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ค ำน ำ 

  
  รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เป็นรูปแบบและ
ขั้นตอน การจัดกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการ ทางการบริการ การจัดการที่มีระบบ มีการวางแผนล่วงหน้า 
เพ่ือที่จะสร้างความมั่นใจที่สมเหตุสมผลว่า ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
มาตรฐานที่วางไว้ โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นตอนการประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียน
พระยืนวิทยาคาร รวมถึงขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนพระยืนวิทยาคารเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยั่งยืน
ต่อไป 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
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รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีกำรด ำเนนิกำร 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร  

ปีกำรศึกษำ 2562 
 
 
o กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำคืออะไร  
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการด า เนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ 
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ 
โดยตรง ได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม 
โดยรวมว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานของการ “ป้องกัน” ไม่ให้
เกิดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา เกิดจากการรวม
แนวคิด 2 อย่าง เข้าด้วยกันคือแนวคิดเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และแนวคิด
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา  
  
o หลักกำรส ำคัญ  
 การประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมถึงกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริการ การ 
จัดการที่มีระบบ มีการวางแผนล่วงหน้า เพ่ือที่จะสร้างความมั่นใจที่สมเหตุสมผลว่าผู้เรียนจะมีควา มรู้ 
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
  
o แนวคิดเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ  
 ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีแนวคิดเพ่ือส่งเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา โดยมีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้   
 1. การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่ 
มาตรฐาน  
 2. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่
ก าหนด  
 3. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานที่ก ากับดูแลในเขต 
พ้ืนที่ และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง ซึ่งถึงแม้จะเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็ยังถือว่าเป็นการประเมินภายใน 
เพราะด าเนินการโดยหน่วยงานที่อยู่ในสายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งจะด าเนินการตรวจเยี่ยม และประเมิน
สถานศึกษาเป็นระยะ ๆตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพอันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน ภายนอก จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นองค์การมหาชน 
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o กำรออกแบบและกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพยึดหลักกำรต่อไปนี้  
   1. คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคท้ังภายในและภายนอก  
 2. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารการศึกษาทั้งระบบของสถานศึกษาและเป็น 
ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ีเน้นการวางแผนการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า  
 3. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลัก วิชาการ 
หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ 
 
o หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร 
  1. สถานศึกษาจะต้องจัดท าโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
 2. สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีอ านาจ 
และหน้าที่ ดังนี้                
  2.1 ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา     
  2.2 ก ากับ ติดตาม และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา  
 3. สถานศึกษาจะต้องจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการด า เนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในสถานศึกษา  
 4. สถานศึกษาจะต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 5. สถานศึกษาจะต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยค านึงถึงหลักการและครอบคลุม 
ในเรื่องต่อไปนี้    
  5.1 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นอย่างเป็นระบบ 
และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีรองรับ     
  5.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง 
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม     
  5.3 ก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีหลักวิชาหรือผลการวิจัย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ อ้างถึงให้ 
ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัด และ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้     
  5.4 ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ     
  5.5 ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนให้รับผิดชอบ และ
ด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  5.6 ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน     
  5.7 ก าหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. สถานศึกษาจะต้องด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีการ 
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 7. ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด าเนินการตรวจสอบ ทบทวน และ 
รายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ส าหรับในการตรวจสอบและ ทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม (การสังเกตพฤติกรรม และ
กระบวนการท างาน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การพิจารณา หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน ตัวอย่างผลงาน และแฟ้มสะสมงาน แบบส ารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบ
วัดมาตรฐาน) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จะต้องด าเนินการอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  
 8. สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่ส าคัญด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  
 9. สถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดยระบุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ 
ก าหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 8. เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 10. หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมด า เนินงาน
ตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้     
  10.1 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ     
  10.2 จัดให้มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ในวิชาแกนหลัก 
ของสถานศึกษาร่วมกันเป็นรายปี/รายภาค     
  10.3 จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่ส าคัญด้วยเครื่องมือ 
มาตรฐาน  
 11. หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัดด าเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอย่างน้อย 
หนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้การตรวจสอบและ 
ทบทวนให้เป็นไปตามข้อ 7. โดยอนุโลม  
 12. หน่วยงานต้นสังกัดศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิ ค 
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับ สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม 
ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุงต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับ สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม 
ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาด้วย  
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 ดังนั้น ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ด าเนินการใน 
องค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่  
 1. การวางแผน  
 2. การด าเนินงาน  
 3. การตรวจสอบผล  
 4. การปฏิบัติการวางแผนอย่างต่อเนื่อง 
 
