงกับความมุงหมายของสังคม 
 
   สรุปไดวา การประกันคุณภาพเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพของการศึกษาเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับสังคมวาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาทุกประการ 
  

2.  ความสาํคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
   โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวให 
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ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทายจาก
กระแสโลก โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว คือคุณภาพ
ของคน 
   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดย
จะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่
ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง
สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจัก
พ่ึงตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางเปนสุข 
   ถึงแมวาในระยะเวลาที่ผานมาไดมีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
มาโดยตลอด แตจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ 
ป 2540 พบวา คะแนนเฉลี่ยของวิชาตางๆ สวนใหญมีคาต่ํากวารอยละ 50 เชน คะแนนเฉลี่ยใน
วิชาคณิตศาสตรและฟสิกสของนักเรียนชั้น ม.6 มีคาไมถึงรอยละ 30 แสดงวานักเรียนทําขอสอบ
ไดไมถึง 1 ใน 3 ของขอสอบทั้งหมด นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแลว จริยธรรม คุณธรรม 
และความปลอดภัยของรางกายและจิตใจของเด็กไทยก็อยูในสภาวะเสี่ยงเชนเดียวกันดังตัวอยาง
ของปญหายาเสพติดที่กําลังแพรระบาดอยูในสถานศึกษาขณะนี้ ดานความสามารถในการคิด
วิเคราะหนั้น จากการศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  
เก่ียวกับการทําขอสอบวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ของสมาคมนานาชาติเพ่ือการ
ประเมินผลทางการศึกษา พบวาเด็กไทยทําคะแนนไดดีสําหรับขอสอบวิชาแบบเลือกตอบที่ใช
ทักษะพ้ืนฐาน (เชน การบวก ลบ คูณ หาร) หรือขอสอบที่ใชความจําแตไมสามารถทําขอสอบที่
เปนโจทยปญหาที่ตองคิดวิเคราะห หรือตองเขียนคําตอบอธิบายยาวๆ แสดงใหเห็นถึงปญหาใน
การคิดวิเคราะห และการเรียบเรียงความคิดออกมาเปนคําพูดของเด็กไทย ในขณะท่ี
ความสามารถดังกลาวเปนเรื่องที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 1) 
   จากที่กลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการศึกษาวาจะเปนจะตองไดรับการ
พัฒนา ปรับปรุงใหดีขึ้นไมวาจะเปนดานสติปญญา ความรู ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม 
   ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนที่จะองพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของประเสไทย โดย
จะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดกลไกในการตรวจสอบและกระตุนให
หนวยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดเวลา ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา 
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ตองจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 : มาตรา 48) ใหมีการเสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแหงที่จัดทําอยางนอยหน่ึงครั้งในทุก 5 ป ตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณะ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542:มาตรา 49) ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด ใหสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา จัดขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสกัดเพ่ือใหสถานศึกษาปรับปรุง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
   การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญ 3 ประการ คือ 
   1. ทําใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได เกิดความเชื่อม่ันและ
สามารถตัดสินใจเลือกใชบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
   2. ปองกันการจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการคุมครองผูบริโภคและเกิด
ความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการบริการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง 
   3. ทําใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพและ
มาตรฐานอยางจริงจัง ซึ่งมีผลใหการศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพอยางเปน
รูปแบบและตอเน่ือง 
 
   การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริการจัดการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนการสรางความม่ันใจใหผู
บริการการศึกษา ทั้งยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาที่ดอยคุณภาพและสรางสรรคการศึกษา
ใหเปนกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น (พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ และ
สุชาติ  กิจพิทักษ; 2548 : 6-8) 
 

3.  การประกันคุณภาพการศึกษา : ระบบท่ีการันตีคุณภาพ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการใหสัญญาของสถานศึกษาและหนวยงานที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาตอพอแมผูปกครอง และผูเก่ียวของวาจะใหการศึกษา จัดกิจกรรม
พัฒนาเด็ก ใหมีคุณภาพตามที่กําหนดไวทั้งการมีความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติและ
คุณลักษณะตางๆ ที่ปรากฏในหลักสูตร / มาตรฐานที่กําหนด 
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   กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนแผนงานหนึ่งใน 
20 แผนงานการปฏิรูปการศึกษา และเปนแผนงานที่ทุกกรมไดดําเนินการอยางจริงจังเปนระบบ
อยางตอเน่ืองจนเห็นกระบวนการดําเนินการอยางชัดเจน เปนรูปธรรมสงผลตอการพัฒนาเด็กให
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
   สําหรับการดําเนินการประกันคุณภาพของกรม/หนวยงานตางๆ ทีน่าสนใจ มีดังนี้ 

  กรมศิลปากรไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปน 2 ระบบ คือ ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับนาฏศิลปชั้นตน ชั้นกลาง และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพของชางศิลป และระบบ 4A (Quality Assurance) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในแบบนาฏศิลปชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชางศิลป และปริญญาโดย
ใชเกณฑ 9 ดาน ของทบวงมหาวิทยาลัย 
   กรมพลศึกษาไดจัดจัดทําตัวชี้วัดมาตรฐานการศึกษาพลศึกษาทั้ง 3 ดานและจัดทํา
เอกสารคูมือการประกันคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา จัดทําหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการประเมินภายในของสถานศึกษา 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดดําเนินโครงการประกันคุณภาพ และ
รับรองมาตรฐานการศึกษาโดยเนนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสูระดับ
สากล โดยไดดําเนินการประชุมสัมมนาเสนอปญหาอุปสรรค ในการทํางาน หาแนวทางแกไข
ปญหา ประชุมสัมมนาบุคลากรที่ทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือทําความเขาใจเกณฑมาตรฐาน 7 ปจจัย นอกจากน้ีไดจัดทําเอกสาร คูมือ
ประกอบการทํางานมากมาย 
   กรมสามัญศึกษาไดมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษามาตั้งแต พ.ศ. 
2541 และไดดําเนินการมาโดยลําดับจนถึงปจจุบัน การดําเนินการที่สําคัญ ไดแก การดําเนินการ
จัดทํามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของกรมสามัญจัดอบรมสัมมนาผูบริหาร ครูอาจารย ที่
เก่ียวของพัฒนาหลักสูตรการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาแกนนําการประกัน
คุณภาพการศึกษาในทุกสหวิทยาเขต จัดระบบติดตามและประเมินผล โดยกําหนดเกณฑเปน 3 
ระดับ คือ ระดับความรู ความเขาใจ ระดับวางแผนและดําเนินการ การปฏิบัติตามแผนและได
มาตรฐานที่กําหนด 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดประกาศนียบัตรประกันคุณภาพ
การศึกษาในป พ.ศ.2541 โดยมีเปาหมายใหทุกโรงเรียนเขาสูระบบการประกันในปการศึกษา 
2542 เพ่ือกระตุนใหโรงเรียนไดตระหนักถึงการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสนองความตองการ 
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ของผูปกครอง นักเรียนและชุมชน เพ่ือใหหนวยงายทุกระดับสามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติที่
เปนรูปธรรมไดจริง สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงพัฒนาบุคลากรตั้งแต 
ผูบริหารระดับสูงในสํานักงาน จนถึงบุคลากรในระดับโรงเรียน ดวยวิธีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ การเผยแพรเอกสารใหความรูและแนวคิด
เก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก นอกจากน้ัน ไดเรงปฏิรูปการเรียนรู พรอม
จัดเตรียมระบบขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนและทําการประเมินโรงเรียนตามกรอบ 
มาตรฐานฉบับปจจุบัน ทั้งการประเมินตนเองและประเมินจากบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือให
หนวยงานตั้งแตระดับโรงเรียนจนถึงระดับกรม มีขอมูลพ้ืนฐานสําหรับติดตามความกาวหนาของ
โรงเรียนในระยะตอไป 
 
   กรมวิชาการไดจัดทําโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตการศึกษา 3, 5, 7, 9 และ 11 ที่ครอบคลุม
สถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและสํานักบริหารทองถิ่น (เทศบาล) รวม 21 โรงเรียน 
และนํารองระบบดังกลาวไปทดลองดําเนินการระหวางปการศึกษา 2543 โดยมีเครือขายการ
ดําเนินงาน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิของทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ ศึกษานิเทศกกรมสามัญ
ศึกษา และนักวิชาการศึกษาเขตการศึกษา 3, 5, 7, 9 และ 11 รวมทั้งศึกษานิเทศกของจังหวัดที่
ดูแลสถานศึกษาในโครงการผลการศึกษาและพัฒนาระบบดังกลาว 
   จากการดําเนินงานดังกลาวกรมวิชาการพบวา สถานศึกษาทุกแหงสามารถนําระบบ
การประกันคุณภาพดังกลาวไปปฏิบัติไดโดยมีการจัดระบบและวิธีการใหเหมาะสมกับสภาพ
สถานศึกษา และกรมวิชาการไดนําผลการดําเนินโครงการนําไปสูการยกรางกฎกระทรวงวาดวย  
ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งจะใชเปนแนวทางแกสถานศึกษาอ่ืนๆ  
เพ่ือใหสถานศึกษาทุกแหงสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตนเองไดอยางชาภายในปการศึกษา 2545 ทั้งน้ี กรมวิชาการกับหนวยงานตนสังกัด จะรวมกัน
วางแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปนสถาบันระดับอุดมศึกษา ที่ผลิตครูอาชีวศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ใหการศึกษาทางดานวิชาชีพทั้งระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ไดมีการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงสรางวัฒนธรรม การเนนที่คุณภาพ
ทั่วทั้งองคกร (TQM) นําระบบ 5 ส. มาใช นําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 มาใชในการ 
 



  

EA 634 235

ประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตป 2541 และไดจัดทําขอสอบมาตรฐานขึ้น (กรมวิชาการ; 2543  
87-89) 
 

การประกันคุณภาพภายใน 
  การประกันคุณภาพภายใน เปนการดําเนินงานในลักษณะของการผสมผสานระหวาง

กระบวนบริหารและจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาท่ีตองการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพเปนการทํางานที่ตอเน่ืองตลอดเวลา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 2543 ข : 11) การประกันคุณภาพภายใน เปนส่ิงที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและเพื่อใหเปนไปตามสาระใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 

 
  ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน 

      การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ทุก
สถานศึกษาตองดําเนินการอยางตอเน่ือง อันประกอบดวย การวางแผน การดําเนินงาน การ
ประเมินผล และการปรับปรุงการดําเนินการ โดยสถานศึกษาตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาท่ี
สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการท่ีกําหนด ใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ มาตรฐาน
การศึกษาและเปาหมาย ปรัชญา ธรรมนูญสถานศึกษา กําหนดระยะเวลาการดําเนินการที่
ชัดเจน ติดตามผลการทํางานของตนเองอยางตอเน่ือง และนําผลการประเมินมาใชปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในการดําเนินงานเนนการประสานงานและการมีสวนรวมของทุกกลุม  
ทุกฝายที่เก่ียวของ ไดแกบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง บุคลากรของหนวยงานองคกร           
ตางๆ ของชุมชน มีการจัดทําผลรายงานผลการประกันคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตน
สังกัดหนวยงานที่เก่ียวของตลอดจนสาธารณชน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 2543: 6) มีผูใหความหมายการประกันคุณภาพภายในดังนี้ 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543ค : 9) ใหความหมายการ
ประกันคุณภาพภายใน เปนกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนา
คุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการ เปนกระบวนการที่บุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
รวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายและวิธีการ ลงมือทําตามแผนในทุกขั้นตอน มีการบันทึกและ
ติดตามตรวจสอบผลงาน หาจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงแลวรวมกันปรับปรุงแผนงานนั้นๆ โดย
มุงหวังใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ 
 



