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การประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางความ
เชื่อมั่นใหสังคมและกับทุกฝายใหยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษาวาผูเรียนทุกคนจะไดเรียนรูตลอดชีวิตเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร
และการจัดการศึกษา
เนื่องจากแผนการศึกษาแหงชาติฉบับเดิมไดสิ้นสุดลง การเปดศักราชใหมของการประกันคุณภาพการ
จัดการศึกษาของไทยจึงไดเ กิดขึ้น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ฉบับใหม
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับอัตลักษณและบริบทของตนไดโดยมุงใหนักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญกระตุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษา
ที่พัฒนาคนและสังคมไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใหมีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กําลังกาว
เขาสูศตวรรษที่ ๒๑ประเด็นเรงดวนที่จะตองปฏิรูปการศึกษา คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม พัฒนาครูยุค
ใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม มุงพัฒนาการ
บริหารแบบกระจายอํานาจมีความโปรง ใส เปนธรรม มีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ (เลขาธิการสภา
การศึกษา, ๒๕๕๒)
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเขาใจความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการศึกษายุคใหม
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, มาตรฐานการศึกษายุคใหม
Abstract
Educational quality assurance is one of the tools for improving the quality of
education. Encourage the society and all parties to accept the quality of educationall
learners will have the opportunity to learn all over the world. Promote the participation of
all sectors in the administration and management of education. Because the original
national education plan has ended. The new era of quality assurance in education
management has occurred. Under the new Ministerial Education Quality Assurance Act,
๒๕๖๑. Education can be tailored to their identities and contexts. Ensure that students meet
the standards set by the standards. Educational quality assurance is an important tool for
motivating educational institutions to develop people and society to security wealthy and
sustainable. Tobe consistent with the changing society that is entering the ๒๑ st century.
The urgent issue that needs to be reformed is education. Improve the quality of Thai
people. New teacher development improve school quality and new learning resources. And
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develop new management quality. The development of decentralized management is
transparent fair Has a powerful monitoring system. (The Secretary General, Education
Council, ๒๐๐๙)
This article aims to understand the importance of quality assurance, education, and
modern education.
Keywords : Quality assurance, New Age Education Standards
บทนํา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสราง
ความเชื่อมั่นใหสังคมยอมรับในคุณภาพของสถานศึกษา เปนกลไกผลักดันใหกระบวนการทํางานในทุกระดับ
และบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปอยางสอดคลองกันเปนระบบ ในทิศทางที่ไดรวมกันกําหนดไว เพื่อบรรลุ
เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการวิธีการบริหารและการจัดการคุณภาพ
(Quality management) สรางความมั่นใจกับทุกฝายที่เกี่ยวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดไว อีกทั้งสรางมาตรฐานการศึกษาไทยใหทัดเทียมกับอารยประเทศ
ประเทศไทยไดใหความสําคัญดานการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ มาโดยตลอด
เปาหมายการปฏิรูปการศึก ษาในทศวรรษที่ส อง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) มุงเนนการพัฒ นาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ทั้งนี้เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ไมวาจะอยางไรก็ตามคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปนสิ่งสําคัญที่ทุกฝายที่มีสวนในการจัดการศึกษาตองตระหนักและดําเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่จะชวยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได
อยางมีประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ฉบับ นี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัด
การศึกษา ใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลอง กับความ
ตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศกระบวนการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙
เนนการใหความสําคัญกับ การมีสวนรวมและการยอมรับ ของทุก ภาคสวนที่เ กี่ยวของ อันจะสง ผลใหก าร
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติไปสูการปฏิบัตทิ ี่ประสบความสําเร็จ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ฉบับใหม พลิกโฉมแนวคิด เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสามารถกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง โดยสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึก ษา ที่รัฐมนตรีประกาศและกําหนด สถานศึก ษา
สามารถจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับอัตลักษณ และบริบทของตนได การประกันคุณภาพการศึกษาจะไมใช
ภาระไมใ ชสิ่ง ยุง ยาก ไมได มุง เนนตั ดสินแตเ ป นการให คําปรึก ษาแนะนําและสง เสริ ม การสนั บ สนุนแบบ
กัลยาณมิตร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเปาหมายสําคัญ คือ คุณภาพผูเรียน
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การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรค
หนึ่ง แหง พระราชบัญญัติก ารศึกษาแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญ ญัติการศึก ษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลัก เกณฑ และวิธีก ารประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.
