แนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
นางสาววีณัฐ ชวนะเวช/ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

โลกป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและการแข ง ขั น ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพโดยเฉพาะความ
เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย สิ่งที่จะทําให
มนุษยเราอยูรอดไดในสังคมปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาคุณภาพของมนุษยใน
ทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการศึกษาซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตของเด็กและ
เยาวชนตลอดจนประชาชน ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุขพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆดาน
สถาบันการศึกษาเปนสถาบันที่สองรองจากสถาบันครอบครัวที่เปนแหลงพัฒนาคนใหมี
ความรูออกไปใชชีวิตในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพเปนเรื่องจําเปนที่รัฐ
จะตองดําเนินการ โดยจะตองใหการศึกษาที่มีคุณภาพแกประชาชน เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัว
ผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจัก
เรียนรูดวยตนเองและสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม
คุณธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ซึ่งถาสถาบันการศึกษา
หรื อ โรงเรี ย นสามารถดํ า เนิ น การตามเป า หมายดั ง กล า วได บ รรลุ คื อ การให ค วามสํ า คั ญ กั บ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกัน คุณ ภาพการศึก ษา หมายถึง การดํา เนิน การเกี่ย วกับ การกํา หนดมาตรฐาน
คุณ ภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินวาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามากนอยเพียงไร (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin 1994 : 45)
เมอรกาทรอยด และ มอรแกน (Murgatroyd & Morgan 1994) ไดจําแนกลักษณะเดนของ
การประกันคุณภาพทางการศึกษาไว 5 ประการ
1. มาตรฐานการศึกษากําหนดโดยผูเชี่ยวชาญภายนอก
2. มาตรฐานเขียนในรูปของความคาดหวังที่โรงเรียนจะตองบรรลุถึง
3. มาตรฐานตองสามารถประเมินไดโดยใชเกณฑที่เปนปรนัย
4. มาตรฐานตองใชอยางเสมอภาค ไมมีการยกเวนโดยปราศจากเหตุผลสมควร
5. การประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบดวยการตรวจสอบและทบทวน (Audit and
Review) การทดสอบดวยแบบ ทดสอบมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา มีความสําคัญ 3 ประการ คือ
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1. ทําใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได เกิดความเชือ่ มั่นและสามารถ
ตัดสินใจเลือกใชบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ปองกันการจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพ ซึ่งจะเปนการคุมครองผูบริโภคและเกิดความ
เสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการบริการการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพอยางทัว่ ถึง
3. ทําใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพและมาตรฐาน
อยางจริงจัง ซึ่งมีผลใหการศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
ปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจให
ผูรับบริการการศึกษา ทั้งยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาที่ดอยคุณภาพและสรางสรรคการศึกษา
ใหเปนกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
การสรางความมั่นใจซึ่งเปนแกนหลักของการประกันคุณภาพประกอบดวยองคประกอบ
สําคัญหลายประการอันไดแก
1. การวางแผนป อ งกั น ไม ใ หป ญ หาเกิด ขึ้ น ตั้ ง แต ขั้ น ของการออกแบบการกํ า กั บ ดู แ ล
ตรวจสอบและทบทวนเพื่อการปรับปรุง แกไขในทุกขั้นตอนของการผลิตซึ่งตางจากรูปแบบการ
ประเมินแบบเกาที่เนนการตรวจจับเมื่อปญหาสําคัญในขั้นผลผลิต ไดเกิดขึ้นแลว
2. การนําองคความรูทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยอันไดแกรูปแบบ กรรมวิธี และ เทคนิควิธี
ที่ เ ป น นวั ต กรรมที่ มี ห ลั ก ฐานทางทฤษฎี แ ละผลการวิ จั ย เชิ ง ประจั ก ษ ที่ น า เชื่ อ ถื อ รองรั บ ไป
ประยุกตใชในขั้นตอน ตางๆในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางมีเหตุผลวา การ
ดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ทั้งระบบจะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวอยางนาไววางใจ และจะมี
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในวงจํากัดที่นอยที่สุด
การประกันคุณภาพในบริบทของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีมาตรฐานเปนแกนนําการสราง
ความมั่นใจจะเริ่มตนตั้งแต การกําหนดมาตรฐานในระดับเปาหมายการศึกษาของชาติ โดยการนํา
ขอมูลสารสนเทศและองคความรูเชิงทฤษฎีและ เชิงประจักษที่ทันสมัยและนาเชื่อถือเกี่ยวกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศมาใชในกระบวนการ สรางวิสัยทัศน เกี่ยวกับ
สังคมไทยในอนาคตในฐานะทีเปนสมาชิกของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน ซึ่งจะใชเปนกรอบและ
แนวทางในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เหมาะสมกับกาลสมัยและทันเหตุการณ การ
เปลี่ยนแปลงใน สังคมโลก และสามารถนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะใชเปน
แนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตอไป
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การประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วของกับการดําเนินการที่สําคัญ 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control ) เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษาตลอดจนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใชเปนเปาหมายและเปนเครื่องมือในการพัฒนาซึ่ง
หลักปฏิบัติทั่วไปมาตรฐานจะกําหนดโดยองคคณะบุคคล ผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูมีประสบการณ
(Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin 1994 : 45)
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการ
จัดการศึกษาวาเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กําหนดขึ้นมากนอยเพียงไร และมีขั้นตอน
การดําเนินการที่จะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ
3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดย
บุ คลากรของสถานศึ กษาหรื อโดยหน วยงานที่ กํ ากั บดู แลในเขตพื้ นที่ และหน วยงานต นสั งกั ดใน
สวนกลางที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา
ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพนี้จะกระทําอยางเปนระบบ โดยมีกฎเกณฑและ
แนวทางการดํา เนิ นการที่ชัดเจน มีการนําผลการประเมิน ในทุก ขั้นตอนมาใช เ พื่ อการวางแผน
ออกแบบ และการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous
Improvement)
ความแตกตางระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน

การประกันคุณภาพภายนอก

ผูรับผิดชอบ :โรงเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผูรับผิดชอบ : สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)

กระบวนการ

กระบวนการ

•

การควบคุมคุณภาพ

•

การตรวจสอบคุณภาพ

•

การตรวจสอบคุณภาพ

•

การประเมินคุณภาพ

•

ประเมินคุณภาพ

•

การใหการรับรอง

ประโยชนทไี่ ดจากการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ผูเรียนและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ครูไดทํางานอยางมืออาชีพ มีการทํางานที่เปนระบบ โปรงใส มีความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ และเนนคุณภาพ ไดพัฒนาตนเองและผูเรียนอยางตอเนื่องทําใหเปน
ที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชน
3. ผูบริหารไดใชภาวะผูนําและความรู ความสามารถในการบริหารงานอยางเปนระบบ
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และมีความโปรงใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและนิยมชมชอบของ
ผูปกครองและชุมชน ตลอดจนหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ กอใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนประโยชนตอสังคม
4. กรรมการสถานศึกษาไดทํางานตามบทบาทหนาที่อยางเหมาะสม เปนผูที่ทําประโยชน
และมีสวนพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาใหแกเยาวชนและชุมชนรวมกับผูบริหาร
และครู สมควรที่ไดรับความไววางใจใหมาเปนกรรมการสถานศึกษา
5. หนวยงานที่กํากับดูแล ไดสถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระในการกํากับ ดูแลสถานศึกษา และกอใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพทาง
การศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา
6. ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ไดเยาวชนและคนที่ดี มีคณ
ุ ภาพและศักยภาพทีจ่ ะ
ชวยพัฒนาองคกร ชุมชน และสังคมประเทศชาติตอไป
7. ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของหนวยงาน
ในระดับสถานศึกษาการประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงการสรางความมั่นใจโดยการใชขอมูล
สารสนเทศและองค ค วามรู แ ละการวางแผนป อ งกั น ป ญ หาที่ จ ะเกิ ด ตั้ ง แต ใ นขั้ น การออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร การบริหารหลักสูตร
การติดตาม ตรวจสอบและทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหมีการแกไข ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
การประเมินคุณภาพผลผลิต การจัดทํารายงาน และนําเสนอขอมูลการประเมินสําหรับ การตัดสินใจ
ในระดับตางๆ และ สําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในระยะตอไป
หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริหาร
การจัดการที่มี การวางแผนลวงหนา และมีการประสานสัมพันธอยางเปนระบบ เพื่อที่จะสรางความ
มั่นใจทีสมเหตุสมผลวาผูเรียน จะมีความรู ความสามารถ และ คุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว
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