 

                                                                                                                                                                 EA 634  236 

   รุง  แกวแดง (2544: 104) ใหความหมายการประกันคุณภาพภายใน หมายถึงการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  
โดยมีบุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยหนวยงานในสังกัดมีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น 
 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 : 11) ไดกําหนดหลักการในการ
ประกันคุณภาพภายในไวดังนี้ 
   1. จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกันพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา
โดยเปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 
   2. การท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ตามขอ 1 ตองทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนจากการดําเนินงานตามปกติโดยสถานศึกษาจะตองวางแผน
พัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเน่ืองเปนระบบมีความโปรงใสและมีจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 
   3. การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมวาจะเปน
ผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการดําเนินงานจะตองให
ผูเก่ียวของ เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพ้ืนที่ หรือหนวยงานที่กํากับดูแล เขามามีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมาย วางแผนติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกัน
ผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความ
ตองการของผูปกครอง สังคมและประเทศชาติ 
 

4.  ระบบและกระบวนการประกันภายใน 
   ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาน้ันเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่ มีหนาที่ กํ า กับดูแลสถานศึกษานั้น  
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 : มาตรา 4) 
   สถานศึกษาจะตองพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงหลักและกระบวนการดังตอไปน้ี 
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   1. หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการ คือ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 11)   
       1.1 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษารวมกัน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือ
ทําใหบุคลากรเสียหนา โดยเปาหมายสําคัญอยูที่ การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน 
       1.2 การที่จะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามขอ 1.1 ตองทําใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุก
คนในสถานศึกษา ไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน ทํา
ตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเน่ือง เปนระบบที่มีความโปรงใสและมี
จิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 
       1.3 การประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะเปน
ผูบริหาร ครู อาจารยและบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการดําเนินงานจะตองใหผูเก่ียวของ  
เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกัน
ผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เปนไปตามความ
ตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ 
 
   2. กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ มี 3  
ขั้นตอนคือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 7) 
       2.1 การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน 
       2.2  การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
       2.3  การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง 
 
   3. กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เปน
กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 
 
 



 

        3.1  การรวมกันวางแผน (Planning)    
        3.2  การรวมกันปฏิบตัิตามแผน  (Doing) 
        3.3  การรวมกันตรวจสอบ (Checking)     
        3.4  การรวมกันปรับปรุง  (Action) 
 
   เม่ือพิจารณากระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมิน
คุณภาพและแนวคิดของการบริหารแบบครบวงจะเห็นวามีความสอดคลองกัน ดังน้ี (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ; 2543 : 10) 
 
 

รวมกันปฏิบัติ รวมกันปรับปรุง 

C 

P 

D

การควบคุมคุณภาพ 

A 

การตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพ 

รวมกันตรวจสอบ 

รวมกันวางแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงความสัมพันธของแนวคิดของการประเมินคณุภาพและการบริหารแบบครบวงจร 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 10) 

 
   จากภาพที่ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือกระบวนการบริหาร
เพ่ือพัฒนาตามหลักการบริหารน่ันเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาตองรวม 
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กันวางแผนและดําเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมาย
และมาตรฐานการศึกษา สวนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาตองรวมกันตรวจสอบ
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามเปาและมาตรฐานการศึกษาเม่ือสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบตนเองแลวหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและตนสังกัดก็เขามาชวยติดตามและ
ประเมินคุณภาพเพ่ือใหความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะทําให
สถานศึกษามีความอุนใจ และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยูเสมอ  
(พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ และสุชาติ  กิจพิทักษ ; 2548 : 9-11) 
 
 4. ขั้นตอนการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
 การดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการที่กลาวแลว มีแนวทางและ
ขั้นตอน ดังแผนภาพตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2543 : 13) 
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     จากภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1.  ขั้นการเตรียมการ ซึ่งการเตริยมการที่มีความสําคัญ คือ 
        1.1 การเตรียมความพรอมของบุคลากร โดยตองสรางตระหนักถึงคุณคาของการ
ประกันคุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม ซึ่งจะจัดทําการชี้แจงทําความเขาใจโดยใช
บุคลากรภายในสถานศึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก โดยบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาไดมีโอกาสเขารวมประชุมรับทราบพรอมกัน และตองพัฒนาความรู ทักษะเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในใหบุคลากรทุกคนเกิดความมั่นใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ดวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนนเนื้อหาเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการในแตละป ตอมาเนนเน้ือหาการกําหนดกรอบและแผนการประเมิน การสราง
เคร่ืองมือประเมินและการรวบรวมขอมูล ในชวงทายเนนเร่ืองเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูล การ
นําเสนอผลการประเมินการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Study Report) 
        1.2 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแล 
ชวยเหลือสนับสนุนใหทุกฝายทํางานรวมกันและเชื่อมโยงเปนทีม โดยการตั้งคณะกรรมการควร
พิจารณาตามแผนภูมิโครงสรางการบริหารซ่ึงฝายที่รับผิดชอบงานใดควรเปนกรรมการ
รับผิดชอบการพัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น 

  2.  ขั้นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน 
        2.1 การวางแผน จะตองมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาและทรัพยากรที่ตองใชสําหรับแผนตางๆ ที่ควรจัดทําคือ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป แผนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพและแผน
งบประมาณ เปนตน 
        2.2 การปฏิบัติตามแผน ซึ่งในขณะดําเนินการตองมีการเรียนรูเพ่ิมเติมตลอดเวลา
และผูบริหารควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข จัดส่ิง
อํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานทั้งระดับ
บุคลากร รายกลุม รายหมวด และใหการนิเทศ 
        2.3 การตรวจสอบประเมินผล ซึ่งเปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนา
เพราะจะทําใหไดขอมูลยอนกลับที่แสดงวาการดําเนินที่ผานมาบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยการ
ประเมินตองจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล แปลความขอมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
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        2.4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุง เม่ือแตละฝายประเมินผลเสร็จแลวจะสงผล
ใหคณะกรรมการรับผิดชอบนําไปวิเคราะห สังเคราะหและแปลผลแลวนําเสนอผลตอผูเก่ียวของ
เพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร นําไปวางแผนในระยะตอไป และ
จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
   3. ขั้นการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป เม่ือสถานศึกษา
ดําเนินการประเมินผลภายในเสร็จแลวจะจัดทํารายงาน โดยเริ่มจากรวบรวมผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินมาวิเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียนรายงาน 
   กิจกรรมเสนอแนะสําหรับการดําเนินการประเมินผลภายในของสถานศึกษา ดังน้ี 
(สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 2543 : 23-160) 
 
   กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพรอม เปนการเตรียมความพรอมเก่ียวกับความรู
ความเขาใจ เจตคติที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา พรอมดานทรัพยากรตางๆ ที่เก่ียวของหรือ
สนับสนุนการประเมินผลภายใน ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมยอยดังน้ี 
   1.1 สํารวจขอมูลเก่ียวกับลักษณะของบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีวิธีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
         1)  ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา 
         2)  สํารวจความรูความเขาใจ เจตคติตอการประเมินผลภายในของบุคลากร 
   1.2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลภายในของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการน้ีควร
จะประกอบดวย ผูบริหาร คณะครูอาจารย เจาหนาที่ นักเรียน ผูปกครองและชุมชน รวมกัน
ประมาณ 15-20  คน 
   1.3 จัดเตรียมงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานประเมินผล
ภายใน ซึ่งงบประมาณสวนใหญขึ้นอยูกับปริมาณขอมูลที่จะจัดเก็บ แหลงขอมูล ประเภทหรือ
วิธีการจัดเก็บขอมูล ซึ่งไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ เปนตน 
   1.4 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งตองกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการในการ
ประเมินผลภายในทุกขั้นตอน ตั้งแตการจัดเตรียมการจนถึงการสรุปผลและรายงานผลการ
ประเมิน รวมทั้งระบบการติดตามการดําเนินอยางชัดเจน โดยทุกกิจกรรมจะกําหนดเวลาเริ่มตน
และสิ้นสุดกิจกรรรมตางๆ เหลาน้ัน 
   1.5 การกํากับและติดตามประเมินผลภายใน ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายตอง  
ติดตามกํากับดูแลใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 
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   กิจกรรมที่ 2 การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ผานมา   
เปนการรวบรวมและนําขอมูลพ้ืนฐานรวมทั้งผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ผานมาแลว มา
แจงใหผูเก่ียวของทั้งหมดทราบเพ่ือพิจารณาตัดสินใจในการกําหนดแนวทางการประเมินและการ
พัฒนาสถานศึกษาของตนเอง ซึ่งวิธีการดําเนินการคือ จัดทํารายงานสภาพการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหผูเก่ียวของทุกฝายไดนํามาเปนขอมูลพิจารณาตัดสินใจดําเนินการตางๆ ตอไป ซึง่
ขอมูลควรประกอบดวย 
   2.1 ขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปของสถานศึกษา ไดแก ชื่อ ที่ตั้ง ขนาดสถานศึกษา จํานวน
อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑจํานวนครูอาจารย จํานวนนักเรียน ลักษณะชุมชน 

  2.2 ขอมูลเก่ียวกับนโยบายตางๆ ของสถานศึกษา ไดแก นโยบายดานการบริหาร 
จัดการ ดานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ดานบุคลากร ดานอาคารสถานที่ โดยรายงานวา
ที่ผานมามีเปาหมายอยางไร และมีผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนมากนอยเพียงไร พรอมทั้ง
สรุปเปนจุดออน จุดแข็งของการดําเนินงานที่ผานมา 

 
   กิจกรรมที่ 3 การทําความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับสภาพและ
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เปนการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหทุกฝายเขาใจตรงกันและพรอมที่จะรวมมือกันดําเนินงานประเมินผลภายในตอไป
ซึ่งมีกิจกรรมยอย ดังนี้ 
   3.1 สํารวจความเขาใจของบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานของ
สถานศึกษา โดยจัดทําแบบสํารวจการรับรูของบุคลากรเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
   3.2 สํารวจสภาพการประเมินผลภายในของสถานศึกษา โดยจัดทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นของบุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งแบบสอบถามควรมีหัวขอ ดังนี้ 
        1) ลักษณะการดําเนินงานของสถานศึกษาในการประเมินผลภายในที่ผานมาเปน
อยางไร กิจกรรมที่เก่ียวของมีการทํา หรือไมทําอยางไร 
        2) กิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาหรือไม 
 

กิจกรรมที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน มาตรฐานและตัวบงชี้ที่จะ
ใชในการประเมิน เปนการกําหนดเปาหมายที่บุคลากรทุกคนในสถานศึกษารับรูและรวมกัน 
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จัดทําวาจะมีการตรวจสอบการทํางานของตนเองในดานใด เร่ืองใดบาง ซึ่งวิธีการดําเนินงานควร
มีขั้นตอน ดังนี้ 
   4.1 สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝายวาตองการใหคณะกรรมการดําเนินงาน
ประเมินผลภายในดําเนินการในเรื่องใดบาง อยางไรบาง 
   4.2 ใหบุคลากรทุกฝายศึกษาและตัวบงชี้เปรียบเทียบกับกิจกรรมที่สถานศึกษา
ดําเนินงานอยูวากิจกรรมใดที่ควรจัดทําแตไมไดจัดทํา กิจกรรมใดที่ทําอยูแลวและกิจกรรมใดที่
จะตองทําเพ่ิมจากเดิม 
   4.3 กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินใหครอบคลุมความตองการของบุคลากรที่
แสดงไวซึ่งกิจกรรมยอยที่ควรจัดทํามี ดังนี้ 
         1) จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมและ
หัวขอที่ตองการจะประเมิน 
         2) จัดทําแบบสํารวจขอมูลพ้ืนฐานตางๆ ที่มีอยูเดิมแลววามีสิ่งใดจะนํามาใชกับ
การประเมินผลภายในไดบาง 
         3)  กําหนดมาตรฐานและตวับงชีท้ี่จะทําการประเมิน 
         4) กําหนดวัตถุประสงคของการประเมิน โดยการศึกษา วิเคราะหจากมาตรฐาน
และตัวบงชี้ในการประเมินที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น 
 
