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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ เ ชิ ง วิ ช าชี พ 2) เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ เ ชิ ง วิ ช าชี พ โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูจานวน 339 คน โดยใช้
ตารางก าหนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งของ Krejcie and Morgan และใช้ เ ทคนิ ค การสุ่ ม แบบแบ่ ง ชั้ น
(Stratified Random Sampling technique) ระยะที่ 2 การพั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ใช้ แ บบสั มภาษณ์ ผู้ บ ริห าร ครู โ รงเรี ย นต้ น แบบ และแบบประเมิน ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
ต้องการจาเป็น

นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Email : toysanom@gmail.com
Master of Education students Department of Educational Administration and Development Mahasarakham
University, Email: toysanom@gmail.com
2 (รองศาสตราจารย์ ดร.) สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(Associate Professor Ed.D.) Department of Educational Administration and Development Mahasarakham
University
1

146

Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) Vol.15 No.2 May – August 2021

.

ผลการวิจัยพบว่า
1. การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สภาพปัจจุบัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึง
ประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. แนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ ใช้
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 39 แนวทาง ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ พบว่า แนวทางมีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การพัฒนาแนวทาง, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา, ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ
Abstract
The purposes of this research were to 1) investigate the current condition and
the desirable condition of internal quality assurance in schools of Professional Learning
Community 2) develop the guidelines of internal quality assurance in schools of
Professional Learning Community This research was a research and development with
two phases: Phases 1 research investigate the current condition and the desirable
condition of internal quality assurance in schools of Professional Learning Community
Questionnaires were used to collect data from the sample is 339 administrators and
teachers by using samples of Krejcie and Morgan and a Stratified Random Sampling technique.
The second phase was to develop the guidelines of internal quality assurance in schools
of Professional Learning Community. The interview form to collect from administrators and
teachers in demonstrated schools and using an assessment form to collect data from 5
distinguished educators. The descriptive statistics used in this study was mainly percentage,
average and analyzed priority needs index.
The result of this study were found :
1. The current state of the Developing Job Performance Guideline Based on
Internal Quality Assurance System through the concept of Professional Learning
Community. Has moderate level and the desirable state of desirable conditions is at the
highest level.
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2. The Guidelines of Based on Internal Quality Assurance System through the
concept of Professional Learning Community. Is consisted of 7 components and 33
guidelines. The result of suitability assessment and feasibility assessment overall both aspects
were at highest level, respectively.
Keywords : The Development of Approach, internal quality assurance in schools,
Professional Learning Community
บทนา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พุทธศักราช 2553 กล่าวในมาตรา 4 ว่า “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริ ญ งอกงามของบุ ค คลและสั ง คมโดยการถ่ า ยทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสื บ สานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสั งคม การเรียนรู้แ ละปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อ เนื่อ งตลอดชี วิต ซึ่ ง
การศึกษาเป็นรากฐานสาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ และยังได้กล่าวถึงหลักการ
สาคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา โดยที่กาหนดให้ “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เป็น
ภารกิจสาคัญหมวดหนึ่งที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการ อีกทั้งต้องเป็นไปตาม
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กาหนดด้วย (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2553, 2553 : 2)
การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้ได้คุณภาพ ผู้เรียนเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดจนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาและยอมรับของสังคมก็ย่อมจะแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยู่อย่างเด่นชัด และเมื่อพิจารณาตามสาระบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในหมวดที่ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ย่อมจะเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษากล่าวคือ ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้มี
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทาหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาดาเนินการตามจุดมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษา
ในแต่ละระดับ และให้มีการจัดทาข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อพบว่าผล
การประเมินภายนอกของสถานศึกษาไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด และเป็นกลไกการบริหารจัดการ
148

Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) Vol.15 No.2 May – August 2021

.

และการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในระบบการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นระบบที่
มีการดาเนินการโดยบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดควบคู่กับการดาเนินการตรวจสอบ
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : 2)
ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น จะต้องมีการประกันคุณภาพการภายในอยู่ใน
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ กาหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการประเมิน
คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ กษา จั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสถานศึกษาควรมี
ความตื่นตัวในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (สานักทดสอบทาง
การศึกษา, 2554 : 82-83)
ดังนั้น ผู้วิจัยตระหนักถึงความสาคัญที่จะพัฒนาแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาภายใต้กรอบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดเอาแนวทาง
ของการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากาหนดเป็นแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบ 4 และเป็นแนวทางการดาเนินงานที่ดีอันจะเกิดประโยชน์ต่ อการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
2. เพื่อพัฒนาแนวทางทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์
ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ กษาการพั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัด
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยใช้องค์ประกอบการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 7 ด้าน ดังนี้
1) ด้านกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) ด้านจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3) ด้านดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
4) ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5) ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6) ด้านจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
7) ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กรอบแนวความคิด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
องค์ประกอบการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 ด้าน
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. จัดให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
5. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
6. การจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
7. การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ
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การพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 7) ให้ความหมายการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา คื อ การบริ ห ารจั ด การและการด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามภารกิ จ ปกติ ข อง
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่
สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมว่าการดาเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
และท าให้ผู้ เรียนมี คุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด การ
ประกันคุณภาพมีแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของการป้องกัน ไม่ให้เกิดการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพและ
ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบ ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องจนสร้างความมั่นใจให้กับ
สังคมว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตามจุดหมาย
ของหลั ก สู ต รและความต้ อ งการของสั ง คม นอกจากนี้ แ ล้ ว การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษายั ง เป็น
กระบวนการที่จะยกมาตรฐานของโรงเรียนต่างๆ ที่ยังไม่เข้ามาตรฐานให้ได้มาตรฐานโดยมุ่งเน้นการใช้
ข้อมูลคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนป้อนกลับมาเพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ร่วมกัน
สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้โดยมีความเชื่อว่าถ้ากระบวนการประกัน
คุณภาพมีการวางระบบอย่างถูกต้องคุณภาพที่ดีก็จะตามมา (กรมวิชาการ, 2539 : 3) การประกัน
คุณภาพมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดรวมทั้งได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพที่แต่ละคนมีอย่างเต็มที่ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน
ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ว่าหมายถึง กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานของกลุ่ ม บุคคลที่ ม ารวมกัน เพื่อทางานร่วมกันและสนับสนุนซึ่ งกันและกัน โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น ร่ ว มกั น วางเป้ า หมายการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น และ
ตรวจสอบ สะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ ทั้ ง ในส่ ว นบุ ค คล และผลที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยรวม ผ่ า นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เรวณี ชัยเชาวรัตน์ (2556 : 34-46)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จานวน 85 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,891 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จานวน 85 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 339 คน โดยการเทียบจานวน
ประชากรทั้งหมดกับตารางกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1979 : 608 ;
อ้างอิงมาจาก บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
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ซึ่งจาแนกตามตาแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 10 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษา
จานวน 329 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 339 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ ยวข้อง
จากเอกสารต่างๆ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามสาหรับการวิจัย
หลังจากนั้นได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแก้ไขสานวนและภาษา ที่ใช้
เพื่อให้ได้ข้อคาถามที่มีความชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วจึงนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข แล้วนาให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุงตามคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนาไปทดลองใช้ (Try Out) โดย
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับบุคลากรในโรงเรียนห้วยจริงวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ จานวน 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.927 ซึ่งมีค่าผ่าน
เกณฑ์ประเมิน แล้วจึงนาแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป
ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (Needs Assessment) โดยนา
ข้อมูลผลการศึก ษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในระยะที่ 1 มาหาค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็น (Priority Needs Index) เพื่อจัดลาดับความต้องการจาเป็น โดยการคานวณ PNImodified โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ แล้วสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
จานวน 3 โรงเรียน โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จากนั้นร่างแนวทางการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าดัชนีความต้องการจาเป็น (PNIModified)
ผลการวิจัย
การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ สรุปผลได้ดังนี้
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1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
1.1 สภาพปัจจุบันของการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านดาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทาแผนพัฒนาการศึก ษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพ
การศึกษา ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และด้านจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลาดับ
1.2 สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึ ก ษา โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ เ ชิ ง วิ ช าชี พ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน ด้านจัดให้มี ก ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้านจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลาดับ
1.3 ลาดับความต้องการจาเป็น (PNImodified) ของการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่ งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลาดับความต้องการจาเป็นจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ด้านจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้าน
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ
2. การพัฒนาแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ มีผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีแนวทางการ
พัฒนาตามรายละเอียดดังนี้
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2.1 ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทางการพัฒนา คือ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประชุมร่วมแรงร่วมใจ และสร้าง
จิตสานึกเห็นความสาคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษา จาก
ความคิดเห็นของทุกฝ่ายอย่างมีวิสัยทัศน์ร่วม กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้การศึกษาอย่างเหมาะสม โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมพิจารณา และนามาตรฐานการศึกษา
พร้อมค่าเป้าหมายเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาความเหมาะสม และลงนาม
ให้ความเห็นชอบ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องภายในและ
ภายนอกรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อการบริหารจัดการชุมชนที่ดี
2.2 ด้านจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา
มีแนวทางการพัฒนา คือ แต่งตั้งคณะกรรมการและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (SWOT) ประมวลเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและชุมชน กาหนด
วิธีการดาเนินงานกิจกรรม โครงการ งบประมาณ และทรัพยากรที่ต้องการพัฒนา และจัดทาปฏิทิน
ปฏิบัติงานกากับแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความจาเป็นอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับทั้งแผนระยะสั้น
และแผนระยะยาวในอนาคต
2.3 ด้านดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทางการ
พัฒนา คือ ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน จัดสิ่งอานวยความสะดวก ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้แบบมีส่วนร่วมของครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายอย่างเป็นกัลยาณมิตร สร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และวิชาชีพ จัดระบบการนิเทศ กากับติดตามและประเมินผล
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และสรุปรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ ใช้ ผ ลการประเมิ น เป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.4 ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีแนวทางการพัฒนา คือ สร้าง
ความเข้าใจ และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อม
ทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ ใ ห้ชัดเจน ร่วมแรงร่วมใจสร้างเครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับขอบข่ายการติดตามตรวจสอบ จัดทาแผน / ปฏิทิน และ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
2.5 ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี
แนวทางการพัฒนา คือ ประชุม / อบรมพัฒนาความรู้ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีทักษะเกี่ยวกับการ
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ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษา สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ฝ่ า ยท างานร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น
กัลยาณมิตร แต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นผู้นาร่วม พร้อมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและทาการประเมินแบบข้ามฝ่าย /
กลุ่มงาน ร่วมแร่งร่วมใจสร้างเครื่องมือและวิธีการประเมินคุณภาพภายในที่หลากหลาย ครอบคลุมทุก
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาของสถานศึกษา นาขั้นตอนการทางานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) มา
ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน
2.6 ด้านจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีแนวทางการ
พัฒนา คือ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR) โดยแต่งตั้งบุคคล
ผู้รับผิดชอบเป็นผู้นาร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนสภาพการ
ด าเนิ น งาน สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน และแนวทางการพั ฒ นาในปี ถั ด ไป น าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชน สอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการชุมชนที่ดีต่อไป
2.7 ด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางการพัฒนา คือ
อบรมชี้แจงครู บุคลากรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเป็นเจ้า ของสถานศึกษาและเป็นผู้นาร่วมกันพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นกับทุกคน นาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินจาก
ต้นสังกัด การประเมินภายนอกมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการปฏิบัติงานที่พบว่ามีคุณภาพและไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
ไว้ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไป ดาเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
อย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 โดยรวม พบว่า แนวทางมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึ ก ษา โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ เ ชิ ง วิ ช าชี พ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ผู้วิจัยได้นามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันของการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพที่พึง
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ประสงค์ของการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ แสงเพียร งานดี (2552 : 81-83) ที่ได้วิจัย
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในเขตอาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่าสภาพการดาเนินการปัจจุบันและปัญหาการดาเนินการอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับนวลฉวี ทานุกรม (2558 : 110 - 111) การดาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ผลการวิจัย พบว่าสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดั บ มาก พิ ทั ก ษ์ ดวงอาสงค์ (2558 : 93-94) ได้ ศึ ก ษาสภาพความต้ อ งการและแนวทางการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการมีส่วนร่วม ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) สภาพปัจจุบันของ
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 2) สภาพความ
ต้ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก เกศ น้าทิพย์ (2557 : 119-128) ได้ทาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพานทองสภาชินูปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพานทองสภาชินูปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 18 พบว่า สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่ควรจะเป็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
2. แนวทางทางการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ ในภาพรวมพบว่า 1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาควรมีการ
จัดประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายรับรู้ร่วมกัน 2. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ควร
มีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยการใช้วิธี SWOT Analysis 3. ด้านดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดสิ่งอานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร
ต่ า งๆ ให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการของบุ คลกรอย่ า งเหมาะสม 4. จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 5. จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 6. จัดทารายงานประจาปีที่เป็น
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รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ควรแต่ ง ตั้ ง คณะท างานที่ ป ระกอบด้ ว ยบุ ค ลากรจากทุ ก ฝ่ า ยที่
ปฏิบัติงาน 7. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการ
พัฒนาการศึกษา และส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนวลฉวี ทานุกรม (2558 : 110-111) การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ด้านการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาควรกาหนดบทบาทหน้าที่แก่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา สถานศึกษาควรกาหนดเกณฑ์หรือเป้าหมายความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ชัดเจน ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียน ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาควรให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ด้านการจัดทารายงานประจาปี และด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษาอย่ างต่ อ เนื่อ ง สถานศึ ก ษาควรน าผลการประเมิน คุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาวิ เคราะห์ร่ วมกัน เพื่อปรับปรุง แก้ไขและหาแนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรภา เซียนพิมาย (2556 : 78 – 80) วิจัย
เรื่อง สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการเสนอแนวทาง
หลายแนวทางได้แก่ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานโรงเรียนควรจัดให้ครูปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาวิธีสอนให้หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ (2555 : 83-89) วิจัยเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาต้องมีการ
กาหนดมาตรฐานให้ส อดคล้องกับบริบทของโรงเรียน มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี จัดให้มีการประเมินและดาเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพอย่าง
สม่าเสมอ จัดทาเผยแพร่รายงานประจาปีและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยรวม พบว่า แนวทางมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในสถานศึ กษาอย่ า งถูกต้ อ งเหมาะสม ให้ ส ามารถด าเนิ น งานการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสูงสุดต่อผู้เรียน
1.2 สถานศึ ก ษาควรสร้ า งความตระหนั ก ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาเห็ น ถึ ง
ความสาคัญ ของการประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึกษาอย่ า งจริ งจัง มีการดาเนิน การ
ตรวจสอบและพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เสมือนเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน
1.3 สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพภายนอกให้
ชัดเจน เพื่อการดาเนินการให้สอดคล้องกัน
1.4 ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ให้เข้าใจทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ชัดเจน ก่อนการนาแนวทางไปปรับใช้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยประยุกต์ ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ที่มีขนาด
แตกต่างกันกัน
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ
2.3 ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ตามแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา เป็นกรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมาตรฐานสากล
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