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คำนำ 

  คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพ่ือ

ต้องการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน บ้านแก่งวิทยา ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของกลุ่มบริหาร

แผนและประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากรในการติดต่อและทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจ ในการนำหลักการบริหารมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงให้ได้ผลอย่างมี

ประสิทธิภาพพร้อมกับการพัฒนากลุ่มบริหาร แผนและประกันคุณภาพในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาอันเป็นการสนอง

นโยบายของโรงเรียนและทางราชการตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา

ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  

           กลุ่มบริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม

บริหารแผนและประกันคุณภาพฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในอันที่จะศึกษาเพ่ือ

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับกับการปฏิบัติงาน

จริง เพื่อ ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการดาเนินการที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน หากมีข้อบกพร่องประการใดกลุ่ม

บริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะพัฒนาระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ของ

กลุ่มบริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพภายในให้เป็นระบบ มากย่ิงข้ึน  

ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาคณะทางานที่ยกร่างเอกสารรวมทั้งคณะครูกลุ่มบริหารแผนและประกัน 

คุณภาพที่ให้ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนนิ การทุกคนที่ร่วมกันระดมความ

คิดเห็นอันมี คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำคู่มือการดำเนินงานกลุ่มบริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพ

ภายใน ประจำปี พ.ศ.2565  ฉบับน้ี กลุ่มบริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน มีความคาดหวังว่า พ.ศ.

2565     จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป  

กลุ่มบริหารแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน  
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บทท่ี 1 บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาของงานแผนและประกันคุณภาพ 

 
แผนคือสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจล่วงหน้าที่จะด าเนินการใดๆภายในระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่วางไว้ผลที่เกิดจากการวางแผนส่วนหนึ่งจะปรากฏในรูปเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการ
ตัดสินใจซึ่งจะระบุถึงสิ่งที่จะกระท าเหตุผลที่เลือกท าวิธีการด าเนินการผู้ด าเนินงานและสถานที่ด าเนินงาน 

ด้านการศึกษาการวางแผนหมายถึงการก าหนดความต้องการวิธีการด าเนินการและผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตโดยใช้หลักวิชาเหตุผลมีข้อมูลประกอบมีการน าเสนอปัญหาเพ่ือขจัดอุปสรรคที่จะเกิดกับ
เป้าหมายข้างหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าจะท าอะไรที่ไหนเมื่อใดกับใครท าอย่างไรและท าเพ่ืออะไรอย่างชัดเจนซึ่งจะ
น าไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์การวางแผนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเปรียบเสมือนกับเข็ม
ทิศแผนที่เดินทางหรือพิมพ์เขียว (Blue Print) เป็นยานพาหนะที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบหาก
ปราศจากการวางแผนที่ดีระบบก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวให้เข้ากับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้จึงมี
ค ากล่าวว่า “การวางแผนที่ดีย่อมน าไปสู่ความส าเร็จกว่าครึ่ง (Well begun is halfdone)” หรืออาจกล่าวได้อีก
นัยหนึ่งว่าการวางแผนที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในประการต่างๆเช่นการท างานของบุคลากรเกิดการประสานงานซึ่งกันและกันช่วย
ให้เกิดการประหยัดทางการบริหารทั้งคนเงินวัสดุและการจัดการช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพเป็นการกระจายงานแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของผู้บริหารสามารถระดมสรรพก าลัง
ทรัพยากร (Mobilization ofresources) ได้ตามความต้องการอย่างประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารสามารถทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามข้ันตอนของแผนได้อย่างชัดเจน 
(Plan Implementation) สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงได้ทันต่อเหตุการณ์คุ้มค่าและลดความสูญเปล่า 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( Internal Quality Assurance)เป็นระบบที่
สถานศึกษาสร้างความม่ันใจ(Assure) แก่ผู้รับบริการ ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถาน
ประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือท างานว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดและสังคมคาดหวัง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งสร้างประโยชน์
ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน
เป็นอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้และถูกก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและประกาศกฎกระทรวง ดังที่กล่าวแล้ว  
 ดังนั้น การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจึงยึดหลักการ ๓ ประการ 
คือ 
 ๑.  การกระจายอ านาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหาร 
และตัดสินใจด าเนินงาน ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร การจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกและผู้สอนท าบทบาทหน้าที่ในการสอน จัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ความต้องการ
ของชุมชนและสังคมได้มากที่สุด 



 ๒.  การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการท างาน(Participation) หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ทั้งในฐานะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะท างานในส่วนอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาโดยมี
การร่วมกันคิด ตัดสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของสถานศึกษา  
 ๓.  การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้(Accountability) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นเป้าหมาย (Goals) ที่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต้องได้รับรู้เพ่ือการพัฒนาร่วมกันและเพ่ือการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถน าพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานที่ได้ก าหนดร่วมกันไว้หรือไม่จาก
เป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่าว  สถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสามารถท าให้เกิดผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์เป้าหมายและจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้เพ่ือเป็นสัญญา
ประชาคมและเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีทิศทางการท างานที่ชัดเจนสู่เป้าหมายเดียวกัน  

จากหลักการดังกล่าวข้างต้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการด าเนินการที่สัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน ๓ ขั้น คือ 
 ๑. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  

ทั้งนี้ เพื่อน าผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา กิจกรรม/โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นจึงตั้งอยู่
บนฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปได้และส าเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม 
 ๒.การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เมื่อจะตรวจสอบความก้าวหน้า สถานศึกษาจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโน้มผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนและการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปีมีวิธีการเก็บข้อมูลที่ไม่ยุ่งยาก
และเกิดจากการปฏิบัติจริงข้อมูลสารสนเทศที่จะแสดงแนวโน้มผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาได้ไม่ควรจะน้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา ดังนั้น ครูทุกคนต้องสามารถแสดงข้อมูลผล
การเรียนของผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล รายห้องเรียน รายชั้น รายกลุ่มสาระ จนเป็นข้อมูลรวมระดับสถานศึกษาได้
หรือโครงการอื่นๆ ที่สถานศึกษาด าเนินการก็จะต้องสามารถตอบได้ว่า เหตุใดจึงเพ่ิมกิจกรรมใหม่ขึ้นหรือปรับลด
กิจกรรมบางอย่างลงข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้จะถูกน าไปสรุปรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบเพ่ือ
ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาต่อไป 

 ๓ . ก า รพัฒน า คุณ ภา พก า รศึ กษ า  เ ป็ น ก ร ะบ วน ก า ร พัฒ นา ก า ร ศึ ก ษ า เ ข้ า สู่ คุ ณภ า พ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสร้าง การ
วางแผนและการด าเนินงานตามแผนรวมทั้ง“สร้างจิตส านึก”ให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น “ความรับผิดชอบร่วมกัน” ของทุกคน 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นค าที่มีความหมายกว้างมากแต่ในระดับสถานศึกษานั้น แท้จริงแล้วคือ
หน้าที่หลักของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเป็นเป้าหมายซึ่ง
ในปัจจุบันก าหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ฉะนั้น ในการคิดกิจกรรม/โครงการหรือพัฒนา



นวัตกรรมใดต้องสะท้อนผลที่เกิดกับผู้เรียนได้ อย่างไรก็ตามการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จได้ต้องเกิดจาก
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนท างานอย่างเป็นระบบท างานร่วมกันได้ดีรับฟังและยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เลือก
แนวทางท่ีดีทีสุ่ดยอมรับผลที่เกิดข้ึนร่วมกันและพร้อมที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น 
 
1.2 วิสัยทศัน์ ปณิธาน พันธกิจ เป้าประสงค ์

 
กลุ่มบริหารแผนและประกันคุณภาพได้ก าหนด วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“พัฒนากลุ่มแผนและประกันคุณภาพให้เป็นกลุ่มงานหลักท่ีส่งเสริมสนับสนุน ทุกกลุ่มงานและ

สถานศึกษา ในจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา และพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ให้มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็น
คนดีมีความสามารถและมีความสุข  ตามกระบวนการบริหารวางแผนแบบมีส่วนร่วมและ ภายใต้สารสนเทศและ
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 
 
ปณิธาน  

มุ่งพัฒนาแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษา น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศกึษาที่ได้
มาตรฐาน 

 
พันธกิจ 

1.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือเสนอแนะนโยบาย ประสานการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รวมทั้งการกลั่นกรองเรื่องเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาพิจารณา 

2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือเสนอแนะนโยบาย จัดท าแผนงาน/โครงการ ค าขอตั้งงบประมาณตาม
แผนพัฒนาโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 

3.ศึกษา วิเคราะห์ การจัดองค์กร ให้สามารถบริหารจัดการโดนเน้นการกระจายอ านาจ  เพื่อการ
ปฏิบัติงานที่รวดเร็วและเป็นขั้นตอน  ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด 

5. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน ให้สามารถรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกระบบ พัฒนาระบบกลไกการก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพ 

๖. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจ าปีต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 ๗. ศึกษา วิเคราะห์การด าเนินการควบคุมภายในและด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
 ๘.พัฒนาระบบสารสนเทศการเข้าถึงสารสนเทศและน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
และการพัฒนาการเรียนการสอน 
 



เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีนโยบายและแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งการแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการวางแผนและการใช้งบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. เพ่ือให้การบริหารราชการของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ด้วยการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง  และส่งเสริมความร่วมมือใน
การด าเนินการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของทุกภาคส่วนและรายงานการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาประจ าปีต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
5. เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และด าเนินการตามคู่มือค ารับรองปฏิบัติราชการ ได้สอดคล้อง
กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องที่ส่วนราชการก าหนด 

 6. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการ 
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 
 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารแผนและประกันคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนและประกนัคุณภาพ 

งานวางแผนและพัฒนา
โรงเรียน 

 

งานจัดองค์กร งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานประกันคุณภาพ 

 

งานประเมินผลการด าเนินงาน
แผนงานและประกันคุณภาพ 

งานควบคุมภายในและค ารับรอง
ปฏิบัติราชการประจ าปี 



1.4 ขอบเขตและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆภายในส่วนงาน 
 
กลุ่มงานบริหารแผนและประกันคุณภาพได้จัดโครงสร้างองค์กรเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพตามการปรับเปลี่ยนได้แบง่หน่วยงานภายในออกเป็น 6  งานดังนี ้
1. งานวางแผนและพัฒนาโรงเรียนแบ่งออกเป็น 2 งานไดแ้ก่ 

1.1 งานบริหารกลุ่มบริหารแผนและประกันคุณภาพ 
- ประสานงานเก่ียวกับหนังสือราชการกับฝ่ายธุรการโรงเรียน 
- การรับและโต้ตอบหนังสือราชการ 
- การเวียนและจัดเก็บหนังสือราชการ 
- การจัดท าและรวบรวมระเบียบค าสั่งข้อบงัคับประกาศฯลฯ 
- มอบหมายภาระงานแก่บุคลากรในส่วนงาน 
- ควบคุมและตรวจสอบการปฏบิัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามภาระงาน 
- ประเมินผลการปฏิบัตงิานขั้นต้นเพื่อเสนอต่อโรงเรียน 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.2 งานวางแผน 

   ก.การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา 
   - ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ในการท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   - ก าหนดมีผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา 
  - วิเคราะห์/สังเคราะห์สภาพจริงในปัจจุบันและสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น(Need)ของ
โรงเรียน 
   -ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/งาน/กิจกรรมที่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและเป็นที่ยอมรับโดยทั่ว
กัน 
   - นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน/แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/งาน/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
   - ประเมินและสรุปผล  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   ข. งานจัดท าแผนงาน 
   - จัดท าแผนการใช้เงินและจัดตั้งค าของบประมาณ 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วม และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย แผนกลยุทธ์ จุดเน้นฯลฯ 
  - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   ค. การด าเนินการและการควบคุม 
   - การขออนุมัติด าเนินการ 
   - จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณได้ตรงวัตถุประสงค์/แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 
   - น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 
  - ควบคุม ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการควบคุมแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 



   - ควบคุมแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  

  ง. การรายงานผล 
   - ก าหนดผู้รับผิดชอบการรายงานผล 
   - รายงานผลตามแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม 
  - จัดท ารายงานผลงานได้ครบถ้วนทุกแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมและรวบรวมเป็นเอกสาร
รูปเล่มที่สมบูรณ์ 
   - รายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้ที่เก่ียวข้อง  
   - น าผลของรายงานไปใช้พัฒนาการท าแผนงบประมาณและไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิผล  มีประสิทธิผล 
 

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. งานจัดองค์กร 
2.1 การจัดแผนภูมิการบริหารจัดการโรงเรียน 

  -   วิเคราะห์/สังเคราะห์  บริบทของโรงเรียนเพ่ือจัดท าแผนภูมิการบริหารจัดการโรงเรียน 
 -  ด าเนินการจัดท าแผนภูมิการบริหารจัดการโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม/สอดคล้องกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการก าหนด/ประกาศ 
 - ก าหนดงาน  กลุ่มงาน  ให้สอดคล้องตามแผนภูมิการบริหารจัดการโรงเรียน/ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/กระทรวงศึกษาธิการก าหนด/ประกาศ 
 - จัดท าหลักฐานเอกสารการก าหนดรายละเอียดขอบข่ายงาน/ภารกิจ/การพรรณนางาน/คู่มือ
โรงเรียน ได้ตรง/สอดคล้องกับแผนภูมิการบริหารจัดการโรงเรียน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/กระทรวงศึกษาธิการก าหนด/ประกาศ 
 - จัดระบบงาน/ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการเพ่ือให้แผนภูมิการบริหารจัดการโรงเรียน/ขอบข่าย/
ภารกิจ/การพรรณนางาน/คู่มือของโรงเรียนได้รับการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 การก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน 
 - ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน 
 - ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานสอดคล้องสัมพันธ์ตามแผนภูมิกา
บริหารจัดการโรงเรียน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด/ประกาศ 
 - จัดท าค าสั่ง/การบันทึก/การมอบหมายงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถตรวจสอบผลงาน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบได้ 
- ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน
และได้รับการส่งเสริมพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตรง/สอดคล้องตามแผนภูมิการบริหารจัดการ
โรงเรียน/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด/ประกาศ 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน
เป็นรายบุคคล/ด้านการบริหารงานหรือเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่



ความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน โดยมีการรายงานผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล( Self 
Assessment Report : SAR)ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการรายงานผลการประเมิน
ตนเองเป็นด้านการบริหารงานหรือเรียกชื่ออย่างอ่ืนเพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวขอ้งหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

3 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.๑ การด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - จัดโครงสร้างงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ
การด าเนินงานตามโครงสร้างงานฯ  
 - ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - สนับสนุนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดตั้ง
หน่วยงาน/ศูนย์ส าหรับเป็นแหล่งประมวลผลข้อมูลสารสนเทศกลาง 
 - จัดการงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ/การประมวลผล/การแก้ไข/
ปรับปรุง/การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านๆ)แบบมีส่วนร่วมเป็นไปตามระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ต้องการ/ก าหนด 
 - นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผลการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
 - ก าหนดผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการการด าเนินงานระบบสารสนเทศ 
 - ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการงานระบบงานสารสนเทศ 
 - จัดการระบบงานสารสนเทศอย่างรอบด้านและหลากหลายจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน/เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 - รายงานข้อมูลสารสนเทศ/การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ/การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลายและมีประสิทธิผล 
 - นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลงานด าเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และ
น าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานด าเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
และไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



4งานประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดโครงสร้างการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
- ก าหนดผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการเป็นไปตามโครงสร้างงานประกันคุณภาพภายใน 
- ก าหนดระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ระบบ/วิธีการ/ขั้นตอน (๑.การควบคุมคุณภาพ(Quality Control) ๒.การ
ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ(Quality Audit) ๓.การประเมินผล(Quality Assesment) และรับรอง
คุณภาพ(Quality Accreditation)) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ได้สอดคล้องสัมพันธ์กับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสอดคล้องสัมพันธ์กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

- จัดท ามาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด 
- ด าเนินงานประกันคุณภาพของส่วนงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการมีส่วนรว่มของผู้บริหารโรงเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง-นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ชุมชน เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ/ระบบ/วิธีการ/ขั้นตอน(๑.การควบคุมคุณภาพ(Quality Control) ๒.การ
ตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ(Quality Audit) ๓.การประเมินผล(Quality Assesment) และรับรอง
คุณภาพ(QualityAccreditation))การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ได้สอดคล้องสัมพันธ์กับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสอดคล้องสัมพันธ์กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติอื่น     
ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
 - นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานจัดระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
 - ปรับปรุงพัฒนางานจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และมีการพัฒนางานจัดระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ให้มีความพร้อมส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

- ประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจ าปี
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

- จัดท ารายงานประจ าป ี
-น าผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 - ปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5 การควบคุมภายในและค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 

5.1 การควบคุมภายใน 
             - ก าหนดโครงสร้าง/ระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง/ส่วนราชการก าหนด 
 - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ 
 - รายงานผลการควบคุมภายในเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง/
ส่วนราชการก าหนด 



 - ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมการควบคุมภายในเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง/ส่วนราชการก าหนด 
 - นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลงานระบบการควบคุมภายใน 
  - ปฏิบัติหนา้ที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.2 การจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 
- ก าหนดโครงสร้างการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง/ส่วนราชการก าหนด 
 - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ 
 - รายงานผลการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง/ส่วนราชการก าหนด 
 - ด าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมการควบคุมภายในเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ แนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง/ส่วนราชการก าหนด 
 - นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
6 การประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ 

-ประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
ประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียนประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกด้าน ทั้ง

ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน และด้านผู้เรียน ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาทุกระดับที่
โรงเรียนจัดการศึกษา 
-นิเทศ ติดตามตรวจสอบให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง
ปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องเป็นระบบสัมพันธ์กันทุกฝ่ายใช้แผนงาน/ โครงการเป็นเข็มทิศในการปฏิบัติงานจริงใช้
ข้อมูลและสารสนเทศ ผลการประเมินภายในและภายนอกเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ือการจัดท ารายงาน
ประจ าปี  

- วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
- น าผลการติดตามตรวจสอบมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาแล้วประมวลผล เป็นข้อมูลและ

สารสนเทศในการจัดท าเป็นรายงานประจ าปีต่อไป 
  - ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผลงานให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบร่วมชื่นชมผลงาน   

- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.6 คณะผู้บริหารและบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวางแผนและพัฒนา
โรงเรียน 

 

งานจัดองค์กร 

งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานประกันคุณภาพ 

 

งานประเมินผลการด าเนินงาน
แผนงานและประกันคุณภาพ 

งานควบคุมภายในและค ารับรอง
ปฏิบัติราชการประจ าปี 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนและ
ประกนัคุณภาพ 



ส่วนที ่2 
การพัฒนากลุ่มบริหารแผนและประกันคุณภาพ 

 
2.1การพัฒนางานวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
 

ที่มาและความส าคญั 
แผน (Plan)  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการที่ได้ผ่านการคิดมาแล้วล่วงหน้า โดยผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันคิดและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ส าหรับเป็นเครื่องชี้น าการด าเนินการใดๆที่สอดรับ
กับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร การวางแผนมักมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกรอบเวลาของ
การด าเนินการตามแผนอย่างชัดเจน 
 ในสถานศึกษาต้องมีการจัดท าแผน ๒ ประเภท คือ  

๑) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นแผนที่มีรอบระยะเวลาการพัฒนาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อาจเป็นแผน ๓ ปี แผน ๔ ปี หรือแผน ๕ ปี แล้วแต่ความเหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะสะท้อนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะใช้ในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ (Strategic Plan / Improvement Plan)  

 ๒) แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan / Operation plan) ซึ่งแตกออกมาจากแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือการด าเนินงานเป็นรายปี แผนปฏิบัติการประจ าปีแต่ละปีควรมี
จุดเน้นที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมนอกจากความชัดเจนในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา สถานที่ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบแล้ว สถานศึกษาต้องก าหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ราบรื่น คล่องตัว มีการประเมินตนเอง อัน
น าไปสู่การได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปเขียนรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาต่อไป 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้องผ่านการคิดและวิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์มาแล้ว
อย่างรอบด้านและรอบคอบโดยอาจใช้วิธี SWOT Analysis, Balanced Scorecard หรือวิธีการอ่ืน ๆ ที่สถานศึกษา
เห็นว่าเหมาะสมส าหรับเป็นเข็มทิศชี้น าการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์และมาตรฐาน
การศึกษาที่สถานศึกษาวางเป้าหมายไว้ส่วนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะมีการระบุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากรและกรอบเวลาของการด าเนินงานตามแผนอย่างชัดเจน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถตรวจสอบตนเองได้ว่าเป็น
แผนพัฒนาที่มีคุณภาพหรือไม่โดยพิจารณาจากประเด็นที่กฎกระทรวงก าหนดให้ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
(๒) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
(๓) ก าหนดวิธีด าเนินงานที่มีหลักวิชา ผลการวิจัยหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริม
การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

(๔) ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
(๕) ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียนรับผิดชอบและด าเนินงานตามท่ี

ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 



(๖) ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง และองค์กรชุมชน 
(๗) ก าหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๘) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนภาพที่ 2การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัตกิารประจ าป ี

เป้าหมาย และภาพความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัตกิารประจ าปี แผนปฏิบัตกิารประจ าปี แผนปฏบิัตกิารประจ าป ี

สภาพปัญหา 

และความ

ต้องการที่

จ าเป็น 

- ครู นักเรียน 

- การบรหิาร

จัดการ 

- งบประมาณ 

ฯลฯ 

วธิีการด าเนินงานที่

มหีลักวชิา/

ผลการวจิัย/ข้อมูล

เชิงประจักษ์ และ 

ครอบคลุม 

การพัฒนา

หลักสูตร

สถานศกึษา 

- การเรียนรู้ 

- การวัด 

  ประเมินผล 

- การพัฒนา 

  บุคลากร 

- การบรหิาร 

จัดการ 

 

แหล่งสนับสนุนทาง

วชิาการ 

- มหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศกึษา 

- ภูมิปญัญาท้องถิ่น/ 

  ปราชญ์ชาวบ้าน 

- แหล่งเรียนรู้ 

ฯลฯ 

บทบาท

หน้าท่ีของ

บุคลากร 

- ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

- ครู 

- นักเรียน 

ฯลฯ 

การมีส่วนร่วม

ของพ่อแม่ 

ผู้ปกครองและ

บุคลากรภายใน

ชุมชน 

การใช้

งบประมาณ

และทรัพยากร

อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 



ก าหนดวสิัยทัศน์ พนัธกิจ เปา้หมาย 

 

วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเปน็ 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) 
 

ด าเนินการตามแผน 

จัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 

 

ตดิตาม ตรวจสอบ  

 

ประเมนิ ปรบัปรุงการด าเนนิงาน  

 

กระบวนการพัฒนาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้อาศัย
หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพนั้นแสดงให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ได้ ดังแผนภาพที่ ๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

SWOT 

Analysis 

ปรับให้

เหมาะสม 

ตรวจสอบ 

การปฏิบัต ิ

การวางแผน 

 

 

แผนภาพที่ 3  หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพกับการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) 
 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) 
สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน ดังแผนภาพที่ ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
ขั้นที่ ๑ แต่งตั้งคณะท างาน 
 คณะท างานควรประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น หัวหน้างาน 
ผู้แทนครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน และชุมชน ตามความเหมาะสม เพ่ือให้คณะท างานด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมู ล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง  
 

ขั้นที่ ๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศกึษา 
 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอก ด้านโอกาส 
อุปสรรคในการจัดการศึกษา จัดเก็บหรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและ

สภาพภายนอกของถานศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

น าผลการวิเคราะหส์ภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ประมวลเป็นวสิัยทัศน์ พนัธกจิ และเปา้หมายของสถานศึกษา 

 

ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชีว้ดัความส าเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



 ข้อมูลด้านกฎหมาย นโยบาย และอ่ืน ๆ 
 การปกครอง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน   เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับชาติ ระดับหน่วยงาน 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

ข้อมูลของสถานศึกษาประกอบด้วย 
๑.ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน  

- กฎหมาย นโยบาย และสภาพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System) และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชาติ (NT, O-Net) 

- คุณภาพผู้เรียนจากผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

- สุขภาพผู้เรียนได้แก่ บันทึกสุขภาพ น้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย 
- อัตราการมาเรียน และอัตราผู้เรียนออกกลางคัน 
- ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น ปพ.๖ข้อมูลจากโปรแกรม SDQ 

ฯลฯ 
  ๒.ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาเช่น  

- กฎหมาย นโยบายและสภาพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจากประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบ

แรกและรอบสอง 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การด าเนินงานและสรุปผลงานโครงการ / กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครู/แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกผลหลังการสอน/บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
- ผลการประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของครู 



- บันทึกความดีของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการนิเทศ/การสังเกตการสอน แฟ้มสะสมงานของครู ฯลฯ 

  ๓.ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เช่น 
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาสถานประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมครู ผู้ปกครอง ผู้เรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ความร่วมมือของชุมชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- ลักษณะสภาพแวดล้อมของชุมชน 

๔.ข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเช่น 
- ศาสนา เอกลักษณ์ของชุมชน ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ

สถานศึกษา 
๕.ข้อมูลด้านมาตรการส่งเสริม เช่น 

- โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

 ขั้นที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา         และสภาพภายนอก
ด้านโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษานั้น มีการวิเคราะห์หลายแนวทางแต่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ 
รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT Analysis ซึ่งมีข้อควรตระหนักดังนี้ 
 ๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment)           โดยวิเคราะห์
สภาพที่เป็นโอกาส (Opportunity) หรือสภาพที่สถานศึกษาสามารถน ามาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุงแก้ปัญหา
จุดที่ควรพัฒนาและสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค (Threat)         หรือสภาพที่สถานศึกษาต้องหาทางหลีกเลี่ยง 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural) เทคโนโลยี (Technology) สภาพ
เศรษฐกิจ (Economics) การเมืองและกฎหมาย (Political & Legal) ที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษาโดยใช้
หลักการระดมสมองผลการวิเคราะห์ได้สภาพที่เป็นโอกาสและปัญหาอุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอก 
 ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ( Internal environment)         โดยวิเคราะห์
สภาพที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) เพ่ือคงสภาพหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือสภาพที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา 
(Weakness) หรือสภาพที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิก         โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้าน 
โครงสร้างและนโยบายการบริหาร (Structure & Policy) การบริการและผลผลิต (Service & Products) คน 
(Man) การเงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) และการบริหารจัดการ (Management) 
 ๓. ประมวลผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน และสังเคราะห์หา
สภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษาซึ่งเป็นจุดยืน หรือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  

  

 สรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า สถานศึกษามีจุดเด่นด้านใดบ้างเพ่ือพัฒนาส่งเสริมต่อไป มีจุดที่
ควรพัฒนาด้านใดบ้างเพื่อปรับปรุง แก้ไข ภายใต้สภาพโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา แล้วน าข้อมูลเหล่านี้
ไปสู่การก าหนดจุดยืนของสถานศึกษาในลักษณะของวิสัยทัศน์ 



  

ขั้นที่ ๔ การน าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา ประมวลเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจและ
เป้าหมายของสถานศึกษา 

  การน าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายของสถานศึกษามีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 ๔.๑ วิสัยทัศน์ หมายถึง ทิศทางหรือสภาพสถานศึกษาที่พึงปรารถนาในอนาคตของสถานศึกษา ควรมีการ
ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจจะเป็น ๓หรือ ๕ ปี ที่มีความเป็นไปได้ โดยเมื่อสถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาจนประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์แล้ว สถานศึกษาควรแก้ไขและพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น คง 
หรือ เพ่ิม จุดเด่นของสถานศึกษาให้มากขึ้น จนบรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและเมื่อครบรอบระยะเวลาของ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด สถานศึกษาสามารถปรับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 วิสัยทัศน์ที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

- เป็นภาพเชิงบวกท่ีสะท้อนถึงความเป็นเลิศขององค์กร 
- ค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
- มีความชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
- เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
- ครอบคลุมสภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็น 

 ตัวอย่างวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ระยะ ๓ ปี 
“ ภายในปี  ๒๕๕๖ โรงเรียน....(ระบุชื่อโรงเรียน).........มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้

พื้นฐาน โดดเด่นด้านการคิด มีจิตรักการใฝ่รู้ เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน 
ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษา ประชาชนพึงพอใจ ”  

๔.๒ การก าหนดพันธกิจของสถานศึกษา ด าเนินการโดยน าวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา แต่ละค า แต่ละ
ข้อความ แต่ละส่วน มาก าหนดภาระงาน ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามกิจกรรม ค าส าคัญ
(Keywords)/ข้อความ ในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 ๔ . ๓  ก า ร ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย  ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย น า พั น ธ กิ จ แ ต่ ล ะ ข้ อ ม า พิ จ า ร ณ า ว่ า  
ถ้าด าเนินการตามพันธกิจที่ก าหนดแล้ว จะเกิดผลผลิตอะไร ผลผลิตที่จะเกิดขึ้นนั้น คือ เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่ง
จะ ต้องตอบการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน  
ขั้นที่ ๕ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาชัดเจนแล้ว ให้น าข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายเหล่านั้นไปเป็นฐานคิดในการก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและชื่อโครงการ/กิจกรรม  
 ๕.๑ การก าหนดกลยุทธ์ (กลยุทธ์ระดับองค์กร)  
 การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน ด าเนินการโดยน าเป้าหมายมาจัด
หมวดหมู่หรือกลุ่มตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วน ากลุ่มเป้าหมายมาพิจารณาว่าจะใช้ข้อความ
หรือค าใดที่ครอบคลุมสื่อความได้ชัดเจน ส าหรับตั้งเป็นชื่อกลยุทธ์(ของโรงเรียน)เช่น 

กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ : สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 



 
 ๕.๒ การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ด าเนินการโดยน าเป้าหมายมาพิจารณาว่าแต่ละเป้าหมาย ชี้วัด
ความส าเร็จได้จากตัวบุคคล หรืองาน หรือหน่วยงานเช่น นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร งานสารสนเทศ งาน
วัดผลประเมินผล หรือชุมชน ฯลฯดังตัวอย่าง 
๕.๓ การก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 การก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ แล้วพิจารณาหาชื่อ
โครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมกลยุทธ์นั้น ๆ และเป็นรูปธรรมสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังตัวอย่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2การพัฒนางานการจัดองค์กร 
 

