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ประจำปีกำรศึกษำ 2561

โดย
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ฝ่ำยวิชำกำร
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คำนำ
รูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เป็นรูปแบบและ
ขั้นตอน การจัดกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการ ทางการบริการ การจัดการที่มีระบบ มีการวางแผนล่วงหน้า
เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจที่สมเหตุสมผลว่า ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานที่วางไว้ โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ขั้นตอนการประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียน
พระยืนวิทยาคาร รวมถึงขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับการนาไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนพระยืนวิทยาคารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และยั่งยืน
ต่อไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร
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รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีกำรดำเนินกำร
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
ปีกำรศึกษำ 2562
o กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำคืออะไร
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ รับบริการ
โดยตรง ได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง และบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคม
โดยรวมว่าการดาเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด การประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการ “ป้องกัน” ไม่ให้
เกิดการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา เกิดจากการรวม
แนวคิด 2 อย่าง เข้าด้วยกันคือแนวคิดเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และแนวคิด
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา
o หลักกำรสำคัญ
การประกันคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมถึงกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและทางการบริการ การ
จั ด การที่ มี ร ะบบ มี ก ารวางแผนล่ ว งหน้ า เพื่ อ ที่ จ ะสร้ า งความมั่ น ใจที่ ส มเหตุ ส มผลว่ า ผู้ เ รี ย นจะมี ค วา มรู้
ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
o แนวคิดเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การควบคุ ม คุ ณ ภาพ เป็ น การก าหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพและการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ เ ข้ า สู่
มาตรฐาน
2. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ที่
กาหนด
3. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานที่กากับดูแลในเขต
พื้นที่ และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง ซึ่งถึงแม้จะเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็ยังถือว่าเป็นการประเมิน ภายใน
เพราะดาเนินการโดยหน่วยงานที่อยู่ในสายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งจะดาเนินการตรวจเยี่ยม และประเมิน
สถานศึกษาเป็นระยะ ๆตามที่กาหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ความช่ วยเหลือ และส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพอันเป็ นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน ภายนอก จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึง่ เป็นองค์การมหาชน
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o กำรออกแบบและกำรดำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพยึดหลักกำรต่อไปนี้
1. คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพการศึกษาจะเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอก
2. การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น การบริ ห ารการศึ ก ษาทั้ ง ระบบของสถานศึ ก ษาและเป็ น
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เน้นการวางแผนการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า
3. การประกัน คุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลั ก วิช าการ
หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์
o หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
1. สถานศึกษาจะต้องจัดทาโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีอานาจ
และหน้าที่ ดังนี้
2.1 กาหนดแนวทางและวิธีดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2.2 กากับ ติดตาม และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
3. สถานศึกษาจะต้องจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
4. สถานศึกษาจะต้องกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุ มสาระการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. สถานศึกษาจะต้องจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยคานึงถึงหลักการและครอบคลุม
ในเรื่องต่อไปนี้
5.1 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจาเป็นอย่างเป็นระบบ
และมีแผนปฏิบัติการประจาปีรองรับ
5.2 กาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสาเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง
ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
5.3 ก าหนดวิ ธี ด าเนิ น งานที่ มี ห ลั ก วิ ช าหรื อ ผลการวิ จั ย หรื อ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ อ้ า งถึ ง ให้
ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัด และ
ประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
5.4 กาหนดแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
5.5 กาหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผู้เรียนให้รับผิ ดชอบ และ
ดาเนินงานตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.6 กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน
5.7 กาหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สถานศึกษาจะต้องดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีการ
กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
7. ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดาเนินการตรวจสอบ ทบทวน และ
รายงานการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สาหรับในการตรวจสอบและ ทบทวน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ ใช้วิธีการที่ห ลากหลายและเหมาะสม (การสั งเกตพฤติกรรม และ
กระบวนการทางาน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การพิจารณา หลักฐาน
ร่องรอยการปฏิบัติงาน ตัวอย่างผลงาน และแฟ้มสะสมงาน แบบสารวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบ
วัดมาตรฐาน) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จะต้องดาเนินการอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
8. สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ได้รับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในวิชาแกนหลักและคุณลักษณะที่สาคัญด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
9. สถานศึกษาจะต้องจัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี โดยระบุความสาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดในแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพร้อมหลักฐานข้อมูลและผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 8. เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
10. หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดาเนินงาน
ตามระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
10.1 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
10.2 จัดให้มีการกาหนดสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ในวิชาแกนหลัก
ของสถานศึกษาร่วมกันเป็นรายปี/รายภาค
10.3 จั ดให้ มีก ารประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ใ นวิช าแกนหลั ก และคุ ณลั ก ษณะที่ ส าคั ญด้ ว ยเครื่อ งมื อ
มาตรฐาน
11. หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัดดาเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอย่างน้อย
หนึ่ งครั้ งในทุกสามปี และรายงานผลให้ส ถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้การตรวจสอบและ
ทบทวนให้เป็นไปตามข้อ 7. โดยอนุโลม
12. หน่วยงานต้นสังกัดศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิ ค
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกากับ สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม
ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุงต่อเนื่อง รวมทั้งกากับ สนับสนุน ส่งเสริม ติ ดตาม
ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาด้วย
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ดั ง นั้ น ในการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นพระยื น วิ ท ยาคาร ด าเนิ น การใน
องค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่
1. การวางแผน
2. การดาเนินงาน
3. การตรวจสอบผล
4. การปฏิบัติการวางแผนอย่างต่อเนื่อง
o ขั้นตอนกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
1. ร่วมกันวางแผน (PLAN) กาหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานของการศึกษาแล้ววางแผน
2. ร่วมกันปฏิบัติ (Do) นาไปสู่เป้าหมายที่กาหนดจากการดาเนินการตามแผน
3. ร่วมกันตรวจสอบประเมิน (CHECK) ในขณะที่ดาเนินการตรวจสอบ
4. ร่วมกันปรับปรุงแก้ไข (ACT) แล้วนาผลการตรวจสอบใช้ปรับปรุงแล้ววางแผนให้ดาเนินงาน ในขั้น
ต่อไปให้ดีขึ้น ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะต้องทาให้เป็นวงจรต่อเนื่อง