๒๕๓๓
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมี
กลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนา
และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหน วยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กําหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาใหเ ปนไปตามมาตรฐานการศึก ษาแตล ะระดับ และประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มงุ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษา และจัดสง รายงานผลการประเมินตนเองใหแกห นวยงานตนสั งกั ดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกปเพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรค
หนึ่งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการให
คําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนํา สถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึก ษาของสถานศึกษาพัฒนา
อยางตอเนื่อง
ขอ ๔ เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามขอ ๓ แลวใหหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํา กับดูแลสถานศึก ษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับ ประเด็นตาง ๆที่ตองการใหมีก าร
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับ
สถานศึกษาแหงนั้นใหแกสํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอกใหสํานักงาน
ดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา และจัดสง
รายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไปในการดําเนินการตามวรรคสอง สํานัก งานอาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่
ไดรับการรับรองจากสํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาไดใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึก ษาของสถานศึก ษาตามวรรคสอง เพื่อนํา ไปสูการพัฒ นาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ขอ ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้(จากกฎกระทรวงอุดม ฉายาภักดี ,๒๕๕๓ : ๑๘) ไดกลาวถึงความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึก ษา หมายถึง การบริห าจัดการและดํา เนินกิจกรรมตามภารกิจ ของสถานศึก ษา เพื่อพัฒ นา
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คุณภาพผูเ รียนอยางตอเนื่อง เปนการดํา เนินการพัฒ นาเด็ก ใหไดม าตรฐานการศึก ษาและคุณลัก ษณะที่
หลัก สูตรกํา หนด เพื่อเปนหลัก ประกันและสรางความมั่นใจแกผูรับ บริการทางการศึก ษาวา สถานศึก ษา
สามารถจัดการศึกษา ไดอยางมีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงคเปนที่ยอมรับ
ของสังคมสอดคลองกับ สฤษดิ์ ทุม คํา, (๒๕๕๓ : ๒๘),การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการบริหาร
จัดการและ การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่องที่
จะเปนหลักประกันใหสังคมเชื่อวาจะพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพตามที่ระบุ
ไวในหลักสูตรและตรงกับความมุงหมายของสังคม
การประกันคุณภาพการศึก ษา เปนกระบวนการที่บุคลากรทุก สวนในสถานศึก ษาตองรวมมือกัน
วางแผน (Plan) กําหนดเปาหมายและวิธีการ ลงมือทํา (Do) ตามแผนในทุกขั้นตอน มีการบันทึกขอมูลเพื่อ
รวมกัน ตรวจสอบ (Check) ผลงาน หาจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุงแลวรวมกันปรุงปรับแผนงานนั้นๆ (Action)
โดยมุงหวังใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพของผูเรี ยนเปนสําคัญ สอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ วศิน อิงคพัฒนากุล และคณะ (๒๕๕๖: ๘๔๘) พบวาเปนผลสืบเนื่องจากการใหความสําคัญ
กับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
จากความหมายขางตน ผูศึกษาทําการวิเคราะห เนื้อหา สรุปไดวา ระบบการสรางมั่นใจ ตอสังคม
ผูปกครองวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดพัฒ นาศักยภาพในทุกดานตาม
มาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะที่หลักสูตรกําหนด มีความรูความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค
และ เปนที่ยอมรับของสังคม
ดังนั้น สถานศึกษาจะตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการผสมผสานอยูในกระบวนการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่ อง
ตลอดเวลา สถานศึกษาจําเปนตองพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ โดย
อาศัยปจจัยหลายๆ ประการ ไดแก ลักษณะผูบริหาร การบริหารจัดกาลักษณะบุคลากรลักษณะทรัพยากร
และลักษณะวัฒนธรรมองคกรานคุณภาพตามทีร่ ะบุไวในหลักสูตรและตรงกับความมุงหมายของสังคม
การศึกษายุคใหม
การศึ ก ษาคือ เครื่อ งมือ สํา คั ญ ในการพั ฒ นาคนและสั ง คมกล าวคือ การศึ ก ษาจะพัฒ นาคนให มี
คุณลักษณะตามที่สังคมตองการ เพื่อใหคนเปนปจจัยในการพัฒนาสังคมตอไป ดังนั้นการศึกษาจึงตองแสดง
บทบาทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวมปจจุบันสังคมโลกและสังคมไทย กําลังกาวเขาสู
ศตวรรษที่ ๒๑ยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ในปจจุบันไดมุงเนนในมิติของการพัฒนา
๔มิติ ที่สําคัญ ไดแก การปฏิรูปนักเรียนยุคใหม การปฏิรูปครูยุคใหม การปฏิรูปโรงเรียนยุคใหมหรือแหลง
เรียนรูยุคใหมและการปฏิรูประบบบริหารจัดการยุคใหม ซึ่งในทุกมิตินั้นจะมีความสอดรับสัมพันธกันอยางเปน
ระบบเพื่อใหบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑(สุรศักดิ์ ปาเฮ , ๒๕๕๖:๑) สําหรับการ
ปฏิรูป เพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหมนั้น ไดมีขอเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตรของการปฏิรูปครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหลากหลายแนวทางตามขอเสนอของคณะกรรมการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่ได
เสนอแนะไว ทั้งนี้เพื่อสรางใหครูยุคใหมมีบทบาทในการเสริมสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน และในขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู
อยางตอเนื่อง (รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ วันที่ ๓๑ธันวาคม ๒๕๖๐ เขียนบทความเรื่อง การศึกษาไทยควรทํา
อยางไรในโลกหลังยุคใหม)วิธีทางการศึกษา (A Dialectic Approach) ดังตอไปนี้

~ 505 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

๑. การศึกษาไทยตองใหความสํา คัญ ตอการเรียนรูของผูเรียนใหม ากขึ้น โดยเฉพาะคนในทองถิ่น
ชนบทมีการเพิ่มระยะเวลาการศึก ษาเพื่อประชาชน รัฐตองใหมีก ารขยายชวงระยะเวลาที่ยาวออกไปของ
การศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education) สิ่งหนึ่งที่รัฐตองทํา คือการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู
ใหกับ ผูเรียนเพื่อ การเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นดวยการลดทอนเวลาในสถานศึกษา แตเพิ่มคุณคาในการ
แสวงหาความรูของผูเรียนใหมากขึน้ แตถึงอยางไร ผูสอนตองเปนบุคคลที่จะตองมีความรูความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรูใหมากยิง่ ขึน้ ตามสถานการณขอความรูที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๒ .เ นื้ อ ห า ขอ ง ทุ ก ก ร ะ บ วน วิ ชา ควร จั ด ก า ร ศึ ก ษา แบ บ “ควา ม คิ ด ร วบ ย อ ด เ ป น ฐ า น
(Conceptual-Based มากกวา“เนื้อหาเปนหลัก ( Contents-Based)” ตองฝกผูเรียนใหมีฐานคิด คติที่เป น
กรอบและความคิดรวบยอดแตมิใชสอนใหคิดนอกกรอบแบบไรทิศทางกลาวคือ ตองใหผูเรียนมีความคิดที่
แตกฉานมิใชแตกตื่นกับความรูใหมที่เกิดจากการพัฒนา เนื้อหาในทุกกระบวนวิชาตองสามารถเปนองคความรู
และขอความรูที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและชีวิตการทํางานไดเนื้อหาที่จัดใหผูเรียนนั้นตองมีการจัด
วางใหเหมาะสมกับปริบทของทองถิ่นดวย แตมิใชการสราง “วาทกรรมอําพราง”ในหลักสูตรทองถิ่นแตอยางใด
๓. การศึกษาไทยในยุคนี้ตองมีการผนวกรวมบูรณาการศาสตรและศิลป เขาใหเปนเนื้อเดียวกันอยาง
ถองแท กลาวคือ มีศาสตรสาขาที่ห ลายหลาก โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกั บอัตลักษณของชาติ ความดีงามของ
สังคมโลก มนุษยชาติบนพื้นฐานของความเขาใจอันดีระหวางกลุม ชน การจัดการสิ่งแวดลอมที่ยังยืน เปนตน
๔. การศึกษาไทยตองใหความสําคัญตอนําเทคโนโลยีมาใชในทุกกระบวนวิชา โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางปญญา (Intellectual Technology) ของผูสอนที่จะตองถายทอดสูผูเรียน ผูเขียนเชื่อวา“ถาครูเกง ผูเรียน
เกง” แตในทางกลับกัน ปริบทของการจัดการเรียนรูและในมณฑลความรูปจจุบัน อาจพบสภาพ “ผูสอนรู
นอยรูกวาผูเรียน” ซึ่งเปนปรากฏการณทางการศึกษาที่ทับซอนอยางเห็นไดชัดในหลายสถาบันทางการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิง่ สถาบันอุดมศึกษา บางแหงที่มีการหยิบยกวาทกรรมเชิงการเรียนรูมาเปนบทตั้ง (Thesis) “
ฝกใหผูเรียนนําเสนอ” โดยผูสอนไมไดเตรียมตัวสอนหรือถายทอดความรูเลย เอาผลงานของผูเรียนมาใชและใช
เทคโนโลยีทางอํานาจที่มากกวา ดวยเหตุนี้ จึงอยากใหผูสอนตองตระหนักถึงการคนควา เสาะแสวงหาความรู
ที่ใหมและทันสมัยอยูเ สมอ มิใชอิงแอบกับฐานคติเดิมที่มีมาชานาน โดยปราศจากการศัลยกรรมความคิดของ
ตนเองใหใหมเลย
๕. การศึก ษาไทยตองยกมาตรฐานของตนเองสูม าตรฐานที่ตางชาติยอมรับ ได กลาวคือ ไมตอ ง
คาดหวังถึง World Class ใหเหมือนกบประเทศที่มีระบบการบริหารจัดการศึก ษาที่ดีและมีมายาวนาน แต
อยากใหหันมาพิจารณาไตรตรองถึงมาตรฐานทางดานเนื้อหา มาตรฐานทางดานวิชาการ ที่ผูเรียนมีความลุมลึก
ในเนื้อหาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน หรือการสรางมาตรฐานใหมที่ผูเรียนสามารถมีความสุขในการเรียนรูในแตละ