ที่มาและความส าคญั 
 

การจัดระบบบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้เทคนิคการบริหารและการจัดการให้
สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้วงจรการพัฒนาคุณภาพ(PDCA : Plan Do Check Act) ของเดมิ่ง 
(Deming Cycle) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (TQM) เป็นต้น  
 การจัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาควรจัดให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่มีการแบ่งงานเป็น ๔ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ การบริหารงานตามโครงสร้างของสถานศึกษาสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคณะกรรมการหลายระดับ หลายฝ่ายนับตั้งแต่ระดับบริหาร/อ านวยการ ระดับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับชั้น หรือมีการตั้งคณะท างานเฉพาะขึ้นเพ่ือรับผิดชอบงานเป็นคราว ๆ ไป สถานศึกษาขนาดกลางซึ่งดูจะ
มีความคล่องตัวมากที่สุดก็จ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดผู้รับผิดชอบงานที่เหมาะสม เน้นการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมให้มากท่ีสุดส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กควรเน้นลักษณะการท างานแบบบูรณาการ เช่น รวมงาน
วิชาการและงานงบประมาณไว้ด้วยกันเพราะทุกงานต้องเกี่ยวข้องกับการใช้เงิน หรือรวมงานวิชาการกับงานบุคลากร
เพราะการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต้องเกี่ยวข้องกับครู ครูทุกคนต้องท างานบริหารทั่วไปได้ เป็นต้น การ
ท างานในรูปคณะกรรมการอาจมีความจ าเป็นน้อยมากส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กเพราะบุคลากรมีอยู่เพียงไม่กี่คน 
ดังนั้น ทุกคนจึงต้องมีแผนการท างานของตนเองควบคู่กับแผนการสอนด้วยเพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานเป็นระยะ
ตามวงจรคุณภาพมีการปรับปรุงงานทันท่วงทีไม่ท าให้งานคั่งค้าง จึงมีเวลาให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนได้เต็มที่ 
 ระบบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมทั้งมวลที่จ าเป็นต่อการธ ารงรักษาและด าเนินการ
ภายในสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่จะต้องก าหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบ
การบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ ขององค์การ นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อจะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์
และศิลป์ เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมี
ผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
สติปัญญา ความสามารถความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเอาเทคนิค
วิธีและกระบวนการบริหารที่เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
การบริหารสถานศึกษา 
  การบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เกิดพลังและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและ
หลักการส าคัญดังนี้ 
   ๑) การตัดสินใจที่ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Decision) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนมี
อิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 



   ๒) การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมก ากับ
ติดตาม ดูแล 
   ๓) การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอ านาจด้านการบริหารจัดการด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
   ๔) ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและภารกิจของผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดข้ึน 
   ๕) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักคิดส าหรับการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือประกันว่า
ในองค์การจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยึดหลักเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคม 
กระบวนการโปร่งใสและทุกข้ันตอนมีผู้รับผิดชอบ 
   ๖) ความเป็นนิติบุคคล (A juristic person) เป็นการให้สิทธิและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้เป็นของ
ตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งได้
ก าหนดอ านาจหน้าที่ที่เป็นของโรงเรียนไว้โดยเฉพาะ 
  นอกจากนี้ กิจกรรมที่ท าให้การบริหารประสบความส าเร็จเรียกว่าหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ
หน้าที่การบริหารที่ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ การจ าแนกหน้าที่การบริหารของนักวิชาการส่วนใหญ่มีแนวคิดสอดคล้องกัน 
แต่มีการจัดกลุ่มกิจกรรมย่อยแตกต่างกันไปตามความคิดเห็นของแต่ละคน ในที่นี้ อาจสรุปและจ าแนกหน้าที่การ
บริหารครอบคลุมใน ๔ ด้าน ดังนี้ (DuBrin, ๒๐๐๐) 
   ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไรให้บรรลุและ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด 
   ๒) การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่างๆ และการจัดระบบ
การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
   ๓) การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
   ๔) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับให้การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ 
  

กระบวนการพัฒนาระบบบริหารของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้ระบุให้มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศไว้เป็น ๑ ใน ๘ ประการของ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วนั้น
สถานศึกษาอาจมีแนวด าเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดังนี้ 
1.การจัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 ๑.๑ ภารกิจในการบริหารสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕มาตรา ๓๙ และ
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กระทรวง



การพฒันาหรือการด าเนินการ
เก่ียวกบัการให้ความเหน็การ
พฒันาสาระหลกัสตูรท้องถ่ิน 

การวางแผนงานด้านวิชาการ 
การจดัการเรียนการสอนใน
สถานศกึษา 

การพฒันาหลกัสตูรของ
สถานศกึษา 

) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
การวดัผล ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพ
การศกึษาในสถานศกึษา 

การนิเทศการศกึษา 
การแนะแนว 
การพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในและมาตรฐานการศกึษา 

การสง่เสริมชมุชนให้มีความ
เข้มแขง็ทางวิชาการ 

การประสานความร่วมมือในการ
พฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและ
องค์กรอ่ืน 

การสง่เสริมและสนบัสนนุงาน
วิชาการแก่บคุคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศกึษา 

การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบตัิ
เก่ียวกบังานด้านวิชาการของ
สถานศกึษา 

การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพ่ือ
ใช้ในสถานศกึษา 

การพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการศกึษา 

การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่
เรียนรู้ 

ฯลฯ 

 

 

กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีภารกิจ
ดังแสดงในแผนภาพ ๕ 
 
  

การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลดักระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน แล้วแต่กรณี 

การจดัท าแผนปฏิบติัการใช้จ่ายเงิน ตามท่ี
ได้รับจดัสรรงบประมาณจากส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยตรง 

การอนมุติัการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับ
จดัสรร 

การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 

การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 

การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อ
การศึกษา 

การปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย
เก่ียวกบักองทนุเพื่อการศึกษา 

การบริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
การวางแผนพสัด ุ

การก าหนดรูปแบบรายการ หรือ
คณุลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แล้วแต่
กรณี 

การพฒันาระบบข้อมลูและสารสนเทศเพื่อ
การจดัท าและจดัหาพสัด ุ

การจดัหาพสัด ุ

การควบคมุดแูล บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พสัด ุ

การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

การเบิกเงินจากคลงั 
การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 

การน าเงินสง่คลงั 
การจดัท าบญัชีการเงิน 

การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

ฯลฯ 
(น) การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพ์บญัชี 
ทะเบียน และรายงาน 

 

การวางแผนอตัราก าลงั 
การจดัสรรอตัราก าลงัข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา 

การสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ 
การเปลี่ยนต าแหน่งให้สงูขึน้ การ
ย้ายข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

การด าเนินการเก่ียวกบัการเลื่อนขัน้
เงินเดือน 

การลาทกุประเภท 

การประเมินผลการปฏิบติังาน 

การด าเนินการทางวินยัและการ
ลงโทษ 

การสัง่พกัราชการและการสัง่ให้ออก
จากราชการไว้ก่อน 

การรายงานการด าเนินการทางวินยั
และการลงโทษ 

การอทุธรณ์และการร้องทกุข์ 

การออกจากราชการ 
การจดัระบบและการจดัท าทะเบียน
ประวติั 

การจดัท า บญัชีรายช่ือและให้
ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

การสง่เสริมการประเมินวทิยฐานะ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

การสง่เสริมและยกยอ่งเชิดชเูกียรติ 

การสง่เสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การสง่เสริมวินยั คณุธรรมและ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา 

การริเร่ิมสง่เสริมการขอรับ
ใบอนญุาต 

การพฒันาข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษาการ
ด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการบริหารงาน
บคุคล ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่
ด้วยการนัน้ 

ฯลฯ 

 

การพฒันาระบบและเครือขา่ยข้อมลู
สารสนเทศ 

การประสานงานและพฒันาเครือขา่ย
การศึกษา 

การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
งานวิจยัเพ่ือพฒันานโยบายและแผน 

การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร 
การพฒันามาตรฐานการปฏิบติังาน 

งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
การด าเนินงานธุรการ 
การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

การจดัท าส ามะโนผู้ เรียน 

การรับนกัเรียน 

การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตัง้ 
ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

การประสานการจดัการศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอธัยาศยั 

การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
การทศันศึกษา 
งานกิจการนกัเรียน 

การประชาสมัพนัธ์งานการศึกษา 
การสง่เสริม สนบัสนนุและประสานการจดั

การศึกษาของบคุคล ชมุชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 

งานประสานราชการกบัสว่นภมูิภาคและสว่น
ท้องถ่ิน 

การรายงานผลการปฏิบติังาน 

การจดัระบบการควบคมุภายในหน่วยงาน 

แนวทางการจดักิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษนกัเรียน 

ฯลฯ 

 

บคุคล 
 

วิชาการ 
 

งบประมาณ 
 

บริหารทัว่ไป 
 



 
 เมื่อพิจารณาภารกิจของสถานศึกษาท้ัง ๔ งาน พบว่าแม้จะมีการก าหนดภารกิจเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ
ไว้อย่างชัดเจนในงานบริหารทั่วไปแล้วก็ตามเพ่ือให้การบริหารและจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สถานศึกษาควรจัดให้ทุกงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงานไว้ด้วย 
 ๑.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษานับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่
ต้องการและครอบคลุมภารกิจ ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาจึงต้องมี
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่น าไปสู่คุณภาพของผู้เรียนรวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลาโดยผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ในการด าเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ ส าหรับการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรศึกษาแนวคิดและด าเนินการทั้งสองส่วนควบคู่กันไปในขณะเดียวกันเพ่ือน าไปจัดโครงสร้างหรือระบบ
บริหารงานของสถานศึกษาให้เอ้ือและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกดังแผนภาพ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๖  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

น าไปใช้พัฒนาคุณภาพให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ

วิชาการ 

การบริหารงานบุคคล 

การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานทั่วไป 

 

การประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมลู 

เก็บรวบรวมข้อมลู 

การจดัท าสารสนเทศตามมาตรฐาน 

การน าขอมลูสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

ศกึษาและวเิคราะห์ความต้องการ
ข้อมลูสารสนเทศตามมาตรฐาน

การศกึษา 

ตรวจสอบ 

รายงานผลระบบสารสนเทศ 

การจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ 

ปรับปรุง /

พฒันา 

ไม่ผ่าน 

 

 
ปัจจัย 

กระบวนการ 

ผลผลิต 

ผลลัพธ์ 

 
ข้อมูล 

SBM 

PMQA 
PDCA 

RBM 

อ่ืน ๆ 

ระบบบริหาร ระบบสารสนเทศ 

- โรงเรียน 

- ห้องเรียน 

- นักเรียน 

กฎ 

หมาย 

ท่ี 

เก่ียว 

ข้อง 

ผ่าน 



 
 

2.3การพัฒนางานงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ที่มาและความส าคญั 
  

การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
จัดระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

การจัดระบบสารสนเทศ 
 สถานศึกษาควรมีการจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการน าไปใช้
ในการวางแผนการจัดการศึกษาสืบค้นได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้รับผิดชอบดูแลสารสนเทศของสถานศึกษาต้องท างาน
อย่างมีระบบโดยมีการก าหนดกรอบการเก็บข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็นวางแผนการเก็บข้อมูลซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายความตระหนักถึงความจ าเป็นในการเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลและสารสนเทศทั้งหลายล้วนต้องได้จากครูและ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาท้ังสิ้นเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องการได้มาซึ่งข้อมูลก็จะมีความถูกต้องและได้ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน  
 การศึกษาของสถานศึกษามีหลายด้าน เช่น ข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน วิธีการ/
รูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู วิธีการ/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาการมีส่วน
ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา สถิติและผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอก
สถานศึกษาวิธีการ/จ านวนครั้ง/จ านวนโครงการที่สถานศึกษาและชุมชนร่วมกันพัฒนาเพ่ือสร้างให้เกิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและสารสนเทศที่นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นที่สุดคือ ข้อและ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียนสถานศึกษาจะต้องจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นรายบุคคลและต้อง
ท าให้เป็นปัจจุบันในทุกภาคเรียนเพ่ือการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานได้ทันเหตุการณ์ การมีระบบข้อมูล
และสารสนเทศจึงจะนับว่าได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศสามารถจัดเก็บในรูปของแฟ้มเอกสารหรือจัดเก็บโดยใช้ระบบ
ต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาปัจจุบันสถานศึกษาขนาดใหญ่
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกข้อมูลประมวลผล แล้วสรุปเป็นสารสนเทศเพ่ือการใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกัน
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงมีบุคลากรไม่เพียงพอควรใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศ
เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยลดภาระในเรื่องนี้ได้อย่างมาก 
จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการด าเนินงานที่สอดรับตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยจัดให้มีข้อมูลย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๓ ปี เพ่ือเห็นแนวโน้มความก้าวหน้า
ในการพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ สภาพการด าเนินงานด้านบริหาร ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายปีของ
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบแรกและรอบที่ ๒ รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบการประเมินที่ผ่านมาข้อมูลนักเรียนที่จ าเป็นส าหรับการวางแผน เช่น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล ห้องเรียน ระดับชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนเฉลี่ยรายปีในภาพรวม
ของสถานศึกษาเพ่ือเทียบเคียงกับผลการประเมินระดับชาติ  ข้อมูลด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนรายชั้น/ รายปี จ านวนนักเรียนลาออกกลางคัน นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง นักเรียนที่มี



ความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีภาวะผู้น า เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับครูผู้สอน เช่น จ านวนครูจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา สัดส่วนครูต่อผู้เรียน สัดส่วนครูต่อนักเรียนใน ๑ ห้องเรียน เป็นต้น ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ข้อมูลด้านงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือสร้างเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data) และเป็นจุด
เริ่มของการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อไป 
ระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
ให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ 
สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบจะสามารถน าไปใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับผู้
ปฏิบัติและระดับผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันยิ่งขึ้นขอน าเสนอความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ดังนี้ 

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ 
ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จัดกระท า จึงท าให้
ส่วนมากไม่มีความหมายสมบูรณ์พอที่จะน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจตัวอย่างของข้อมูล เช่น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน น้ าหนัก ส่วนสูงเกรดเฉลี่ยคะแนนสอบ NT คะแนนสอบ O-NET ผลการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาเป็นต้น 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง 
ๆ จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือน าไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตาม
วัตถุประสงค์เช่นอัตราส่วนครูต่อนักเรียนการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มด าเนินการการจัด
เรียงล าดับคะแนนของนักเรียนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ ๓ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนที่ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยมดีผ่าน ไม่ผ่านเป็นต้น 
  จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สารสนเทศของสถานศึกษา จึงเกิดจากการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิด
จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มาจัดกระท า/
ประมวลผลหรือวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับ การวิเคราะห์ ฯลฯ 
ตลอดจนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ (ค านวณหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความ
แปรปรวน ฯลฯ) ผลที่ได้จากการจัดกระท าด้วยวิธีการต่าง ๆ จะเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารถน าเสนอได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 การจัดให้มีระบบสารสนเทศที่ดีในสถานศึกษานั้น ต้องเป็นไปตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่มีคุณภาพ ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ โดยทั่วไปการจัดระบบสารสนเทศ มีขั้นตอนการด าเนินงานหลัก ๆ จ านวน ๕ ขั้นตอน 
คือ ๑) การรวบรวมข้อมูล ๒) การตรวจสอบข้อมูล ๓) การประมวลผลข้อมูล๔)การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
และ ๕) การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑) การรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นั้น จะต้องก าหนดรายการข้อมูลที่ต้องการ ก าหนดวิธีการ
จัดเก็บ สร้างหรือจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล เช่น แบบ
ส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบสังเกต เป็นต้นนอกจากนั้นควรก าหนดเวลาในการจัดเก็บ
หรือผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บโดยต้องค านึงถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการที่ก าหนดไว้และมีความเชื่อถือได้  
 ในการก าหนดรายการข้อมูลที่ต้องการนั้น อาจด าเนินการโดยศึกษาจากมาตรฐานการศึกษาในระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. มาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฯลฯ จากนั้นจึงก าหนดวิธีการและเครื่องมือส าหรับ

 

การประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมลู 

เก็บรวบรวมข้อมลู 

การจดัท าสารสนเทศตามมาตรฐาน 

การน าขอมลูสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

ศกึษาและวเิคราะห์ความต้องการข้อมลู

สารสนเทศตามมาตรฐานการศกึษา 

ตรวจสอบ 

รายงานผลระบบ

สารสนเทศ 

การจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ 

ปรับปรุง /

พฒันา 
ไมผ่า่น 

ผา่น 

แผนภาพที่ 7 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
 



รวบรวมข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน เช่น ก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ควรเป็น
แบบสอบถามหรือใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต เครื่องมือที่ใช้ก็ควรเป็นแบบสังเกต เป็นต้น 
 ๒) การตรวจสอบข้อมูล 
 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะน าไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลก่ อน 
โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
 ๓) การประมวลผลข้อมูล 
 ขั้นนี้ เป็นการน าข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ
ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว ก็น ามาจัดกลุ่ม แยกแยะ ตามลักษณะและประเภทของ
สารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับ ส าหรับการใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์ การด าเนินการอาจใช้วิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่าท าด้วยมือใช้เครื่องค านวณเล็กๆ มาช่วย จนกระทั่งใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่คือคอมพิวเตอร์ก็ได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิตที่ง่ายและตรงที่สุด ค่าสถิติที่นิยม
น ามาใช้ เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือแม้กระทั่งการแจกแจงความถี่ ที่
เป็นการหาค่าสถิติที่ง่ายท่ีสุด 
 ๔) การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
 ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดท าเป็นสารสนเทศที่มีความหมายชัดเจน มีความกะทัดรัด ตรงกับ
ความต้องการและสะดวกต่อการน าไปใช้ อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็น
ความเรียง ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการน าไปใช้และลักษณะของสารสนเทศนั้น ๆ  
 ๕) การจัดเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ 
 การจัดเก็บส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนที่เป็นสารสนเทศไว้ในสื่อต่าง ๆ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการค้นหา
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ อาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ ตามศักยภาพของสถานศึกษา แต่
ต้องค านึงถึงระบบของการค้นหาให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การน าข้อมูลไป
ประมวลผลใหม่ รวมทั้งการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ  
 สถานศึกษาท่ีมีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการ 
จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็น
การสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้มีกระบวนการ
วิเคราะห์ประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์มีความสมเหตุสมผลเพราะสารสนเทศทั้งหลายนั้น นอกจากจะใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจแล้ว ยังน าไปสู่การพัฒนาแนวความคิดและสร้างทางเลือกใหม่ ๆ 
ในการด าเนินการต่าง ๆ ด้วยซึ่งการจัดระบบสารสนเทศอาจจ าแนกตามวิธีด าเนินการออกเป็น ๓ ระบบ มีจุดเด่น
และจุดด้อย พอสรุปได้ดังนี้ 

ระบบท าด้วยมือ (Manual System)เป็นระบบที่เก็บโดยการใช้เอกสารในรูปแบบ ต่าง ๆ ระบบนี้มี
ข้อดี คือค่าใช้จ่ายน้อย ส่วนข้อเสียคือ การเรียกใช้ไม่สะดวกและไม่ทันการหาก
จัดระบบแฟ้มเอกสารไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 

ระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi – Automation)ระบบนี้ใช้มือท าส่วนหนึ่งและใช้เครื่องกลส่วนหนึ่ง กล่าวคือ 
ส่วนที่เป็นเอกสารต่าง ๆ ท าด้วยมือ และส่วนที่สร้างระบบสารสนเทศใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ระบบนี้มีข้อดีคือ ค่าใช้จ่ายไม่สูง การฝึกอบรมบุคลากรไม่
มากนัก แต่มีข้อเสียคือ ถ้ารูปแบบเอกสารและการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม การ
กรอกข้อมูลผิดพลาด จะท าให้การด าเนินการล่าช้าระบบนี้จะท าได้ดีต่อเมื่อส่วนที่



ท าด้วยมือท าได้สมบูรณ์แบบ ได้แก่ การกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง มีระบบ
ควบคุม ตรวจสอบอย่างดี 

 
ระบบอัตโนมัติ (Full – Automation)เป็นระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด าเนินงาน 
 ระบบนี้ต้องมีการออกแบบให้เข้ากับลักษณะงาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาจะมีลักษณะ

และขนาดของเครื่องแตกต่างกัน 
 อย่างไรก็ตาม การจัดระบบสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้องและเรียกใช้ได้ทันเวลาในทุกสถานการณ์ของ
สถานศึกษา นอกจากจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลแล้ว สถานศึกษาไม่ว่าขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก 
อยู่ในเมืองหรือชนบทหากจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้แฟ้มเอกสารไว้ด้วยก็จะท าให้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้แฟ้มเอกสาร อาจจัดแบ่งได้ดังนี้ 
 แฟ้มข้อมูลหลัก : เป็นข้อมูลพ้ืนฐานซึ่งแบ่งเป็นหลายแฟ้มตามโครงสร้างของงาน 
 แฟ้มข้อมูลย่อย : เป็นแฟ้มข้อมูลใหม่ ๆ ของแฟ้มข้อมูลหลักแต่ยังอาจต้องปรับ 

  ให้เป็นปัจจุบัน 
 แฟ้มดัชนี  : เป็นแฟ้มเลขดัชนีที่ระบุว่าข้อมูลใดอยู่ส่วนไหนของข้อมูลหลักแฟ้ม

ตารางอ้างอิง : เป็นรวบรวมข้อมูลในลักษณะตารางซึ่งใช้ประโยชน์ในการ 
         อ้างอิง 
 แฟ้มข้อมูลสรุป : เป็นแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการสรุปผล 
 แฟ้มข้อมูลส ารอง : เป็นการสร้างแฟ้มส ารองข้อมูลส าคัญ ๆ เพื่อประโยชน์ 

  ในกรณีที่ข้อมูลเดิมสูญหาย 
 
 

กระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
 

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้ระบุให้มีการจัดสารสนเทศไว้เป็น ๑ ใน ๘ ประการของหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ของการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วนั้นสถานศึกษาอาจมีแนวด าเนินการจัด
สารสนเทศ ดังนี้ 
 ๑) ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการ

เข้าถึงและการให้บริการ 
 2) น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

2.3.1การก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศ 
๑. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็น
ปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ การด าเนินการดังกล่าวควรค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ควรค านึงถึง หลักธรรมาภิบาล
การกระจายอ านาจ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งบุคลากรทุกกลุ่มงานควรมีการรับรู้หรือร่วมงานอย่างทั่วถึง 



(School wide) ดังนั้น ผู้บริหารจึงควรมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้การบริหารงานข้อมูล
สารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
  ๑) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศให้มี

หน้าที่จัดท าข้อมูลตามระบบการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศให้เข้ารับการอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ 
ที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้นบุคลากรในด้านนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

  ๒) จัดให้มีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการกรอกข้อมูลและ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

  ๓) ให้การสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

  ๔) มีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษาได้จัดท าขึ้น
ก่อนน าไปใช้เพื่อให้เกิดผลดีต่อภาพพจน์ของสถานศึกษา 

  ๕) สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้และสามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศที่ทาง
สถานศึกษาจัดท าขึ้นได้ด้วยตนเองโดยมีการจัดท าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไว้ให้บริการและให้ผู้ที่
เป็นเจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เป็นผู้แนะน าขั้นตอนการสืบค้นข้ อมูล
สารสนเทศ 

 การก าหนดผู้รับผิดชอบเพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในนั้น สถานศึกษาทุกขนาด
ไม่ว่าขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง หรือขนาดใหญ่ ควรจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมกับบริบท สภาพแวดล้อม และจ านวนบุคลากร ส่วนในการด าเนินการนั้นสถานศึกษาที่มีบุคลากรจ ากัด
อาจเชิญบุคลากรในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านหรือผู้ที่สนใจเข้ามามี
ส่วนร่วม  ตามหลักการมีส่วนร่วมดังกล่าวแล้วข้างต้นทั้งนี้บุคลากรหนึ่งคนอาจต้องรับผิดชอบงานมากกว่า ๑ 
หรือ ๒ งานก็ได้ 
 การจัดแบ่งผู้รับผิดชอบดังกล่าวแล้วนั้นสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ในที่นี้ขอเสนอเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
ระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษาโดยใช้หลัก PDCA และความสอดคล้องกับภาระงาน ๔ งานของ
สถานศึกษา (งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณและงานบริหารทั่วไป) รวมทั้งภารกิจหน้าที่ของบุคลากร
และงานประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.๒๕๕๔) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับห้องเรียน 

งาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑.ข้อมลูสารสนเทศผู้ เรียน ด้านผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน ด้านสขุภาพอนามยั ด้าน 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์แหลง่เรียนรู้/ภมูิ 
ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

๒.จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ 
๓.จดัท า/จดัหาส่ือและแหลง่เรียนรู้ 
๔.จดัการเรียนรู้ 
๕.วดัและประเมินการจดัการเรียนรู้ 
๖. สรุปผล/จดัท ารายงานวิจยัในชัน้เรียน สรุปผล/
จดัท ารายงานวิจยัในชัน้เรียน 

ครูประจ าชัน้ /กลุม่สาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้/สาระการ
เรียนรู้ 
 

ระดับสถานศึกษา 

งาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑.ข้อมลูสารสนเทศ 

- งานวิชาการและ มฐ. ด้านผู้ เรียน(มฐ. ๑-๖ ) 
มฐ.ด้านจดัการศกึษา ( มฐ.๑๐-๑๑) 

- งานบคุลากรและมฐ.ด้านการจดัการศกึษา (มฐ.
๗-๙)  

- งานงบประมาณและ มฐ.๑๒-๑๕   
- งานบริหารทัว่ไปและ มฐ.๙, มฐ.๑๑ และ  มฐ.
๑๓ สรุปผล/จดัท ารายงานวิจยัในชัน้เรียน 

ผู้บริหารสถานศกึษาและผู้ รับผิดชอบแตล่ะ
งาน 



 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  
๑. ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านควรรวบรวมย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี 
๒. มาตรฐานการประกันคณุภาพภายในหลายมาตรฐานอาจใช้ข้อมลูสัมพันธ์กัน 
๓. ควรระบุชื่อ สกุลผู้รับผิดชอบไว้ให้ชัดเจนด้วย 

 
 ๒. การจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ 
 สถานศึกษามีข้อมูลมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของครู 
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องหากไม่มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบระเบียบแล้วจะเกิด
ความไม่สะดวกหรือเกิดความยุ่งยากในการน าไปใช้ หรือมีข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่ง
ไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   
 การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนเพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศ นั้น สถานศึกษาควรจัดเก็บผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปี ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ มีความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาน าไปสู่
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างแท้จริงโดยไม่แยกส่วนจากภารกิจประจ าหรือเพ่ิมภาระงานทั้งนี้สถานศึกษาต้องเริ่มต้นจากการน าผล
ประเมินของการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดควรพัฒนา ทั้งนี้ ลักษณะหรือรูปแบบ
การจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศอาจจัดท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
 
 รูปแบบท่ี ๑ จัดระบบตามลักษณะข้อมูล ได้แก่ 

๑) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา สภาพการบริหารและการ
จัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ ศักยภาพของสถานศึกษา ความต้องการของ
สถานศึกษา แนวโน้มในการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน/คณะนักเรียน 

  ๒) ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน สุขภาพอนามัยของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียนและรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เป็นต้น 

  ๓) ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้แก่ ผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 
เป็นต้น 

งาน ผู้รับผิดชอบหลัก 

๒.จดัท าแผนพฒันา /แผนปฏิบตักิารประจ าปี/
โครงการ/กิจกรรม 

๓.ด าเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 

๔.นิเทศตดิตาม ประเมิน 

๕.สรุป/จดัท ารายงานประจ าปี 

 
 
ผู้ รับผิดชอบแตล่ะงาน 



  
 รูปแบบท่ี ๒ จัดระบบเพ่ือเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก ได้แก่ 
  ๑) ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ผลจากรายงานประจ าปีของสถานศึกษาย้อนหลัง

อย่างน้อย ๓ ปีติดตอ่กัน) 
  ๒) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีติดตอ่กัน 
  ๓) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีติดตอ่กัน 
  
 รูปแบบท่ี ๓ จัดระบบตามลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ๑) ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาสภาพการบริหารและ
การจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจศักยภาพของสถานศึกษา ความต้องการของ
สถานศึกษา แนวโน้มในการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา/ชุมชน/คณะนักเรียน 

  ๒) ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลงานและการแสดงออกของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ๓) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียน
การสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมแนะ
แนว การวิจัยในชั้นเรียน 

  ๔) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่ สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ ทรัพยากรและ
สิ่งอ านวยความสะดวก การพัฒนาบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและ
ชุมชน 

  ๕) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรายงาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน 
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

 
 รูปแบบที่ ๔  จัดระบบตามภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและบุคลากร  
  ๑) งานวิชาการ ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร

ของสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การ
วิจัยในชั้นเรียน การนิเทศการเรียนการสอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนทุก
ด้าน (สรุปรวบรวมมาจากครูประจ าชั้น/กลุ่มสาระการเรียนรู้) รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

  ๒) งานบุคลากร ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร ข้อมูลทุกด้านของครู เช่น 
อายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อการพัฒนาวิชาชีพ การศึกษาต่อ การเข้ารับการพัฒนา
หรือฝึกอบรม รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

  ๓) งานงบประมาณ ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านแผนและงบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ การด าเนินงานตามแผน รายงานการเบิก-จ่ายหรือใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดท าบัญชี รายงานประจ าปี เป็นต้น 

  ๔) งานบริหารทั่วไป ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงานบริหารทั่วไป ระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ สิ่ง



อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม งานกิจการนักเรียน ข้อมูลระบบสารบรรณ ข้อมูลเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา การบันทึกการประชุมของสถานศึกษา รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

  ๕) งานจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลนักเรียนทุกด้านรายภาค/ราย
ปี (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สุขภาพอนามัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถิติการมาเรียน) แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดท า/
จัดหาสื่อ เทคโนโลยี การวดและประเมินผล รายงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น 

 รูปแบบการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการด าเนินการเท่านั้น 
สถานศึกษาสามารถน าไปพิจารณาจัดท าหรือจัดหมวดหมู่แบบใดก็ได้นอกเหนือจากรูปแบบที่กล่าวข้างต้น ตามที่
เห็นว่าสะดวกและเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

2.3.2การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 
 ๓.2.๑ การใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษาในรูปของ
โปรแกรมประยุกต์  พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ประมวลได้ ดังนี้  
 

โปรแกรม การใช้ประโยชน์ 

O-BEC  เป็นโปรแกรมเพ่ือการจัดเก็บบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ 
๑๐ มิถุนายน ของทุกปี เน้นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาการ
จัดตั้งการจัดสรรงบประมาณการวางแผนทางการศึกษาและการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม B-
OBEC, M-OBEC, P-OBEC และโปรแกรมอ่ืน ๆ การด าเนินการก าหนดเป็น๒ระยะได้แก่ระยะที่ ๑
ข้อมูลต้นปีการศึกษาระยะที่  ๒ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 

SMIS เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  (School 
Management Information System : SMIS) พัฒนาขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในระดับ
สถานศึกษาประกอบด้วยทะเบียนโรงเรียนข้อมูลนักเรียนรายบุคคลข้อมูลบุคลากรรายบุคคล
และข้อมูลงานวิชาการ ก าหนดจัดเก็บเป็น ๒ระยะ ได้แก่ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน และ
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายนของทุกปี 