   กิจกรรมที่ 5 การกําหนดกรอบการประเมิน เปนการกําหนดแนวทางในการทําการ
ประเมินผลวาจะดําเนินการอยางไร เม่ือใดและใครเปนผูรับผิดชอบในเร่ืองใด ซึ่งวิธีการประเมิน
จะขึ้นอยูกับลักษณะของตัวบงชี้ เชน ใชแบบสอบถามกับตัวบงชี้ที่เปนความรูความเขาใจ ใช
แบบวัดทางจิตวิทยากับตัวบงชี้ที่เปนนามธรรม ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมกับตัวบงชี้ที่มี
พฤติกรรมที่สังเกตได ใชแบบสัมภาษณกับตัวบงชี้ที่สะทอนความรูสึกหรือความคิดเห็น ใช
วิธีการเก็บขอมูลที่เปนเอกสารท่ีมีอยูแลวหรือขอมูลเชิงประจักษ สําหรับกิจกรรมยอยที่ควรจัดทํา 
คือ 
   5.1  กําหนดแหลงผูใหขอมูลที่เหมาะสมในการประเมินแตละตวับงชี ้
   5.2  กําหนดวิธีการเก็บขอมูล 
   5.3  กําหนดขนาดตัวอยาง 
   5.4  กําหนดระบบการจดัเก็บขอมูล 
   5.5  กําหนดวิธีการวเิคราะหขอมูล 
   5.6  กําหนดกรอบการประเมิน 
 



 

                                                                                                                                                                 EA 634  244 

   กิจกรรมที่ 6 การกําหนดเกณฑการประเมิน  ซึ่งมีกิจกรรมยอยที่ควรจัดทํา ดังนี้ 
   6.1  กําหนดเกณฑที่ใชในการตัดสินตวับงชี ้
   6.2  ตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑที่ใชในการตัดสินตวับงชี้ โดยทําเปน
แบบสอบถาม 
 
   กิจกรรมที่ 7 การกําหนดวิธีการท่ีใชในการประเมิน เปนการที่คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบประเมินผลเลือกวิธีการ เคร่ืองมือกลุมผูใหขอมูล รูปแบบสอบถาม โครงสรางคําถาม
ที่จะใช และการสรางเครื่องมือประเมินโดยเร่ิมตั้งแตสรางคําถาม ตรวจสอบคุณภาพ ทดลองใช  
ปรับปรุงกอนนํามาใช 
 
   กิจกรรมที่ 8 การวิเคราะหขอมูล เปนการกําหนดแนวทางในการวิเคราะหขอมูลที่
จัดเก็บมาใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล มีกิจกรรมยอย 
ดังนี้ 
   8.1 เตรียมขอมูลเพ่ือวิเคราะห โดยการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและศึกษา
เพ่ือเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม 
   8.2 ทําการวิเคราะหขอมูล เชน อาจใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย หรือ ฐานนิยม เปนตน 
   8.3 กําหนดวิธีการนําเสนอขอมูล เชน เสนอในรูปตารางสถิติ หรือการบรรยาย หรือ
แบบกราฟ 

 
   กิจกรรมที่ 9 การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา เปนการนําผลการ
ประเมินมาใชวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของสถานศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองของ
สถานศึกษาตอไป มีกิจกรรมยอยดังน้ี 
   9.1  สรุปผลการประเมิน 
   9.2  วิเคราะหจุดแข็งจุดออนของสถานศึกษา 
   9.3  ประเมินความตองการจําเปน 
 
   กิจกรรมที่ 10 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เปนการนําจุดออนที่คนพบมา
วิเคราะหหาสาเหตุเพื่อทําการปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐานตอไป มี
กิจกรรมยอย ดังนี้ 
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   10.1 วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน โดยการ
นําปญหาที่เปนจุดออนมาระดมความคิดของกลุมผูเก่ียวของเพ่ือหาสาเหตุและวิธีการแกไข 
   10.2  กําหนดวิธีการแกไขปญหา 
   10.3  พัฒนาสถานศึกษาตามวิธีการทีกํ่าหนด โดยจัดทําเปนโครงการ 

 
   กิจกรรมที่ 11 การจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง เปนการจัดทํารายงานผล
การประเมินตนเองใหผูเก่ียวของทั้งหมดไดรู และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
รายงานผลการประเมินตนเองควรประกอบดวย 
   สวนที่ 1 เปนขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ไดแก (1) ขอมูลทั่วไป มีประวัติ
สถานศึกษา ที่ตั้ง ลักษณะชุมชน แหลงการเรียนรูตางๆ ของชุมชน เปนตน (2) อาคารสถานที่ 
(3) แผนภูมิโครงสรางการบริหารสถานศึกษา (4) บุคลากร (5) นักเรียน (6) งบประมาณ (7) 
วิสัยทัศน (8) พันธกิจและแผนยุทธศาสตร 
   สวนที่ 2 การประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย (1) ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละมาตรฐาน (2) สรุปผลการประเมินมาตรฐานแตละดาน 

 
   กิจกรรมที่ 12  การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง เปนการนําผลการประเมิน
ไปใชประโยชน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตนเองของทุกฝายที่เก่ียวของ มีกิจกรรมยอยดังตอไปน้ี 
   12.1  รายงานผลการประเมิน ซึ่งจะรายงานทุกฝายใหรับทราบ 
   12.2  ปรับปรุงสถานศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดเวลา 