วัน (TotalLearning Happiness) สิ่งนี้ถือวาเขาถึงแกนแกนของการศึกษาที่แทจริง และสามารถเรียกได วา
มาตรฐานการศึกษาที่ควรเปนและชัดเจนยิ่งนัก
๖. การศึกษาไทยตองมีการเพิ่มโอกาสการเรียนรูตลอดชีวติ โดยเฉพาะทุกองคกรจะตองหนุนนําใหทุก
คนไดเกิดสภาวะในจิตใจที่ตองเขาถึงการเรียนในทุกๆระบบอยางลงตัวมิใชปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานใด
หนวยงานหนึ่ง หรือความรับผิดชอบแบบ “จอมปลอม”
๗. ทายสุดการศึกษาไทยตองสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความตองการทางดานสังคม และทางดาน
เศรษฐกิจได ดวยสภาพที่มีการแขงขันที่รุนแรงทั้งการผลิตสินคาและการบริการ ฉะนั้นการศึกษาไทยตองกาว
ไปสูความเปนพลวัตใหได (Dynamic Change) ความรูที่ตองปอนใหแกผูเรียน คือสถานการณความเคลื่อนไหว
ตางๆของสังคมโลก ฝกใหผูเรียนไดวิเคราะหถึงเหตุการณตางๆ และหาวิธีวิทยาในการแก ไขปญหาที่ถูกตอง
ตลอดจนอยูบ นพื้นฐานของความเปนพลโลกที่แทจริงสอดคลองกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา
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พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง แหง พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยสาระสําคัญ ๓ สวน
๑) ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กําหนดมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาใหเ ปนไปตามมาตรฐานการศึก ษาแตล ะระดับ และประเภท
การศึกษาที่ รมว.ศธ. ประกาศกําหนด
๒) จัดทําแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึก ษาที่มุง คุณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาและ
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผล
การประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป เพื่อใหการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพ ใหหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง
และ ๓) เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแลว ใหห นวยงานตนสัง กัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนได สวนเสียกับสถานศึกษา
แหงนั้นใหแกสํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก ใหสํานักงานดําเนินการ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดสงรายงานผลการ
ประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยในการดําเนินการสํานัก งานอาจจัดใหบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
ดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได ใหหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึก ษานั้นติดตามผลการดําเนินการปรับ ปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาดังกลาว เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตอไป
บทสรุป
การพัฒ นาการองคก รใหมีป ระสิท ธ ภาพตองอาศัยการประกัน คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน เชนเดียวกัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็ตองอาศัยการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาเพื่อสรางมาตรฐานการศึกษา เปนหนาที่ของบุคลากรทุกคนทั้งในและนอกสถานศึกษา
เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนา
ปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ด ีมี
คุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติโ ดยยึดหลักการกระจายอํานาจ
เพื่อใหสถานศึกษามีคุณภาพตามเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนดไว ผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษา
เก็บรวมรวมขอมูล สรุปและรายงานผลการพัฒนาตามมาตรฐานที่กําหนดไว ผูบริหารมีการปรับปรุงคุณภาพ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกในบริบทของการประกันคุณภาพ พัฒนา
กระบวนการทัศนใหมใหเกิดขึ้นในองคกร ขับเคลื่อนดวยยุทธศาสตรใหม ทันตอเหตุการณโลก โดยเปาหมาย
สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยการใชขอมูลอยางชาญฉลาด (Data Wise Improvement Process)
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การจัดการความรู (Knowledge Management) การสรางเครือขายการเรียนรู (Learning Network) และ
การนําผลการประเมินไปใชประโยชน (Evaluation Utilization) ซึ่งการนําแนวคิดเหลานี้ไปดําเนินงานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องของสถานศึกษา มิใชเปนการเพิ่มภาระงานที่มากขึ้น แตเปนการ
เสริม หรือสนับ สนุนใหโ รงเรียนมีระบบหรือวิธีการที่จ ะพัฒ นาโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ โดยใชระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนฐานในการขับเคลื่อนใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน
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