M-OBEC  
 

เป็นโปรแกรมเพ่ือบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลครุภัณฑ์รายโรงเรียนโดยให้โรงเรียนหรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้บันทึกปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ 

B-OBEC  
 

เป็นโปรแกรมเพ่ือบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรงเรียนโดยให้โรงเรียนหรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ 
Data On Web เป็นการรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของ 
สพฐ. www.obec.go.thซึ่งก าหนดรายงานข้อมูลเป็นระยะ ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ 
พฤษภาคม ของทุกปี  ครั้งที่ ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปีและปรับปรุงข้อมูลในทุก
วันที๑่๐ ของเดือน  

P-OBEC เป็นโปรแกรมเพ่ือบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล 

ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่น าเอาระบบแผนที่กราฟฟิค (Geographic) มาท างานร่วมกับฐานข้อมูล(Database) ที่มี

http://www.obec.go.th/


โปรแกรม การใช้ประโยชน์ 

ทางภูมิศาสตร ์
(GIS) 

ความสามารถในการจัดเก็บแก้ไขปรับปรุงสืบค้นจัดการวิเคราะห์แสดงผลและรายงานผลข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลอ่ืนๆ 

e-office ด้านงานธุรการ , การบริหารงานการเงินใช้โปรแกรมต้นทุนผลผลิต 
Student ๔๔ การบริหารงานวิชาการในด้านงานทะเบียนและวัดผลซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จัดท าขึ้นจะต้อง

น าไปใช้ในการให้บริการหน่วยงานอื่นและผู้ขอรับบริการจากสถานศึกษา 
  
 ๓.๒.2 การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศทั่วไป 
 ๑) ในกรณีที่ประมวลจากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านตัวบุคคล สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้
ดังนี้ 

 ระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ 

ด้ า นผู้ เ รี ย น  ไ ด้ แก่  ข้ อ มู ล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สุขภาพ
อนามั ย  คุณลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ การอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เป็นต้น 

การจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านวชิาการ/กิจการนักเรยีน/การบริหารจัด
การศึกษา 

การจัดตั้งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการวางแผนทาง
การศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก  
การนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี  
การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการเรียนการสอน (การจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู ้

การวัดและประเมินตามสภาพจริง การหา/จัดท าสื่อ เทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู้ 
การจัดท าผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

ด้านครู ได้แก่ ข้อมูลทุกด้านของ
ครู เช่น อายุตัว อายุราชการ วุฒิ
การศึกษา การศึกษาต่อ การ
พัฒนาวิชาชีพ การศึกษาต่อ การ
เข้ารับการพัฒนาหรือฝึกอบรม
แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดท า/จัดหาสื่อ 
เทคโนโลยี รายงานวิจัยในชั้น
เรียนเป็นต้น 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร(การพัฒนาวิชาชีพการอบรมเพ่ือ
พัฒนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้)  

ด้านวิชาการ (การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การนิเทศติดตามผล การประกัน
คุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การบริหารจัดการศึกษา)  

ด้านงบประมาณ(การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ) 
ด้านบริหารทั่วไป (การวางแผนทางการศึกษารายงานโครงการ/กิจกรรม การจัด

สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนการสอน) เป็นต้น 
 

ด้านผู้บริหาร การวางแผนทางการศึกษา 
การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก   
งานความสัมพันธ์ชุมชนการนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี เป็นต้น 

  
 
 



 ๒) ในกรณีที่ประมวลจากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ 

งานด้านวิชาการ การจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านวชิาการ/กิจการนักเรยีน /การบรหิารจดั
การศึกษา 

 การจัดตั้งการจดัสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการวางแผนทางการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก  
การนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี  
 การพัฒนาผู้เรยีนการพัฒนาการเรียนการสอน (การจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู ้การวดั

และประเมินตามสภาพจริง การหา/จัดท าสื่อเทคโนโลย ีแหล่งเรียนรู ้
 การจัดท าผลงานทางวชิาการ เป็นต้น 

งานบริหารบุคคล  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร(การพัฒนาวิชาชีพ การอบรมเพ่ือพัฒนา 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้)  

 ด้านวิชาการ (การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การนิเทศติดตามผลการประกันคุณภาพ
ภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การบริหารจัดการศึกษา)  

 ด้านงบประมาณ ( การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ) 
 ด้านบริหารทั่วไป (การวางแผนทางการศึกษารายงานโครงการ/กิจกรรม การจัด

สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนการสอน) เป็นต้น 
งานงบประมาณ  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงบประมาณ การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณของ

งาน ๔ งาน  
การนิเทศติดตามผล การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การ

บริหารจัดการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป  การจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป  

งานด้านวิชาการ (การจัดสภาพแวดล้อมอาคาร สถานที่ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้)การ
ประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การนิเทศติดตามผล 
รายงานประจ าปี เป็นต้น 

  
 การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละงานหรือแต่ละด้านมิได้แยกส่วนขาดจากกัน หลาย
งานอาจใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกันและข้อมูลสารสนเทศระบบหนึ่งก็อาจใช้ได้กับงานหลายงานทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
การวิเคราะห์และการมองเห็นประโยชน์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการออกแบบการ
จัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาอีกด้วย 
 
 
 
 

 
 



 
2.4การพัฒนางานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ที่มาและความส าคญั 

 
เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็น
สิ่งส าคัญท่ีทุกฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (ก าหนดไว้ใน
หมวด ๖ มาตรา ๔๘)  นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดการน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงก าหนดให้ต้องออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา (ตามวรรคสอง มาตรา ๔๗) เพ่ือให้
สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และให้เชื่อมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกจึงได้มีการประกาศ
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนกฎกระทรวงฉบับ
เดิม (พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่งได้มีการน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ในเล่ม ๑๒๗ตอนที่ ๒๓ก วันที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๓ ท าให้มีผลบังคับใช้แล้ว  

กฎกระทรวงฉบับนี้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก ในส่วนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโดยการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ให้
สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

๑)  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๓)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔)  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗)  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและ
ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษา รายละเอียดและความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาระดับต่าง ๆ 
กระบวนการและขั้นตอน  การจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รูปแบบและกระบวนการจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประยุกต์แนวคิดสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักการ 
อุดมการณ์ ในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ความหมายของมาตรฐานการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ระบุว่า

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึก 
การอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
นิยามมาตรฐานการศึกษาว่า เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

ดังนั้นมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัย กระบวนการ และ
ผลผลิตของการจัดการศึกษา เพ่ือการก ากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบและประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาจึงไม่ได้หมายถึงระดับคุณภาพด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการศึกษาที่เกิดกับตัว
ผู้เรียนโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ผู้บริหารสถานศึ กษา หรือ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาเท่านั้น 

 
ความส าคัญของมาตรฐานการศึกษา 
 การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งทางตรงในรูป

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทางอ้อมในรูปของสมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถานประกอบการต่างๆ สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ สถานศึกษาเป็นผู้จัดท าหลักสูตร เพ่ือ
จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ความต้องการและบริบทของท้องถิ่น โดยใช้กรอบ
หลักสูตรแกนกลาง การที่สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการการศึกษาด้วยตนเอง ย่อมท าให้คุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕จึงก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ได้มาตรฐานเดียวกัน และให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาที่เป็นสาระเกี่ยวกับอุดมการณ์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท่ีพึงประสงค์  

มาตรฐานการศึกษาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในในเชิงปรัชญา คือ ส าคัญต่อการวางรากฐานของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เกิดความสมดุลในคุณภาพของผู้เรียน สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และมี
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือชุมชน เมื่อมองในการปฏิบัติ มาตรฐานการศึกษามีความส าคัญต่อการวางนโยบาย 



การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมาตรการในการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่
สภาพแวดล้อม มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษามีความส าคัญในแง่ของการ
เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการพยากรณ์คุณภาพที่คาดหวังตามที่ต้องการ ก่อให้ เกิดการวางแผนระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาวล่วงหน้าได้  
          อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา คือการจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้การศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคม บูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรมคุณธรรม 
และ วัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคนไทยทั้งปวงมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือการท างานที่มีคุณภาพโดยให้
สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถตรวจสอบได้
อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ดังนั้น แนวคิดของมาตรฐานการศึกษาจึงสอดคล้องกับอุดมการณ์ของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษามี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ ปัจจัยน าเข้าได้แก่ ตัวผู้เรียน สภาพแวดล้อมหรือบริบททั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
ที่มีผู้ปกครอง ชุมชน ครู ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ฉะนั้น มาตรฐานการศึกษาจึงต้อง
ก าหนดให้ครอบคลุมตามองค์ประกอบของการจัดการศึกษา โดยมีแนวคิดที่ส าคัญดังนี้ 
 ๑.การบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีความเกี่ยวข้องกันทั้งด้านการบริหารการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน สภาพหรือบริบทของชุมชนนั้น ๆ จึงต้องมีการพิจารณาถึงความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบเหล่านี้ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งมาตรฐานด้านครู ผู้เรียน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น  
 ๒.ความสอดคล้อง การก าหนดคุณภาพของการจัดการศึกษาหรือผลผลิตจากการศึกษานับตั้งแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย และการจัดการศึกษาเพ่ือมวล
มนุษย์นั้นว่า เพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดว่าเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีสุข ดังนั้นในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาจึงต้องให้มีความสอดคล้องกันในแต่ละระดับ
ตั้งแต่ระดับชาติ หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ สถานศึกษาจนถึงท้องถิ่น  
 ๓. การรับผิดชอบร่วมกัน การจัดการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงต้องให้มีการแสดงความรับผิดชอบ
ร่วมกันทุกส่วน การมีบทบาทหรือการท างานร่วมกัน เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การจัดการศึกษาส าเร็จลุล่วงเป็นไป
ตามวัตถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 ๔ .การพัฒนาอย่างยั่ งยืน  เป็นสิ่ งที่ส าคัญในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ทั้ งนี้  โลกและ
สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจ ากัดของทรัพยากรท าให้ต้องมีการวางแผนการใช้
ทรัพยากรล่วงหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดการศึกษานั้นสิ่งส าคัญคือทรัพยากรมนุษย์ เพราะเป็นผู้
ก าหนดแนวทางหรือนโยบายหลัก ดังนั้น มาตรฐานการศึกษาจึงต้องค านึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดอย่างมีคุณค่า 

 
ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษา 
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษามีประโยชน์ต่อสถานศึกษาดังนี้ 

คือ 
๑. ช่วยให้สถานศึกษาสามารถก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 



๒. สถานศึกษาสามารถวางหลักและแนวทางในการก าหนดนโยบาย แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๓. สถานศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ การตรวจสอบ การนิเทศ การติดตามและประเมินผลรวมทั้ง

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับสถานภาพ และความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา 
๕. เพ่ือเป็นมาตรฐานการศึกษาส าหรับการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา และเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระยะต่อไป 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
วัตถุประสงค์การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

1. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถติดตามรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

2. เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับ  
4. เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5. เพ่ือเตรียมพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

หน่วยงานต้นสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

รูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
รูปแบบท่ี ๑ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามตรวจสอบ 
เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องด้วย

ตนเองตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้า
มีเพราะเหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ 
เพียงใด แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

รูปแบบท่ี ๒คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
เป็นการติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ติดตามตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด คือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด
ไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใดแล้วสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบ
พร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 

รูปแบบท่ี ๓หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ติดตามตรวจสอบ 
เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงานของตน หัวหน้ากลุ่ม

งาน/ฝ่ายงาน ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานจากรายงานดังกล่าวและตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมแล้วสรุป
เป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงาน/ฝ่าย เสนอต่อ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
โรงเรียนจากรายงานของกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ศึกษาเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แล้วสรุปรายงานผล



การติดตามตรวจสอบพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

รูปแบบท่ี ๔ผู้ปฏิบัติงานรายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามที่สถานศึกษาก าหนด คือโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด ผล
การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด และผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ติดตามตรวจสอบจากรายงานดังกล่าวและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงด้วยตนเอง
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดคว ามส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมแล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment)  
 ความหมายของการประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment)  
 การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) เป็นระบบและกลไกในการควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและ/
หรือหน่วยงานต้นสังกัด ต้องด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในกระท าโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดถือเป็นกระบวนการตรวจสอบ
การท างานของตนเอง (self-evaluation) โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเองและพร้อมที่จะได้รับการประเมินคุณภาพจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย 
 

หลักการส าคัญของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๑)จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
๒)การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ ๑). ต้องท าให้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและไม่เป็นกระบวนการที่แยก
ส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาต้องวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการท าตามแผนมีการตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน 

๓)การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู 
อาจารย์และบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู  
ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา พัฒนา ปรับปรุง 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 
เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังคม และประเทศชาติ 
 
 



วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายใน 
๑) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ และผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และมาตรฐานสถานศึกษา 
๒) เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการศึกษา 
๓) เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔) เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปจัดท ารายงาน

ประจ าป ี
 

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นขั้นตอนของ การประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่กระท าโดยบุคลากรภายในหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพ่ือที่จะได้ทราบขีดความสามารถ
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่ น าผล
การประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การ
ประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานหรือการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ของ
สถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในควรยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นหลัก  แต่อย่างไรก็ตาม 
ควรสะท้อนภาพความส าเร็จที่ชัดเจนอย่างน้อย๒ด้าน คือ 

๑)  คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะ             อัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับชั้น พฤติกรรม
การแสดงออกของผู้เรียน โดยระบุได้ถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีความเสี่ยง 
กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มผู้เรียนที่มีคุณลักษณะยังไม่เป็นไปตามที่พึง
ประสงค์ เพราะข้อมูลจากการประเมินเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ อันน าไปสู่            การปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 

๒)  คุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้แล้วในทุกมาตรฐาน ด้วย
วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
ตรวจสอบจากเอกสารหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นต้น  
 
การด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานที่เกี่ ยวข้องกัน แตกต่างใน
เรื่องของจุดเน้นและบทบาทในการด าเนินการ การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาโดยบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้
ข้อมูล  ที่ช่วยในการปรับปรุงพัฒนา  การให้บรรลุเป้าหมายและน าข้อมูลไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเองและ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  



 เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบทบาทของหน่วยงานต้นสังกัด            กับ
สถานศึกษาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากับการประเมินคุณภาพภายใน           ของสถานศึกษา  
ดังแผนภาพที่ 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 8 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากับหน่วยงาน

ต้นสังกัด 
   
  จากแผนภาพที่ ๑แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนา             ระบบประกันคุณภาพ
ภายในการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 
 

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

(Quality Monitoring and Audit) 

การประเมนิคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา 

(Quality assessment) 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Development) 

การท าแผน 

พัฒนาการจัด

การศึกษา 

การจัดกระบวนการเรียนรู้

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดกระบวนการเรียนรู้

เสริมหลักสูตรสถานศึกษา 

การก าหนด

มาตรฐาน

การศึกษา 

การจัดระบบ

บริหารและ

สารสนเทศ 

สถานศกึษา สพท./สพฐ. 