o ขั้นตอนกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร  
 1. ร่วมกันวางแผน (PLAN) ก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานของการศึกษาแล้ววางแผน  
 2. ร่วมกันปฏิบัติ (Do) น าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดจากการด าเนินการตามแผน  
 3. ร่วมกันตรวจสอบประเมิน (CHECK) ในขณะที่ด าเนินการตรวจสอบ  
 4. ร่วมกันปรับปรุงแก้ไข (ACT) แล้วน าผลการตรวจสอบใช้ปรับปรุงแล้ววางแผนให้ด าเนินงาน ในขั้น
ต่อไปให้ดีขึ้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องท าให้เป็นวงจรต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกแผนภำพ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพตามหลักการบริหาร โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันวางแผน และด า เนินการ 
ตามแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบ คุณภาพ 
คือการที่สถานศึกษาร่วมกันตรวจสอบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและ มาตรฐาน
การศึกษา 
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o ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร 
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและการท างาน โดยค านึงถึงเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ดังนี้  
 1. ผู้บริหารต้องมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และร่วมคิดร่วมท ารวมทั้ง จะต้อง
มีการท างานเป็นทีม  
 2. บุคคลกรทุกคนในสถานศึกษาต้องได้รับการเตรียมความพร้อมให้มองเห็นคุณค่า และมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและด า เนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกันกับทุกฝ่ายที่ 
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
 3. มีการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยค านึงถึงเงื่อนไขข้างต้น โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มีการ
เตรียมการเพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรและจัดให้มีกลไกในการด า เนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกัน
ตรวจสอบ และร่วมกันปรับปรุง โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมกำร 
1. เตรยีมควำมพร้อมของบุคลำกร 
    - สร้างความตระหนัก 
    - พัฒนาความรูแ้ละทักษะ 
2. แตง่ตั้งกรรมกำรรบัผิดชอบ 

กำรด ำเนินกำร 
1. วำงแผน (Plan) 
    - ก าหนดเปา้หมายและมาตรฐานการศึกษา 
    - จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 
    - ก าหนดระยะเวลา 
    - ก าหนดงบประมาณ 
    - ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
2.ด ำเนินกำรตำมแผน (Do) 
    - ส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากร 
    - จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
    - นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
3. ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) 
    - วางกรอบการประเมิน 
    - จัดหา จัดสร้างเครื่องมือการประเมนิ 
    - หามาตรฐานเครื่องมือ 
    - จัดเก็บ รวบรวมขอ้มูล 
    - วิเคราะห์ขอ้มูล 
    - แปลผล 
    - ตรวจสอบ/ปรับปรุง คุณภาพการประเมิน 
4. น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง (Action) 
    - ปรับปรุงการปฏบิัติงานของบุคลากร 
    - วางแผนในระยะต่อไป 
    - จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

กำรรำยงำน 
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
    - รวมรวมผลการด าเนินงาน/ผล
การประเมิน 
    - วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
    - เขียนรายงาน 
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o บทบำทของผู้เกี่ยวข้อง 
 เนื่องจากการประกันคุณภาพภายในมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ในขณะเดียวกัน สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ก็
จะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ด้วยเหตุนี้ การประกันคุณภาพภายในจึงเป็นเรื่องที่ ผู้เกี่ยวข้อง ควรเข้ามามี
บทบาทร่วมกนั มิใช่เป็นเรื่องของบุคลากรในสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว ถึงแม้ว่า บุคลากรในสถานศึกษาควรจะ
เป็นแกนหลัก และมีหน้าที่โดยตรงในการประกันคุณภาพภายในก็ตาม ส าหรับบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้ง
ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง อันได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษา และ บุคคลอื่นที่ควรเข้ามามีส่วนร่วม สรุปได้ดังนี้  
 