จำกแผนภำพ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพตามหลักการบริหาร โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันวางแผน และดาเนินการ
ตามแผนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบ คุณภาพ
คือการที่ส ถานศึ กษาร่ว มกัน ตรวจสอบเพื่อพัฒ นาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและ มาตรฐาน
การศึกษา
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o ขั้นตอนกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและการทางาน โดยคานึงถึงเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
ดังนี้
1. ผู้บริหารต้องมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และร่วมคิดร่วมทารวมทั้ง จะต้อง
มีการทางานเป็นทีม
2. บุคคลกรทุกคนในสถานศึกษาต้องได้รับการเตรียมความพร้อมให้มองเห็นคุณค่า และมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและดาเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกันกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. มี ก ารติ ด ตามและก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในอย่ า งเป็ น ระบบ ในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคานึงถึงเงื่อนไขข้างต้น โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร มีการ
เตรียมการเพื่อสร้างความพร้อมให้แก่บุคลากรและจัดให้มีกลไกในการดาเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายในอย่ างต่อเนื่ อง บุ คลากรทุกคนในสถานศึกษาและผู้ เกี่ยวข้องร่ว มกันวางแผนร่ว มกันปฏิ บัติ ร่ว มกัน
ตรวจสอบ และร่วมกันปรับปรุง โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานทั้งหมด ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนพระยืนวิทยำคำร
ขั้นเตรียมกำร

กำรดำเนินกำร

1. เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร
- สร้างความตระหนัก
- พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
2. แต่งตั้งกรรมกำรรับผิดชอบ

1. วำงแผน (Plan)
- กาหนดเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา
- จัดลาดับความสาคัญของเป้าหมาย
- กาหนดระยะเวลา
- กาหนดงบประมาณ
- กาหนดผู้รับผิดชอบ
2.ดำเนินกำรตำมแผน (Do)
- ส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากร
- จัดสิ่งอานวยความสะดวก
- นิเทศ กากับ ติดตาม
3. ตรวจสอบ ประเมินผล (Check)
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหา จัดสร้างเครื่องมือการประเมิน
- หามาตรฐานเครื่องมือ
- จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ขอ้ มูล
- แปลผล
- ตรวจสอบ/ปรับปรุง คุณภาพการประเมิน
4. นำผลกำรประเมินมำปรับปรุง (Action)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- วางแผนในระยะต่อไป
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศ

กำรรำยงำน
จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
- รวมรวมผลการดาเนินงาน/ผล
การประเมิน
- วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน
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o บทบำทของผู้เกี่ยวข้อง
เนื่ อ งจากการประกั น คุ ณ ภาพภายในมี ค วามส าคั ญต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ในขณะเดียวกัน สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ก็
จะทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ด้วยเหตุนี้ การประกันคุณภาพภายในจึงเป็นเรื่องที่ ผู้เกี่ยวข้อง ควรเข้ามามี
บทบาทร่วมกัน มิใช่เป็นเรื่องของบุคลากรในสถานศึกษาเพียงฝ่ายเดียว ถึงแม้ว่า บุคลากรในสถานศึกษาควรจะ
เป็นแกนหลัก และมีหน้าที่โดยตรงในการประกันคุณภาพภายในก็ตาม สาหรับบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้ง
ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง อันได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษา และ บุคคลอื่นที่ควรเข้ามามีส่วนร่วม สรุปได้ดังนี้
บทบำทเดิม
ผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษาส่วนใหญ่มักจะจัดการศึกษาโดยไม่เน้นการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาบางแห่งอาจจะจัดการเรียนการสอนโดยไม่ค่อยมีการวางแผน บางแห่งอาจจะมีการวางแผน แต่ ไม่
มีการตรวจสอบประเมินผล และไม่ได้นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับ ปรุงเท่าที่ควร นอกจากนั้น ก็ยัง เป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยครูเป็นหลัก ในขณะที่ผู้บริหารไม่ได้เข้ามาช่วยจัดการและส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิด
กระบวนการการประกันคุณภาพ รวมทั้งไม่ได้บุคคลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องมามีส่วน ร่วมเท่าที่ควร
บทบำทที่พึงประสงค์
ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เขตพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ ควรเข้ามามี
บทบาท ร่วมกันในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ดังนี้
1. ผู้บริหาร มีบทบาทในการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา
แนะนา ดูแลให้มีการประกันคุณภาพภายในที่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้บริหารควรจะเป็นแกนนาในการ
จัดทาแผน รวมทั้งกากับ ติดตาม ให้มีการดาเนินงานตามแผนการนาผลจากการประเมินตนเองมาใช้ใน การ
ปรับปรุงสถานศึกษา และการรายงานผลให้สาธารณชนรับทราบ
2. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีบทบาทร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอน และการทางานที่มีการ
วางแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา และจุดมุ่งหมาย หลักการ หรือ มาตรฐาน
การศึกษา ที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีบทบาทในการกากับส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและ
การ ประกันคุณภาพของผู้บริหารและครู ตามหน้าที่ที่กาหนดในมาตรา 40 ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
4. ผู้เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ จัดการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา รวมทั้งคอยติดตามผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการ
นาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงผู้เรียนที่บ้าน
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5. ชุมชน มีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมคิด/ร่วมทา ร่วมให้และใช้ข้อมูล เพื่อการกาหนดเป้าหมาย
จัดทาแผนพัฒนา ตรวจสอบ ประเมินผลไปพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา
6. หน่วยงานที่กากับดูแล มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และการสนับสนุน
ทรั พยากร รวมทั้งกากับ ติดตามให้ ส ถานศึกษาพัฒ นาคุณภาพให้ เป็นไปตามแผนพัฒ นาสถานศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษา
7. สื่อมวลชน มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ เช่น รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จใน
การประกันคุณภาพภายใน
o ผลที่ผู้มีส่วนร่วมจะได้รับ
o ผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
o ครูได้ทางานอย่างมืออาชีพ มีการทางานที่เป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้
มีป ระสิ ทธิภาพ และเน้นคุณภาพ ได้พัฒ นาตนเองและผู้ เรียนอย่างต่ อเนื่อง ทาให้เป็นที่
ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน
o ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้นาและความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมี
ความโปร่ ง ใส เพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพ เป็ น ที่ ย อมรั บ และนิ ย มชมชอบชอง
ผู้ป กครองและชุมชนตลอดจน หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
o คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ทางานตามบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่ทาประโยชน์
และมีส่วน พัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชนร่วมกับ
ผู้บริหารและครู สมควรที่ ได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นกรรมการสถานศึกษา
o หน่วยงานที่กากับดูแล ได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยแบ่ง เบาภาระในการกากับ ดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความมั่นใจคุณภาพของทาง
การศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา
o ชุมชนและสังคมประเทศชาติ ได้เยาวชนและคนที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยพัฒนา
องค์กร ชุมชน และสังคมประเทศชาติต่อไป
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คณะผู้จัดทำ
o ที่ปรึกษำ
นายภักดี
ดร.พินิจ
นายอดิศักดิ์
นางสาวสมทรง
นางณปภัช
นายปรีชา

ศิริพรรณ
มีคาทอง
จันชุลี
มีลุน
เทียนคา
สังฆะวรรณา

ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ประธานที่ปรึกษา
รองประธานที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

มีคาทอง
สังฆะวรรณา
ไชยโทน
ไชยโทน
ศรีบุตร
โอดลี
พลเสนา
หงอกไผ่
อุพลเถียร

รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

o คณะทำงำน
ดร.พินิจ
นายปรีชา
นายศิริเทพกมล
นางเสาวนีย์
นางสุรีรัตน์
นางสาวเดือนเด่น
นางสาวรักก้าว
นายนิวัฒน์
นางสุภาพร