 

การส่งเสริมและสนับสนุน 

เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

(Quality Promotion and 

Support) 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ปรับปรุงและพัฒนา 

อย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง 

อย่างน้อยปีละครั้ง 

ปีละ 1 คร้ัง 

รายงานประจ าป ี(Annual Report) 

 

รายงานผลการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

(Quality Monitoring and Audit)  

อย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง การประเมนิคุณภาพการศึกษา 

(Quality assessment) 

 



  ๑. บทบาทของสถานศึกษา 
๑.๑การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การ

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การ
จัดระบบการบริหารและสารสนเทศ การด าเนินการดังกล่าว                จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เสริมหลักสูตรสถานศึกษา การด าเนินการดังกล่าว                  เป็นการพัฒนานักเรียนตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนด           ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.๓การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบ             ในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษา การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนา การเตรียมการและให้ความร่วมมือ          ในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้น
สังกัด 

๑.๔การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย การประเมินการปฏิบัติงานและคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการโดยสร้างความตระหนัก แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
ประเมิน ก าหนดกรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าเครื่องมือการประเมิน 
และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

๑.๕การจัดท ารายงานประจ าปี ประกอบด้วย การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดท ารายงาน                    การ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานและการจัดท ารายงาน น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ รายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน ติดตามผลและ รับข้อมูลย้อนกลับ 
 
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องมีความชัดเจน  มีความเป็น
ปรนัย (Objectivity) มีความเหมาะสมกับสิ่งที่ถูกประเมิน ดังนั้น การเลือกใช้วิธีการประเมินต้องเลือกวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงข้อที่ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น            ให้มากที่สุด มีการตรวจสอบความถูกต้องจาก
ข้อมูลหลาย ๆ แห่ง อย่างไรก็ตาม ความส าคัญของความชัดเจนและความถูกต้องของการประเมินเป็นจุดส าคัญ 
ทั้งนี้ในการประชุมของ The Joint Committee on Standard for Educationalได้สร้างมาตรฐานการ
ประเมินขึ้นเรียกว่า “Standard of Evaluation”หรือมาตรฐานการประเมิน ซึ่งสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ใน
การประเมินในแต่ละมาตรฐานการศึกษาได้ดังนี้  

๑) มาตรฐานด้านประโยชน์จากการประเมิน (Utility Standard)ผลการประเมิน 
ต้องให้ข้อมูลตรงตามที่ผู้ใช้ผลการประเมินอยากรู้ (เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ฯลฯ) น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานได้จริง โดยเฉพาะหากสามารถให้ข้อมูลช่วยในการ
ปรับปรุงตนเองได้ในระดับบุคคล (นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา) ก็จะท าให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 ๒) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (feasibility Standard)วิธีการที่ใช้ในการประเมินจะต้องมีความ
เป็นไปได้ในแนวทางปฏิบัติจริง ประหยัด คุ้มค่า และเหมาะสม 
 ๓)มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standard)วิธีการที่ใช้ในการประเมินต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายกับผู้ให้ข้อมูล 



 ๔)มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) วิธีการที่ใช้ในการประเมินต้องมีความถูกต้อง 
ให้ข้อมูลเชื่อถือได้ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินต้องสามารถวัดตัวบ่งชี้            ที่ต้องการวัดได้จริง มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวบ่งชี้ที่ต้องการวัด แหล่งผู้ให้ข้อมูลเชื่อถือได้            ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง วิธีการ
วิเคราะห์และการเสนอผลการประเมินถูกต้องและผลการประเมินมีความเป็นปรนัย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากับการประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 จากแผนภาพที่ ๑0 องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
   ด้านคุณภาพผู้เรียน (๒๖ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ (๖ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  (๔ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรยีนรู ้(๔ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
                     แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล (๔ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร (๔ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ 
                     ผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต (๔ ตัวบ่งชี้) 

คุณภาพการจัด

การศึกษา 

มาตรการ

ส่งเสริม 

อัตลักษณ์ของ

สถานศึกษา 

คุณภาพสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู ้

คุณภาพผู้เรียน 

- มาตรฐานท่ี 15 

 

- มาตรฐานท่ี 14 

 

- มาตรฐานท่ี 13 

 

 

- มาตรฐานท่ี 7 

- มาตรฐานท่ี 8 

- มาตรฐานท่ี 9  

- มาตรฐานท่ี10 

- มาตรฐานท่ี 11  

- มาตรฐานท่ี 12 

 

 

- มาตรฐานท่ี 1 

- มาตรฐานท่ี 2 

- มาตรฐานท่ี 3 

- มาตรฐานท่ี 4 

- มาตรฐานท่ี 5 

- มาตรฐานท่ี 6 

 

 แผนภาพที๑่0องค์ประกอบในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานเพิ่มเติม ++++ 



 
 
  ด้านการจัดการศึกษา (๓๓ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                     ประสิทธิผล (๙ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ            
                     เกิดประสิทธิผล (๖ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน             
                     ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                     
                     (๖ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา 
                      คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน (๔ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๑๑สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม               
                      ให้ผู้เรียนพฒันาเต็มศักยภาพ(๓ ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ 
                       ก าหนดในกฎกระทรวง (๖ ตัวบ่งชี้) 
 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (๑ มาตรฐาน)  

 มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่                                    
                           ก าหนดในกฎกระทรวง (๒ ตัวบ่งชี้) 

  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (๑ มาตรฐาน) 
 มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  
                      และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น (๒ ตัวบ่งชี้) 
  ด้านมาตรการส่งเสริม (๑ มาตรฐาน) 
 มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                      เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
 (๒ ตัวบ่งชี้) 
 
 การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
  ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ 
  การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา หมายถึง การจัดท ารายงานการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและน าเสนอรายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
  จุดประสงค์การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา ก็เพ่ือน าเสนอผลการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน และเพ่ือเป็นฐานข้อมูลของสถานศึกษาในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในปีต่อไปและเป็นฐานข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ประโยชน์การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา มีดังนี้ 



  ๑. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในด้านจุดเด่น จุดที่
ต้องพัฒนา โอกาส และข้อจ ากัด น าไปใช้ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี
ถัดไป  
  ๒. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
  ๓. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนา    การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ควรพัฒนาโดยมีการประชาสัมพันธ์ ในวงกว้าง และให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างเหมาะสม 
  ๔. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
  ๕. สถานศึกษาใช้รายงานประจ าปีสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)  
 
กระบวนการพัฒนางานระบบการประกันคุณภาพภายใน 

กระบวนการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 
มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง  น าไปใช้เป็นเป้าหมายหรือกรอบทิศทางในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
ตนเอง ทั้งนี้สถานศึกษาอาจเพ่ิมเติมอัตลักษณ์ความโดดเด่นของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ขึ้นมาได้ เพ่ือความ
สมบูรณ์ของมาตรฐาน และเพ่ือใช้ในการประเมินตนเองของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ว่าสามารถบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมายหรือไม่  ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่ตั้งเป้าหมายหรือไม่  และนอกจากนี้ 
การก าหนดและประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ยังเป็นข้อมูลส าคัญที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดยังสามารถน าไปเป็นเป้าหมายในการก ากับดูแล  ตรวจสอบ และการประเมิน
คุณภาพในภาพรวม  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้วางแผนยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นในการที่จะบรรลุมาตรฐานการศึกษา
นั้น เป็นหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษาระดับต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ต้องร่วมกันด าเนินการ คือ 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานต้นสังกัดสูงสุดในการก าหนด

มาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ในการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดเป็นเป้าหมายการ

พัฒนาในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาจก าหนดตัวบ่งชี้ที่เน้นบริบทหรือเอกลักษณ์ท้องถิ่น
เพ่ิมเติมอีกก็ได้  ด าเนินการส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันภายในที่เข้มแข็ง น าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางแผนพัฒนา ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๓ ปี โดยรายงานผลให้คณะกรรมการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือผลักดันสถานศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสูงให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ร่วมมือกับชุมชนและ
องค์กรทางวิชาการให้การช่วยเหลือสถานศึกษาที่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจให้บรรลุตามมาตรฐานให้ได้ 



ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ทราบเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาต่อไป 
 
ระดับสถานศึกษา 
        สถานศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีความส าคัญที่สุด ที่น าเอามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ มา
เชื่อมโยงกันแล้วก าหนดเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา      
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่สถานศึกษาต้องด าเนินการตามตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสามารถ
น ามาก าหนดเป็นแผนภาพการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกระบวนการการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 



แผนภาพการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานการศกึษา      

ของชาติ 

สถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

กระทรวงศกึษาธิการ 

 

มาตรฐานการศกึษา 

ขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมิน

ภายนอก 

 

มาตรฐานการศึกษาของ 

เขตพ้ืนท่ีการศกึษา  

มาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 

เตรียมความพร้อมการก าหนด

มาตรฐานการศกึษา 

วเิคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน

การศึกษา 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

และตัวบ่งชี้ 

ตรวจสอบและทบทวน

มาตรฐานการศึกษา 

ประชาพิจารณ์ 

มาตรฐานการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน 

(12 มฐ.) 

มาตรฐานการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน 

(12 มฐ.) 

การบริหาร

จัดการ 

 วิเคราะห์  

 วิสัยทัศน ์

 พันธกิจ 

 เป้าประสงค์ 

 ยุทธศาสตร์ 

 กลยุทธ ์

 แผนงาน 

 โครงการ 

 กิจกรรม 

 

การจัดการเรียน 

การสอน 

 วิเคราะห์ หลักสูตร/

มาตรฐานการเรียนรู้ 

 วิเคราะห์ผูเ้รียน 

 ออกแบบการเรียนรู้ 

 แผนจัดการเรียนรู้ที่

มีคุณภาพ 

 การวัด ประเมินผล 

 ปรับปรุงการเรียน

การสอน 

 สรุป/รายงานผล 

 



กระบวนการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.เตรียมความพร้อมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู 

 คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครอง 

 

สร้างจิตส านึกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการศึกษาระดับต่าง ๆ 

 ความรู้ ความเข้าใจการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒.วเิคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษา 

 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษา 

 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน กระทรวงศึกษาธิการ 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก 

 มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 หลักสูตรสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบ่งช้ี 

 ด้านผู้เรียน 

 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษาการส่งเสริมของสถานศึกษา 

 บทน า 

 ด้านผู้เรียนและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

๔.ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศกึษา 

๓.ก าหนดมาตรฐานการศกึษาและตัวบง่ชี ้

 

๕.ประชาพิจารณ์ 



 
ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการระบุขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่๑เตรียมความพร้อมการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร

สถานศึกษา คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. สร้างจิตส านึกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจและความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการ
ประเมินภายนอก แนวทางการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ ๒วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษา 
๑. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก  หลักสูตรสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา การด าเนินการในขั้นนี้
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์โดยพิจารณาค าส าคัญที่
สอดคล้องกันในมาตรฐานการศึกษาและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานด้านคุณภาพการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษาการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้มีความส าคัญในการจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา        เพราะตัวบ่งชี้เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและน าไปสู่การควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
          ขั้นตอนที่ ๓ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 
  ๑. บทน า เป็นการก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษาตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์พันธกิจที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสของ
สถานศึกษา 

 ๒. ด้านผู้เรียนและอัตลักษณ์ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาด้านผู้เรียน
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ศักยภาพของผู้เรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่น 



๓. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาและอัตลักษณ์การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของ
สถานศึกษาด้านคุณภาพการจัดการศึกษาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา มาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ครอบคลุม
กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนรู้ ศักยภาพของผู้เรียน  

๔. ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และอัตลักษณ์ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการ อัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๔ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษา 
เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษากับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด มาตรฐานและตัว
บ่งชี้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ขั้นตอนที่ ๕ประชาพิจารณ์ 
เป็นการน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเช่น 

ผู้ ป ก ค ร อ ง  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  
คณะครู องค์กรเอกชน ด้วยวิธีการประชุมระดมความคิด ส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามหรือวิธีการอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
ขั้นตอนการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  

 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  
 การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง

และพัฒนา  
 การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก

หน่วยงานต้นสังกัด 
กระบวนการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา   การจัดการศึกษา ซึ่งมีการด าเนินงานใน ๒
ลักษณะ คือ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา ดังนี้ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สถานศึกษาสามารถ

ตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ 
เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผน



หรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ มีเพราะเหตุใด มีการสรุปผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ การติดตามตรวจสอบมีการให้ข้อสังเกต ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการต่อไป  
           การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน  ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์เพ่ือให้ การบริหารจัดการคุณภาพมี
ประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมม่ิง ( PDCA) เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  
๑)วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุด           การวางระบบที่ดี
จะต้องก าหนดขั้นตอนการท างานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก     การท างานทุกขั้นตอนเป็น
ปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบ ประเมินตนเอง และ            ให้ผู้อ่ืนตรวจสอบได้ เพราะข้อมูลที่ได้
เป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของระบบย่อยหลายๆ ระบบย่อยเป็นคุณภาพรวม
ของสถานศึกษาท้ังหมด 

๑.๑) แต่งตั้งบุคลากรตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๑.๒) ชี้แจงแนวการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 
๑.๓) จัดท าปฏิทินการติดตามคุณภาพการศึกษา 
๑.๔) ทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๑.๕) สรุปและก าหนดประเด็นส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๑.๖) สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการติดตามคุณภาพการศึกษา 

๒)ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าด้าน
ปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ การปฏิบัติร่ วมกันของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายตาม
กระบวนการ วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพ่ือให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้                  
๒.๑) ก าหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา 
                ๒.๒) สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่ครูและ

บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
๒.๓) วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาด าเนินการเป็นระยะๆ ตลอด

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่องและปฏิทินปฏิบัติการ 
๒.๔) ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นเป็นผู้

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง การด าเนินงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน 

๒.๕) ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบมาปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย 

๒.๖)คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานการ
ด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดท ารายงานเสนอ
เพ่ือด าเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป 



การวางแผนติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

การด าเนนิการตามแผนการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

การรายงานผลการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 

ไม่บรรลุ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

บรรลุ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา

บรรลุผลหรอืไม่ 

๓) รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเองร่วมกันหรือผลัดเปลี่ยน
กันประเมินเพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน มีความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
สาระส าคัญของการายงาน ประกอบด้วย 
๓.๑) ระยะเวลาของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๓.๒) ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
๓.๓) วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๓.๔) กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
๓.๕) ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๔) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดย
น าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย   
๔.๑) ระบุกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
๔.๒) จัดท าและบันทึกข้อเสนอแนะ 
๔.๓) ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 
๔.๔) ตรวจสอบการด าเนินงานซ้ า เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
         จากหลักการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สามารถสรุปเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามแผนภาพที่ 11 
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การสรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การสรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ คณะผู้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมหรือคณะผู้ปฏิบัติอ่ืนๆ สถานศึกษาควรพิจารณารายละเอียด
การตรวจสอบแต่ละกิจกรรม แล้วก าหนดร่วมกันตั้งแต่ต้นว่า คณะใด ระดับใดจะตรวจสอบเรื่องใดบ้าง แล้ว
จัดท าปฏิทินการติดตามตรวจสอบ ด าเนินการติดตามตรวจสอบ สรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามแผนภาพที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 12การสรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 

  
  

ผู้ปฏิบัต ิ

คณะผู้ปฏิบัติประชุม

สรุปผลร่วมกัน 

การประชุมสรุปผล

ประจ าเดือน 

การประชุมสรุปผลแต่ละ

ภาคเรยีน 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของตนเอง

เป็นระยะ 

รายงานผลการ

ตรวจสอบแตล่ะเรื่อง 

รายงานผลการ

ตรวจสอบโดยภาพรวม 

สรุปผลรวมของโรงเรียน 



 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาก็
เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาได้ทราบถึงสภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและให้การสนับสนุนรวมทั้งมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยสถานศึกษาน าข้อมูลมาสรุปรวมกับผลการติดตามตรวจสอบปีที่ผ่านมา 
(หรือข้อมูลย้อนหลัง ๓ปี) และจัดท าเป็นสารสนเทศ ส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 รูปแบบของการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอาจน าเสนอได้หลายลักษณะ 
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรายงาน หากต้องการรายงานหน่วยงานต้นสังกัดระดับสูงขึ้นไปหรือรายงานต่อ
สถานศึกษา อาจจัดท าเป็นเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ หากต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาจรายงานใน
รูปของเอกสารแผ่นพับ จดหมายข่าว ซึ่งเป็นการน าเสนอเฉพาะประเด็นส าคัญโดยสรุปหรือประเด็นที่ต้องการ
รายงาน หรือประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีรายงานให้เหมาะสมของบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
อย่างไรก็ตามสาระส าคัญทีค่วรปรากฏในรายงานมีด้วยกัน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 กรอบ/สาระส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 ขั้นตอนและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน 
 ๑. ขั้นการเตรียมการ  