 บทบำทเดิม  
  ผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษาส่วนใหญ่มักจะจัดการศึกษาโดยไม่เน้นการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาบางแห่งอาจจะจัดการเรียนการสอนโดยไม่ค่อยมีการวางแผน บางแห่งอาจจะมีการวางแผน แต่ ไม่
มีการตรวจสอบประเมินผล และไม่ได้น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงเท่าที่ควร นอกจากนั้น ก็ยังเป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นหลัก ในขณะที่ผู้บริหารไม่ได้เข้ามาช่วยจัดการและส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิด
กระบวนการการประกันคุณภาพ รวมทั้งไม่ได้บุคคลและองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องมามีส่วน ร่วมเท่าที่ควร  
 
 
 บทบำทที่พึงประสงค์  
  ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เขตพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่ืน ๆ ควรเข้ามามี
บทบาท ร่วมกันในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ดังนี้  
  1. ผู้บริหาร มีบทบาทในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ดูแลให้มีการประกันคุณภาพภายในที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้บริหารควรจะเป็นแกนน า ในการ
จัดท าแผน รวมทั้งก ากับ ติดตาม ให้มีการด าเนินงานตามแผนการน าผลจากการประเมินตนเองมาใช้ใน การ
ปรับปรุงสถานศึกษา และการรายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ  
  2. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีบทบาทร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการด า เนินงานประกันคุณภาพ 
ภายในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอน และการท า งานที่มีการ 
วางแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา และจุดมุ่งหมาย หลักการ หรือ มาตรฐาน
การศึกษา ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3. คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีบทบาทในการก ากับส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและ
การ ประกันคุณภาพของผู้บริหารและครู ตามหน้าที่ที่ก าหนดในมาตรา 40 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  
  4. ผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ จัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา รวมทั้งคอยติดตามผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการ
น าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนที่บ้าน 
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  5. ชุมชน มีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมคิด/ร่วมท า ร่วมให้และใช้ข้อมูล เพ่ือการก าหนดเป้าหมาย 
จัดท าแผนพัฒนา ตรวจสอบ ประเมินผลไปพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา  
  6. หน่วยงานที่ก ากับดูแล มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และการสนับสนุน 
ทรัพยากร รวมทั้งก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และ 
มาตรฐานการศึกษา  
  7. สื่อมวลชน มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ เช่น รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จใน
การประกันคุณภาพภายใน  
 
o ผลที่ผู้มีส่วนร่วมจะได้รับ  

o   ผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความม่ันใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

o  ครูได้ท างานอย่างมืออาชีพ มีการท างานที่เป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
มีประสิทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน    

o   ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้น าและความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมี
ความโปร่งใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบชอง
ผู้ปกครองและชุมชนตลอดจน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม    

o   คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ท างานตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่ท าประโยชน์
และมีส่วน พัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชนร่วมกับ
ผู้บริหารและครู สมควรที่ ได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นกรรมการสถานศึกษา    

o   หน่วยงานที่ก ากับดูแล ได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยแบ่ง เบาภาระในการก ากับ ดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความมั่นใจคุณภาพของทาง
การศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา    

o   ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ได้เยาวชนและคนที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยพัฒนา
องค์กร ชุมชน และสังคมประเทศชาติต่อไป 
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คณะผู้จัดท ำ 

 
o ที่ปรึกษำ 

นายภักดี  ศิริพรรณ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานท่ีปรึกษา 
ดร.พินิจ  มีค าทอง  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รองประธานที่ปรึกษา 
นายอดิศักดิ์ จันชุลี  หัวหน้าฝ่ายบริการ   กรรมการ 
นางสาวสมทรง มีลุน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
นางณปภัช เทียนค า  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  กรรมการ 
นายปรีชา  สังฆะวรรณา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการ/เลขานุการ 
 

o คณะท ำงำน 
ดร.พินิจ  มีค าทอง  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธาน 
นายปรีชา  สังฆะวรรณา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   รองประธาน 
นายศิริเทพกมล ไชยโทน  ครู    กรรมการ 
นางเสาวนีย์ ไชยโทน  ครู    กรรมการ 
นางสุรีรัตน์ ศรีบุตร  ครู    กรรมการ 
นางสาวเดือนเด่น โอดลี  ครู    กรรมการ 
นางสาวรักก้าว พลเสนา  ครู    กรรมการ 
นายนิวัฒน ์ หงอกไผ่  ครู    กรรมการ 
นางสุภาพร อุพลเถียร  หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน กรรมการ/เลขานุการ 
 
 

 
 