 

แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา 
   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนการตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
เพ่ือตัดสินวางานเปนไปตามเกณฑหรือเปนไปตามความคาดหวังของหนวยงานหรือไม โดยใช
การประเมินตรวจสอบ ดังนั้น การประเมินที่ดี จะนําไปสูการประกันคุณภาพภายในที่ มี
ประสิทธิภาพกอนที่จะใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน 
   แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษาเพ่ือมุงสูความสําเร็จการประกันคุณภาพภายในมีขั้นตอน
การดําเนินงาน ดังนี้คือ 
   1. การเตรียมความพรอม ดานบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ รวมถึงตั้งคณะกรรมการ
ทํางานและกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ 
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       1.1 ความพรอมดานบุคลากร เก่ียวกับความรู ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของ
การประกันคุณภาพภายใน แรงจูงใจในการทําการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาควรจัดประชุมชี้แจงความจําเปนและความสําคัญในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ใหบุคลากรทุกคนทราบ และจัดบุคลากรรับผิดชอบประเมินมาตรฐานตามตัวบงชี้ 
 
       1.2 ความพรอมดานทรัพยากรอ่ืนๆ ไดแก งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวก  
เชน หองจัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพภายใน สื่ออุปกรณที่จําเปนสําหรับการประมวลผล  
เน่ืองจากการประกันคุณภาพภายในสวนใหญจะเปนกระบวนการประเมินที่เก่ียวของกับการ
จัดเก็บขอมูลโดยใชเคร่ืองมือ (แบบสอบถาม, แบบสัมภาษณ, แบบบันทึก, แบบสังเกต ฯลฯ)  
ดังน้ันสถานศึกษาจะตองจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการประกันคุณภาพในโดยเฉพาะ และ
จะตองจัดหองหรือสํานักงานประกันคุณภาพภายในไวโดยเฉพาะ รวมถึงส่ืออุปกรณตางๆ เพ่ือ
ความสะดวกและเปนระบบในการดําเนินงาน 
 
       1.3 การกําหนดผูรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบ ถึงแมวา  
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนภาระหนาที่ของบุคลากรทุกคนก็ตาม การแตงตั้ง
คณะทํางานโดยเฉพาะจะทําใหการดําเนินงานคลองตัว สะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะในสวนการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห และสรุปผลในภาพรวมของสถานศึกษาศึกษาตามมาตรฐาน
ที่กําหนด 
    1) คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีหนาที่พิจารณากําหนดมาตรฐานและ
ตัวบงชี้และการประกันคุณภาพภายใน จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําป  
กําหนดคณะทํางานเพ่ือดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
    2) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีหนาที่วิเคราะหมาตรฐาน จัดทํา
คูมือ นโยบายคูมือกํากับติดตาม และเขียนรายงานการประเมินผลตนเอง (SSR) 
    3) คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน รับผิดชอบการประเมินตามมาตรฐาน
และตัวบงชี้ที่กําหนด (คณะอาจารย และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา) 
     คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจ ในเรื่อง
วัดและประเมินผล มีเจตคติที่ ดี มีแรงจูงใจในการทําประกันคุณภาพภายใน มีความรู
ความสามารถในการสรางเคร่ืองมือ การประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บ และการเขียนรายงาน มี
ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีภาวะผูนํา รอบรูภาระของสถาบันศึกษา และเขาใจมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาเปนอยางดี ตัวอยางเชน 
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คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรประกอบดวย 
1. ผูบริหารสถานศึกษา                                                ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา                                         รองประธานกรรมการ 
3. หัวหนาคณะวิชา                                                     กรรมการ 
4. หัวหนาแผนกวิชา                                                    กรรมการ 
5. ตัวแทนผูปกครอง/ชุมชน                                             กรรมการ 
6. ตัวแทนนักเรียน / ศิษยเกา                                          กรรมการ 
7. หัวหนางานวิจัย / วัดผลประเมินผล                                เลขานุการ 
8. หัวหนางานวัดผลประเมินผล / งานวิจัย                           ผูชวยเลขานุการ 
9. หัวหนางานศูนยขอมูล                                               ผูชวยเลขานุการ 

 

สรุป 
 

บริหาร ประกันฯ 
 • ตั้งสํานักงานประกัน 

• ตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา • ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

• มาตรฐาน KPI • มาตรฐาน KPI 

• แผนพัฒนาสถานศึกษา • คูมือนโยบาย 

• แผนปฏิบัติงานประจําป • คูมือประเมินมาตรฐาน 

• คูมือกํากับติดตาม 

• รายงานการประเมินตนเอง 
 

  2.  กลยุทธในการดําเนินงานใหบรรลเุปาหมายของการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 
       1)  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน 
       2)  กระจายความรับผดิชอบใหทุกคนมีสวนรวม 
       3)  ใหสงเสริมสนับสนนุอยางตอเน่ือง ดวยการนิเทศ ใหคําแนะนํา ชวยเหลือและ
ขวัญกําลังใจคณะทํางาน 
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       4) มีการกํากับ ติดตาม และรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง 
 
   3.  การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
    การประกันคุณภาพภายในไมใชเปนการทํางานที่เพ่ิมภาระใหแกบุคลากรใน
สถานศึกษา แตเปนงานที่ตองทําเปนประจํา และถือเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติที่ตองมีการ
ตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงตนเองตลอดเวลา ซึ่งสถานศึกษาไดทําอยูตลอดเวลา แตอาจไมได
มีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ ดังน้ัน กอนทําการประเมินจะตองศึกษาสภาพและผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาวาอยูในสภาพใด จุดใด โดยใชขอมูลสารสนเทศที่มีอยูแลวรายงานผล
การดําเนินงานของสถานศึกษาในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบันใหผูเก่ียวของทราบ เพ่ือเปน
ฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจวาควรกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในทิศทางใดใน
อนาคต โดยสถานศึกษาจัดทําคําส่ังใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายเขาประชุม 
 