 ๑)การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคน โดยท าความเข้าใจเกี่ยวกับ               การ
ประเมินคุณภาพภายในประเด็นที่ส าคัญๆ เช่น การประเมินคุณภาพคืออะไร  มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นอย่างไร เน้นย้ ากับบุคลากรในการ                 
ให้ความร่วมมือ การตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลักการตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริง
และผลที่เกิดขึ้นจริง เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประเมินคุณภาพคือภารกิจ
ประจ าของ                    ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักถึง
คุณค่าของการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการ
ท างานเป็นทีม และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ โดยเน้นเนื้อหาการก าหนดกรอบมาตรฐานการประเมิน การ
สร้างเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
๒)การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานด้านการประเมินคุณภาพภายใน               ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแลช่วยเหลือ
สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท าร่วมกันเป็นทีม ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะท างานควรจะประกอบด้วย 



ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมไปถึง ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับกับสถานศึกษา 
๒. ขั้นการด าเนินงาน  
ขั้นการด าเนินงานเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของเดมมิ่ง 
ซึ่งวงจรของเดมม่ิงประกอบด้วยการวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) โดยมี
ลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง  
 ๑) การวางแผนการปฏิบัติงาน (P)จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของการ
ประเมินให้ชัดเจนจาก ๑๘มาตรฐาน หรือ ๑๕ มาตรฐาน หรือ ๑๕++ (มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา) แนวทางการด าเนินงาน รวมไปถึงการวางแผนผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ส าหรับการจัดท าแผนของสถานศึกษา เช่น แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนงบประมาณ แผนการจัดการเรียนการสอน 
เป็นต้น ก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ๑๘ มาตรฐาน
หรือ ๑๕ มาตรฐาน หรือ ๑๕++ เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  วางแผนการเก็บข้อมูล 
วางแผนการวิเคราะห์/สรุปและรายงานผล 
 ๒) การด าเนินการตามแผน (D)ศึกษามาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ ผู้บริหารควรให้การ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติ ก ากับ ติดตามการท างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และ              
ให้การนิเทศ 
 ๓) การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (C)โดยวางกรอบการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา สร้างเครื่องมือการประเมิน                   
ตามมาตรฐานศึกษา ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบการด าเนินงานและสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
๔)การน าผลการประเ มินคุณภาพภายในมาปรับปรุ ง  (A)  สถานศึกษาน าผล               
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผนการแก้ไขปรับปรุง            
การด าเนินงานของสถานศึกษาในส่วนที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินของสถานศึกษาตามแนวทางที่สถานศึกษาเลือกใช้ แล้วด าเนินการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลหรือไม่ ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปด าเนิน
ตามข้ันตอน  ที่ ๑) ใหม่ เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานในระยะต่อไป ส าหรับงานที่
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้นต่อไป 
๓. ขั้นการจัดท ารายงานผลการประเมิน 
เมื่อสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาเสร็จแล้วจะจัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสรุปสุดแข็งและจุดที่ควร
พัฒนาของสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

๒.การด าเนนิการ ๑.การเตรยีมการ ๓.การรายงาน 

๒.๑วางแผนการปฏบิัตงิาน (P) 

- ก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายจาก

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๕มาตรฐาน) 

- ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 

วางแผนผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 

วิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  

- ก าหนดระยะเวลา, งบประมาณ 

- เตรยีมเครื่องมอืท่ีใช้ในการประเมนิ 

และวางแผนการเก็บข้อมูล 

๓.๑จัดท ารายงาน 

- รวบรวมผลการด าเนินงานและ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐาน 

- เขียนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

 

๑.๑ เตรียมความพร้อม

ของบุคลากร 

- สร้างความตระหนักให้

ความรู้ความเข้าใจ 

- พัฒนาความรู้ ทักษะ 

 

๑.๒ แต่งตั้งกรรมการ

หรือคณะท างานด้านการ

ประเมนิคุณภาพภายใน 

 

 
๒.๒ด าเนินการตามแผน (D) 

- สง่เสริม สนับสนุน 

- ก ากับ ตดิตาม 

- ให้การนิเทศ 

๒.๓การตรวจสอบผลการ

ด าเนินงาน (C) 

- วางกรอบการตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

- จัดท าเครื่องมือการประเมนิ 

- ก าหนดเกณฑ์การประเมนิ 

- ด าเนินการตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 

- สรุปการตรวจสอบการด าเนินงาน 

ข้อมูลป้อนกลบั 

๒.๔น าผลการประเมินมา

ปรับปรุง (A) 

- ปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไป

ตามมาตรฐานการศึกษา 

- วางแผนในระยะต่อไป 

แผนภาพที1่3กระบวนการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 



แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนดจาก ๑๘มาตรฐานหรือ ๑๕ ++ มาตรฐาน 
ส าหรับใช้เป็นทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบของสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งๆ   
ขึ้นไป โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจาก ๑๘มาตรฐานหรือ ๑๕ ++ มาตรฐาน ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพของสถานศึกษาที่พึงประสงค์ เป็นการส่งเสริม ก ากับดูแล ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
๒. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีเครื่องมือการ
ประเมินตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ที่มีคุณภาพน าผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาไปใช้และพัฒนา ส าหรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับปรับปรุง
จะต้องน ามาแก้ไขปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผู้ปฏิบัติได้ก าหนดไว้ 
๓. การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสรุปผลการประเมินและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าไปวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปแสดงได้ดัง
แผนภาพ 
 
 
ที่ ๓ 

  
  

  
  

 
แผนภาพที่14แนวทางการประเมินคุณภาพภายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ขอบข่ายและประเด็นในการประเมินคุณภาพภายใน 
 ขอบข่ายและประเด็นในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
สถานศึกษาก าหนด (15 มาตรฐาน +มาตรฐานที่เพ่ิมเติม) และจัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัด
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขอบข่ายและประเด็นการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

รายงานการประเมิน 

ตามมาตรฐาน 

การประเมนิ 

ตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐาน 

ข้อมูลป้อนกลับ 



 
 การสรุปและรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการเสนอ
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก๑๕ มาตรฐาน แล้วน าผลไปใช้ใน
การพัฒนา โดยสถานศึกษาต้องน าข้อมูลมาสรุปรวม และจัดท าเป็นสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
  ๑. เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาได้ทราบถึงสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒. เพ่ือให้สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและให้การสนับสนุนรวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา              อาจ
รายงานได้หลายลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรายงาน หากต้องการรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน อาจจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลฉบับ
สมบูรณ์ หากต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาจรายงานในรูปของเอกสารแผ่นพับ จดหมายข่าว ซึ่งเป็นการ
น าเสนอเฉพาะประเด็นส าคัญโดยสรุป หรือประเด็นที่ต้องการรายงาน หรือประชาสัมพันธ์ทั้งนี้ สถานศึกษาแต่
ละแห่งสามารถเลือกวิธีรายงานได้ตามความเหมาะสมของบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
 สาระส าคัญท่ีควรปรากฏในรายงาน 
 ๑. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒. สาระส าคัญของการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๓. วิธีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๕. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
  ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษาท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีรายละเอียด 
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑5  ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 

  จากแผนภาพที่๑5 แสดงขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา โดยแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
  สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะท างานจากบุคคลผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   ๑.๑ผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๑.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๑.๓ หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
   ๑.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ / หัวหน้างาน 
   ๑.๕ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 
  ในกรณีที่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กอาจก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา
ได้ตามความเหมาะสมการด าเนินงานของคณะท างานจะต้องวางแผนการจัดท ารายงานประจ าปีโดยมีการ
ก าหนดช่วงระยะเวลาจัดท า รายละเอียดการรายงาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
ทั้งนี้จะต้องรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องก่อนเริ่ม 
ปีการศึกษาใหม่ของทุกปี 
  ๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผล 
  การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผลเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้รายงานประจ าปีมี
ความสมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งภาระงานที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินงาน มีดังนี้ 
   ๒.๑รวบรวมข้อมูล สารสนเทศจากการด าเนินงานประจ า ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน    ของสถานศึกษา 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
   ๒.๒ ออกแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวมไว้ในแต่ละมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผล

ผลผผล 

 ๒. เขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

 

๔. รายงานหนว่ยงานต้นสังกดั หนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

๓. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

 



   ๒.๓วิเคราะห์และแปลผลเพื่อการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
  ๓. เขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
   สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม โดย
ใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่ายน าเสนอทั้งข้อมูลเชิงปริมานและเชิงคุณภาพ สาระส าคัญอาจแบ่งออกเป็น ๔ตอน ดังนี้ 
   ๓.๑ ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
   ๓.๒ ตอนที่ ๒แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
   ๓.๓ ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๓.๔ ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
   ๓.๕ ภาคผนวก 
  ๔. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
      หลังจากเขียนรายงานประจ าปีเสร็จสมบรูณ์ สถานศึกษาจะต้องน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (สช.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือรับรองผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
  ๕. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง 
  เมื่อสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว จะต้องรายงานและเปิดเผยผลการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น รายงานประจ าปีฉบับสมบูรณ์ เปิดเผยผ่าน 
Website ของสถานศึกษา จุลสาร อนุสาร แผ่นพับ รายงานเสียงตามสาย และชี้แจงในการประชุม 
องค์ประกอบของรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา อาจแบ่งองค์ประกอบได้ดังแผนภาพที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

แผนภาพที่ 16องค์ประกอบของรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของ

สถานศึกษา 
 การบรหิารจัดการศึกษา 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย อัตลักษณ ์  

ของสถานศึกษา 

 แนวทางการพัฒนา

คุณภาพสถานศกึษา 

กลยุทธ์การพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 การด าเนินงานตาม 

กลยุทธ์ของสถานศกึษา 

 

ตอนที่ ๓ 

ผลการพัฒนา

คุณภาพการจัด

การศึกษาของ

สถานศึกษา 
ผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี

ของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานตาม 

มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  

สรุปผลการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

 ผลการจัดการเรียนรู้

ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

ตอนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนา

และการน าไปใช ้
สรุปผลการด าเนินงาน 

ในภาพรวม 

จุดเด่นและจุดที่ควร 

    พัฒนา 

 แนวทางการพัฒนา 

    ในอนาคต 

 ความต้องการและ 

    การช่วยเหลือ 

ตอนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลทั่วไป 

 ข้อมูลผูบ้รหิาร 

 ข้อมูลนักเรียน 

 ข้อมูลครูและบคุลากร 

 ข้อมูลอาคารสถานที ่

 ข้อมูลงบประมาณ 

 ข้อมูลสภาพชุมชน

โดยรวม 

 โครงสรา้งหลักสูตร

สถานศึกษา 

 แหลง่เรียนรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ผลงานดีเด่น 

 ผลการประเมินคุณภาพ

ภายในรอบที่ผ่านมา 

- ผลการประเมินตนเอง  

   ของสถานศึกษา 

- ผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาโดย

หน่วยงานต้นสงักัด 

 ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะจากผล

ประเมินคุณภาพภายใน

และภายนอก 

 

ภาคผนวก 

 หลักฐาน ข้อมูล 

ส าคัญ 

เอกสารอา้งองิ 

   ภาพกิจกรรมส าคญั   

   ที่แสดงเกียรติยศและ 

   ผลงานดีเด่นของ 

   สถานศึกษา   

 

 

 



แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด 
 เพ่ือให้เห็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการน าแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดย
การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดมาใช้เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ๘ขั้นตอนหลักดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังแผนภาพที่ ๓ 
  

- สนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพต่าง ๆ เช่น NT ONET LASฯลฯ 

- จัดตั้งคณะท างาน/ผู้รับผดิชอบด้านขอ้มูลของโรงเรียน 

- ระบุบทบาทหน้าที่ของบุคลากรเพื่อวางแผนการใชข้้อมูลรว่มกัน 

- จัดท าตารางปฏิบัตงิานท่ีบุคลากรทุกคนสามารถ
ท างานรว่มกันได ้

๑. การวางระบบการท างานที่ใช้หลักการร่วมมือรวมพลังเพื่อ

สร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล 

 

- พัฒนาความรู้

ความสามารถด้านการ

ประเมินให้กับครู เช่น 

พูดคุย อบรม นิเทศภายใน 

จัดหาพี่เลี้ยง และวิทยากร

ให้ความรู้ฯลฯ 

๒. การพัฒนาความรู้

ความสามารถด้านการ

ประเมนิให้กับคร ู

 

- ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการจัดท าข้อมลูภาพรวมของโรงเรียน 

- ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง ต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอก 

- สรุป วิเคราะห์ และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ ตาราง แผนภมูิ 
แผนภาพ กราฟ ฯลฯ 

- น าเสนอให้ทุกฝ่ายรับรูแ้ละวางแผนใชข้้อมูล 

 

๓. การจัดท าข้อมูลภาพรวมทั่วไปของผู้เรียน 

 

- ระบุลักษณะปัญหาของผู้เรียน 

- ส ารวจ ตรวจสอบความสอดคล้องและความถกูต้องของข้อมูลจาก
แหลง่อื่น ๆ เพิ่มเติม 

 

๔. การวเิคราะห์ข้อมูลคุณภาพผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง 

 

- ส ารวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน 

- สนับสนุน สง่เสรมิ และช่วยเหลือครูด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การนิเทศ 
การมีพี่เลี้ยง การจัดวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า 

๕. การตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครู 

 

- ตัดสินใจเพื่อก าหนดกลยุทธก์ารเรียนการสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อแก้ปญัหาและพัฒนาผูเ้รียน 

- น ากลยทุธ์ฯ/กระบวนการฯ สูแ่ผนปฏบิัติการประจ าป ี

๖. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้/แผนปฏบิัตงิาน 

 

- ออกแบบแผนการตรวจสอบ
การจัดการเรียนการสอนของ

ครู 

- ก าหนดช่วงเวลา วิธกีาร
ประเมิน และขั้นตอนการเกบ็

รวบรวมข้อมูล 

๗. การวางแผนเพื่อประเมนิ

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้

ของผู้เรยีน 

 

- จัดการเรียนการสอนตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 

- ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

๘. การปฏิบัตแิละ                   

การประเมนิผล 

 

แผนภาพท่ี ๓แนวปฏบัิตขิองสถานศกึษาในการใชข้้อมูลอยา่งชาญฉลาด เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ



กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทั่วทั้งโรงเรียน ที่ต้องอาศัยการร่วมมือรวมพลังจากบุคลากรทุกฝ่าย โดยจ าเป็นต้องมีการสร้าง
วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาและเน้นจุดที่ควรพัฒนาอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นกลไกหลักส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นผู้น าในการด าเนินงานต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นวงจรการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับบทบาทภาระหน้าที่หลักของสถานศึกษาในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน 

 
 

 

  



2.5การพัฒนางานการควบคุมภายในและค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