   4. การทําความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับสภาพและผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 
       การประกันคุณภาพภายในนั้น จะตองทําความเขาใจใหตรงกันกับบุคลากรท่ี
เก่ียวของทุกคน โดยสถานศึกษาจะตองเชิญบุคลากรทุกคนเขารวมประชุมเพ่ือรับทราบผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาในชวงที่ผานมาจนปจจุบันและทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต โดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเปนหลัก และควรวิเคราะหนโยบาย / โครงการของตนเอง  
วาสอดคลองกับมาตรฐานการอาชีวศึกษามากนอยเพียงใด สามารถสรุปขั้นตอนที่ 2-3 ไดดังนี้ 
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-  

 
 
 

จัดทําคําส่ังใหบุคลากรที่เก่ียวของทุกฝายเขาประชุมทุกคน 

-  จัดทําวาระการประชุม/นโยบายคุณภาพ/เอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 
 
 

- ดําเนินการประชุม / ทําความเขาใจนโยบายการประกันคุณภาพ 
  ภายในของสถานศึกษา / มาตรฐานการประกันคุณภาพ / บันทึกการประชุม 

 
 
 
- สรุปขอตกลงแนวปฏิบตัิ / จําทํารายงานการประชุม 

 
 
 
 

- ผาน / - ไมผาน    -  ประเมินผลสัมฤทธิ์การประชุม 
   ชี้แจง 

 
  5.  มาตรฐานการอาชีวศกึษาและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน 
      สถานศึกษาจําเปนจะตองมีคําส่ังแตงตั้งบุคลากรทุกคนรับผิดชอบเพ่ือประเมิน

สถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษากําหนด เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ทํางานโดยใหบุคลากรศึกษามาตรฐานที่รับผิดชอบรวมทั้งตัวบงชี้ภายใตแตละมาตรฐาน รวมทั้ง
สํารวจสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่รับผิดชอบ 
 

  6. การกําหนดกรอบการประเมิน  เปนการกําหนดแนวทางในการทําการประเมินผล
ภายในวามีกระบวนการดําเนินงานอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบ และควรดําเนินการเม่ือใด 
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  7. การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑการตัดสินการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ที่กําหนด ซึ่งตองทําอยางเปดเผยและเปดโอกาสใหผูเก่ียวของไดมีสวนในการ
พิจารณา กําหนดเกณฑการตัดสินที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

  8. การกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน เปนการออกแบบวิธีการเก็บขอมูล  
เคร่ืองมือที่ใชในการวัดและประเมิน และแหลงผูใหขอมูล 
 

  9. วิธีการวิเคราะหขอมูล  เปนการกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลที่สอดคลอง
กับลักษณะของขอมูล และการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  10. การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของสถานศึกษา เปนการนําผลการประเมินมาใช
วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา ซึ่งจะไดขอมูลที่ชวยในการหาแนวทางการพัฒนา
ตนเองในสวนที่ตองแกไข โดยการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกไขปญหา 
 
   11. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เปนการหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาควรหาทางชวยตนเองกอน ในการนี้การแกปญหาอยูนอกเหนือ
ความสามารถของสถานศึกษาก็อาจหาแนวทางอ่ืน เชน การขอความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน
ที่เก่ียวของ 
 

  12. การทํารายงานการประเมินผลงานเอง  เปนการจัดทํารายงานการประเมินผล
ตนเอง (Self Study Report) ใหผูเก่ียวของทราบ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  
และพรอมไดรับการตรวจสอบการประเมินภายนอกเพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาใหได
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

  13. การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง เปนการนําผลการประเมินไปใช
ประโยชน เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตนเองสําหรับทุกฝายที่เก่ียวของ ทั้งนักเรียน ครู อาจารย 
ผูบริหาร ผูปกครอง หรือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวางแผนสถานศึกษาตอไป 
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บทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  หัวใจของการประกันคุณภาพการศึกษา คือการประกันคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน
ไดเรียนรูเต็มศักยภาพซึ่งตองเร่ิมตนที่การประกันคุณภาพภายใน โดยการปฏิรูปการสอนของครู 
 
   บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน 
   บทบาทสําคัญของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู
ของผูเรียน ซึ่งตองมีการปฏิรูปการสอน เพ่ือปฏิรูปการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา (รุง  แกวแดง; 2544 : 111-112)   
   การปฏิรูปการสอนของครูเพ่ือประกันคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย
บทบาทหนาที่สําคัญ 3 ประการ คือ (1) การปฏิบัติงานปกติของครูอยางมีระบบและกระบวนการ 
(2) การประเมินตนเอง และ (3) การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแตละคนสามารถ
กําหนดกระบวนการทํางานของตนเองได อาจจําแนกเปนขั้นตอนไดดังน้ี (รุง แกวแดง; 2544 : 
94-96) 
   ข้ันตอนที่ 1  ศึกษาเร่ืองมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรใหเขาใจ ถาเปนไปไดควร
ศึกษาใหครบท้ังหนวยของการเรียนที่อาจจะกําหนดเปนภาคเรียนหรือทั้งปการศึกษา และนํามา
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาที่ตนสอนอยู 
   ข้ันตอนที่ 2  วางแผนการสอน วาควรจะสอนอยางไร รวมทั้งจะตองสามารถกําหนด
สิ่งที่จะบรรลุผลหรือที่จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนที่จะเกิดขึ้นหลังจากไดรับการศึกษา  
โดยเนนการจัดกิจกรรมและการใชสื่อที่สงเสริมการเรียนรู 
   ข้ันตอนที่  3  นํากระบวนการวิจัยเขามาใชในการสอนของครู และการเรียนของ
นักเรียนเพ่ือสรางสรรคความรูควบคุมการเรียนรู 
   ข้ันตอนที่ 4  ดําเนินการสอน โดยทํางานรวมกับผูเรียนหมายความวา ตองลดบทบาท
การบอกของครูมาเปนการทํางานรวมกับผูเรียน โดยอํานวยความสะดวกใหผูเรียนไดมีบทบาท
ในการเรียนมากขึ้น 
   ข้ันตอนที่ 5  ประเมินผลการสอน วาส่ิงที่ครูสอนไปนั้นบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
ไวมากนอยเพียงใด โดยวัดจากผลการเรียนรูของผูเรียน พิจารณาเปนรายบุคคลและรายชั้นเรียน 
   ข้ันตอนที่ 6  วิเคราะห เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรตอไป 
 



 

   ข้ันตอนที่ 7  บันทึกสรุปผลการสอน วาในคาบหรือหนวยน้ันมีความสําเร็จ บรรลุตาม
เปาหมายมากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคท่ีตองแกไขอยางไร มีคําแนะนําเพ่ือจะนําไป
ปรับปรุงตอไปอยางไร โดยบันทึกทุกส่ิงทุกอยางเอาไวเปนหน่ึงหนวย 
เขียนแผนภูมิไดดังน้ี 
 
 
          
 
 

การปฏิบัติ 
งานของครู 

การประเมิน 
ตนเองของครู 

รายงานการ 
ประเมินตนเอง 

  
 

ขอมูลปอนกลับ                       
 
 
 

ภาพบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน 
(พัฒนาจากกรอบการประกันคุณภาพภายใน) 

 
   สําหรับบทบาทหนาที่ของครูในการประกันคุณภาพภายในการประกันภายในทั้งระบบ
ควรเปนดังนี้ 
   1. มีการเตรียมความพรอมของตนเอง โดยทําการศึกษาใหเกิดความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนในการประเมินผลภายใน รวมทั้งพยายามสรางเจตคติที่ดีตอ
การประเมินภายใน 
   2. ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการใหขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป ที่คณะกรรมการ
ประเมินผลภายในตองการ 
   3. ใหความรวมมือกับสถานศึกษาเม่ือไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของการประเมินผลภายใน เชน เขารวมพิจารณาจัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานดานการประเมินผลภายในสถานศึกษา รวมกันพิจารณาจัดสรางเครื่องมือในการ
จัดเก็บขอมูลลักษณะตางๆ ในกระบวนการประเมินผลภายใน รวมกันทําการสํารวจเก็บขอมูลที่ 
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คณะกรรมการสํารวจ รวมกันทําการวิเคราะหขอมูล (หากมีความรูดานการวิเคราะห) รวมกัน
สรุปผลการประเมิน เปนตน 
   4. ใหความรวมมือกับสถานศึกษา ในการรวมกันกําหนดจุดประสงค กําหนดมาตรฐาน
และตัวบงชี้ในการประเมินดานตางๆ ของสถานศึกษาเอง และรวมกันกําหนดเกณฑการตัดสิน
มาตรฐานและตัวบงชี้ในดานตางๆ 
   5. ปฏิบัติหนาที่หลักหรือหนาที่ประจําที่รับผิดชอบอยางมีระบบ ตามกระบวนการ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา เชน ในหนาที่การสอนตองมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการ
สอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ จัดเตรียมเนื้อหาสาระท่ีถูกตองเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียน
การสอน จัดทําสื่อการสอนที่มีประสิทธิ-ภาพตรงตามจุดประสงคการเรียนการสอน จัดกิจกรรม
วิธีการเรียนรูที่สรางใหผูเรียนเกิดการคนควาหาความรูสรางความรูดวยตนเอง เลือกวิธีการ
ประเมินผลการเรียนหลากหลายและเหมาะสมรวบรวมผลสรุปผล ประเมินการเรียนการสอน  
พฤติกรรมของผูเรียน นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เปน
ตน 
 

บทบาทของครูในการรับการตรวจสอบและประเมินจากภายนอก 
   การประกันคุณภาพภายนอกเปนงานที่ตอเน่ืองจากการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง
สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองเปนประจําปทุกป เพ่ือเสนอสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมนคุณภาพการศึกษา 2544 : 7) บทบาทของครูในการรับการ
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพจากภายนอก มี 3 บทบาท คือ 
   1.  รวมจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (SSR)  ของสถานศึกษา 
   2.  รับการตรวจเยี่ยมของผูประเมินจากภายนอก 
   3.  รับขอเสนอแนะจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามา
ดําเนินการใหมีการปรับปรงุแกไข 
 
 บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอกจึงมีความสัมพันธกับบทบาทของครูใน
การประกันคุณภาพภายใน  ดังแผนภูมิตอไปน้ี 
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การปฏิบัต ิ
งานของคร ู

การประเมิน 
การประเมินตน 
ตนเองของครู 

 
รายงานเอง
และรวมทํา
รายงาน
การศึกษา
ตนเองหรือ
สถานศึกษา 

รับการ
ตรวจ 
เยี่ยม 

รับ
ขอเสนอ 
แนะจาก
รายงาน 
ผล

การศึกษา 

 
 
รายงาน
ผลการ
ปรับปรุง 
แกไข 

 

                   การประเมินคุณภาพภายนอก 
       การประกันคุณภาพภายใน 

 
 
 
 
 

 
            

      ขอมูลยอนกลับ 

 

ภาพความสมัพันธระหวางบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  (ปรับปรุงจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา  2544 : 6) 

 

   บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรูของ
ผูเรียน ประกอบดวย บทบาทดวย บทบาทหนาที่ 3 ประการ คือ (1) การปฏิบัติงานปกติของครู
อยางมีระบบและกระบวนการ (2) การประเมินตนเอง และ (3) การรายงานผลการประเมินตนเอง
สวนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เปนบทบาทที่ตอเน่ืองจากการประกัน
คุณภาพภายใน อีก 3 ประการ คือ (1) รวมจัดทํารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา (2) 
รับการตรวจเยี่ยมของผูประเมินภายนอก และ (3) รับขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอกมา
ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข (พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ และสุชาติกิจพิทักษ; 2546 : 32-34)  

---------------------------- 
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