ความส าคัญ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการ

ก าหนด    มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544   มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2544  เป็นต้นมา 
อันมีผลท าให้หน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
ดังกล่าว ข้อ 5เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน และภายหลังการจัดวาง ระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ก็
จะต้องรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  โดยรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบ ฯ ข้อ 6  

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผล การ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวขึ้นใหม่ โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วน  รวมทั้งปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการจัดท ารายงาน  เพ่ือ ใช้แทน
ค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ฉบับเดิม  

จากการตรวจสอบการส่งรายงานการควบคุมภายในของโรงเรียนและกลุ่มต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  พบว่ายังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ความช านาญ  และขาดทักษะ ใน
การด าเนินการจัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ 
ควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1  ได้เห็นความส าคัญจึงก าหนดแนวทางแก้ไขโดยการจัดท า  คู่มือการจัดท ารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   ตามระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  เป็นคู่มือให้
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง และกลุ่ม ทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะใน ระดับผู้บริหารของหน่วยงานจะสามารถเข้าไปศึกษาในรายละเอียด
และด าเนินการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน คู่มือนี้จะเป็นเข็มทิศชี้ ให้เห็นแนวทางในการด าเนินการและ
บริหารภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง ในการด าเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่อง   โดยจะแทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของทุกสายงาน 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร    และผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการจัดท ารายงานตามระเบียบ ฯ  ข้อ  6  

2.2  เพื่อให้การจัดท ารายงานตามระเบียบฯ  ข้อ 6 ของหน่วยงานรับตรวจหรือส่วนงานย่อย มีความถูก
ต้อง รวดเร็ว  เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

2.3  เพื่อให้การจัดท ารายงานของหน่วยรับตรวจ  หรือส่วนงานย่อย  เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน  
3. นิยามศัพท์  



การควบคุมภายใน   หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ ผู้ก ากับ ดูแล ฝ่ายบริหาร และ
บุคลากร           ของหน่วยรบัตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน ซ่ึง รวมถึง           การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต            ในหน่วยงานรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

ผู้ก ากับดูแล   หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบในการก ากับดูแล หรือ บังคับ
บัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ  

ผู้รับตรวจ   หมายความว่า   หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บริหารองค์กร ผู้รับผิดชอบ  
ในการปฏิบัติราชการ หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ  

หน่วยรับตรวจ  หมายความว่า  
(1)  กระทรวง  ทบวง  กรม และส่วนราชการที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นที่ มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือกรม  
(2)  หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค  
(3)  หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น  
(4)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน  
(5)  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
(6)  หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที ได้รับเงินหรอืทรัพย์สินลงทนุจากหน่วยรบัตรวจตาม  (1)  

(2)  (3)  (4) หรือ  (5)  
(7)  หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ  
ฝ่ายบริหาร  หมายความว่า  ผู้รับตรวจ หรือผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานรับตรวจ  
ผู้ตรวจสอบภายใน   หมายความว่า   ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานรับตรวจ            

หรือ  ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานรับตรวจ  หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับ  
ผู้ตรวจสอบภายใน 

รายงานประจ าปี    หมายความว่า    รายงานการควบคุมภายในที่ผู้รับตรวจต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแล 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  โดยมีรายละเอียด 
ประกอบการรายงาน ดังนี้  

(1)  ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในหน่วยรับตรวจท่ี ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบน้ี  หรือไม่ 
(2)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ในการบรรลุ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดรวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน  
ประกอบด้วย  

(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
(ข) การประเมินความเสี่ยง  
(ค) กิจกรมการควบคุม  

(ง)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ) การติดตามประเมินผล  



(3)  จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน    พร้อมข้อเสนอแนะ    และแผนการปรับปรงุระบบ                การ
ควบคุมภายใน  

ระดับส่วนงานย่อย   หมายความว่า  หน่วยงานที่ เป็นสาขายอ่ยของระดับหน่วยรับตรวจ เช่น ระดับหน่วย  
รับตรวจคือ ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา ฉะนั้นระดับส่วนงานย่อย คือ กลุ่มต่าง ๆ   
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และงานต่าง ๆ  ในสถานศึกษา  
 
4. องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  
           องค์ประกอบมาตรฐานที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบฯ  มี 5  เรื่อง    คือ  
4.1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  (Control  Environment )  
     ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่องแรก เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ระบุว่า  “ ผู้ก ากับดูแล  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานรับตรวจต้องสร้าง บรรยากาศของการ
ควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที ดีต่อการควบคุมภายใน     โดยส่งเสริมให้บุคลากรของ หน่วยงานเกิดจิตส านึกท่ีดีใน
การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการควบคุมภายในรวมทั้ง
ด ารงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี  ”  
การบรรลุตามเป้าหมายนี้มีปัจจัยส าคัญหลายอย่างที่ เกี่ยวข้องซึ่งผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยและผู้ประเมินผลควร
พิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมของการควบคุมเพื่อประเมินว่า สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน
เป็นไปในทางที่ดีที่ จะเอ้ืออ านวยต่อความส าเร็จของการควบคุมภายในหรือไม่  ปัจจัยที่ควรพิจารณาปรากฏตาม
ข้อความใน “ ช่องจุดที่ควรประเมิน ”  ภายใต้หัวข้อ “ สภาพแวดล้อมของการควบคุม ” ซึ่งเป็นเพียงปัจจัย
เบื้องต้นและอาจไม่ครบถ้วน และบางปัจจัยอาจไม่สามารถใช้กับทุกหน่วยงานหรือทุกกิจกรรมในหน่วยงานนั้น  
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบางปัจจัยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจ แต่ปัจจัยดังกล่าวมีความส าคัญท่ีจะท าให้
บรรลุถึงความมีประสิทธิผลของสภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 
4.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
มาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่สอง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงระบุว่า“ฝา่ยบริหาร 
ต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสม”  
วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้  เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการ 
บริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ เงื่อนไขส าคัญก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงคือการก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ขึ้นแล้ว 
หน่วยงานจ าเป็นต้องระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ การบรรลุวัตถุประสงค์
เหล่านั้นทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม  การประเมินความเสี่ยงควรพิจารณาทั้งความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกหน่วยงาน เมื่อมีการระบุความเสี่ยงแล้วควรมีการวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง
นั้น  หลังจากนั้นผู้บริหารควรก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง  และตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายในที่
จ าเป็นเพื่อลดหรือบรรเทาความเสี่ยงเหล่านั้น   และเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน รายงานการเงินและการด าเนินงานที่น่าเช่ือถือ  การปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมาย  
และระเบียบข้อบังคับ  



4.3. กิจกรรมการควบคุม  (Control  Activities )  
มาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่สาม  ซึ่งเก่ียวกับกิจกรรมควบคุมระบุว่า “ ฝ่ายบริหารต้อง จัดให้มี 
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาด ที่อาจ
เกิดขึ้น   และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในส าหรับ   กิจกรรมการ ควบคุม
ในเบื้องต้นจะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งมีหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ส าคัญ  หรืองานที่ เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ  แต่ถ้า มีความจ าเป็นให้ก าหนด
กิจกรรมการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน  ”  

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของมาตรฐานข้อนี้  เพื่อการพิจารณาว่าหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสม 
เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ นโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกต่างๆ ที่ช่วย
ให้ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามที่ ฝ่ายบริหารสั่งการเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวางแผนขององค์กร การปฏิบัติตามแผน และการสอบทานงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับความรับผิดชอบ
ในการดูแลการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ  

กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกระดับและทุกส่วนงานขององค์กร ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น
นโยบาย  ระเบียบปฏิบัติ  การอนุมัติ การมอบอ านาจ การตรวจสอบความถูกต้อง  การสอบยันความถูก
ต้องการสอบทานผลการด าเนินงาน  การรักษาความปลอดภัย  การจ ากัดการเข้าถึงทรัพยากร  การแบ่งแยก
หน้าที่การงาน เป็นต้น 
ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  หรือผู้ประเมินควรมุ่งเน้นกิจกรรมการควบคุมโดยพิจารณาเนื้อหาสาระของการสั่ง
การของผู้บริหาร เกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของแต่ละกิจกรรม     ( 
หรือโครงการ หรือภารกิจ ) ที่ส าคัญ ดังนั้นผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยหรือผู้ ประเมิน ควรพิจารณาว่า กิจกรรม
การควบคุมสอดคล้องกับกระบวนการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ และการ สั่งการของผู้บริหารได้รับการปฏิบัติ
ตามหรือไม่ ในการประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรพิจารณาว่า กิจกรรมการ
ควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม มีจ านวนกิจกรรมการควบคุม เพียงพอ และมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล 
การประเมินดังกล่าวควรด าเนินการในแต่ละกิจกรรมที่ส าคัญ การวิเคราะห์และการประเมินควรครอบคลุมถึงการ
ควบคุมระบบสารสนเทศด้วย ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย หรือผู้ประเมินไม่เพียงแต่พิจารณาว่ากิจกรรมการ
ควบคุมท่ีมีความสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงหรือไม่เท่านั้น  แต่ควรพิจารณาด้วยว่ากิจกรรมการ
ควบคุมดังกล่าวได้น าไปใช้อย่างถูกต้อง หรือไม่กิจกรรมการควบคุมที่มีในองค์กรต่าง ๆ อาจแตกต่างกัน  ทั้งนี้
เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ  เช่น  

(1) ความแตกต่างของพันธกิจ  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์  
(2) ความแตกต่างของสภาพแวดล้อม   ขนาด และลักษณะการด าเนินงาน ตลอดจน จ านวนค่าใช้จ่าย 

ที่ยอมรับได้  
(3) ความแตกต่างของระดับความซับซ้อนขององค์กร  
(4) ความแตกต่างของความเป็นมาและวัฒนธรรมขององค์กรและ  
(5) ความแตกต่างของความเสี่ยงซึ่งองค์กรเผชิญอยู่และพยายามลดความเสี่ยงนั้น  

ปัจจัยต่าง ๆ  ดังกล่าวมีผลต่อกิจกรรมการควบคุมภายในขององค์กร  อาจเป็นไปได้ว่า แม้สององค์กรจะมี 
ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และโครงสร้างองค์กรที เหมือนกันแต่อาจมีกิจกรรมการ ควบคุมที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากการใช้ดุลยพินิจ  การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการที่แตกต่างกันของ แต่ละหน่วยงาน ดงันัน้รูปแบบการ



ควบคุมภายในจึงมีความแตกต่างหลากหลายเปน็พัน ๆ รูปแบบ แต่ละรปูแบบจึงเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน  
ดังนั้น การออกแบบกิจกรรมการควบคุมจึงควรสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย หรือเป้าประสงค์ขององค์กรเพื่อ
ช่วยใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 
4.4. สารสนเทศและการสื่อสาร  (Information  and  Communications )  

 ตามมาตรฐานการควบคุมภายในเร่ืองที่สี่  ซึ่งเกี่ยวกับสารสนเทศการสื่อสารระบุว่า “ ฝ่ายบริหารต้อง 
จัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคคลอ่ืน ๆ  อย่างเหมาะสม ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานซึ่งจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศนั้นในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา ”  
 วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ เพื่อให้ผู้ประเมินพจิารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน การด าเนินงาน การควบคุม
ภายในที่ถูกต้องเชื่อถือได้  และเกี่ยวข้องทั้งด้านการเงิน  และด้านการด าเนินงาน  ข้อมูลเหล่านี้ควรมีการ
บันทึกและสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและพนักงานอ่ืนในองค์กรซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ 
รับผิดชอบในรูปแบบที่เหมาะสมและทันกาล นอกจากนี้ การสื่อสารควรครอบคลุมไปท่ัวท้ังองค์กร และใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าการสื่อสารนั้นเป็นประโยชน์  น่าเชื่อถือ และมีการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง 
 ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยและผู้ประเมิน  ควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ และ
ระบบการสื่อสารขององค์กรว่าเป็นไปตามความต้องการขององค์กรและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการควบคุมภายใน
ด้วย 

4.5. การติดตามประเมินผล  (Monitoring )  
มาตรฐานการควบคุมภายในเรื่องที่ห้า    ซึ่งเป็นมาตรฐานสุดท้ายของการควบคุมภายในเป็น เรื่อง 
เกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ซึ่งระบุว่า “ ในการด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ายบริหารต้อง
จัด  ให้มีการติดตามประเมินผล   โดยการติดตามผลในระหวา่งการปฏิบัติงาน   และการประเมินผลเป็นรายครั้ง
อย่าง 
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า  

- ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้เพียงพอ  เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติจริง 
- การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล  
- ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอ่ืน  ๆ  ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่าง เหมาะสม 

และทันเวลา 
- การควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เเปลี่ยนแปลงไป  
มาตรฐานข้อนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประเมินพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในของหน่วยงาน อันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน   ในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในควรเป็นการประเมินคุณภาพของผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาที่ก าหนด
เพื่อให้ความม่ันใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันกาล  การ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประกอบด้วย 1) การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน (  Ongoing 
Monitoring Activities ) และ 2) การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง ( Separated 
Evaluations of Internal System )  

การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงานเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการบริหาร
งาน 
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การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบ  การสอบยัน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ประจ าของพนักงาน และยังรวมถึงการท าให้แน่ใจว่าผู้บริหารและหัวหน้างาน เข้าใจความรับผิดชอบของ
ตนต่อการควบคุมภายในและเข้าใจความจ าเป็นที่ต้องมีการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ  
การประเมินเป็นรายครั้ง  เป็นการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน ณ  เวลาใดเวลาหนึง่
ที่ก าหนด  การประเมินอาจเปน็ในรูปแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง(Self - Assessments) 
นอกจากนี้การติดตามประเมินผลยังรวมถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติเพ่ือความมั่นใจว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับความสนใจจากฝ่ายบริหารและมีการปรับปรุงแก้ไขทันที  
5. ประโยชน์ที่จะได้รับ  
ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ จากการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่  

1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้  สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ วางไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บรหิารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6การพัฒนางานการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

สาระที่น าเสนอในตอนนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๔แนวคิด ดังนี้ แนวคิดท่ี ๑กระบวนการพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด แนวคิด
ที่ ๒การจัดการความรู้ แนวคิดที่ ๓การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และแนวคิดที่ ๔การน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. กระบวนการพัฒนาโดยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด  
    (Data Wise Improvement Process) 
 

แนวคิด 
การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดเป็นกระบวนการน าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่สถานศึกษามีอยู่มาใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน หรือด้านอ่ืน ๆ โดยข้อมูล
สารสนเทศเหล่านี้ได้มาจากผลการประเมินจากแหล่งต่าง ๆ  

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ผลการประเมินผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผล
การทดสอบระดับท้องถิ่น ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นต้น 
 

ขั้นตอนการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด 
ขั้นตอนการน าข้อมูลไปใช้อย่างชาญฉลาด แบ่งได้เป็น ๓ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ ๑คือ การจัดเตรียมข้อมูล เป็นระยะที่สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ส าหรับใช้

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น ข้อมูลการบริหารจัดการ ข้อมูลการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การเตรียมการครั้งนี้ได้มาจากการกระบวนการติดตาม ตรวจสอบหรือประเมินผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

ระยะที่ ๒การสืบเสาะเพื่อวางแผนการใช้ข้อมูล เป็นระยะที่สถานศึกษาต้องก าหนด ออกแบบ หา
แนวทาง และแบบแผน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ หรือการจัดการเรียนการสอน 

ระยะที่๓ การลงมือปฏิบัติงาน เป็นระยะที่สถานศึกษาลงมือปฏิบัติงานตามแนวทางและแบบแผนที่
ก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งถือเป็นขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา หรือการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทางหรือแบบแผนที่ก าหนดไว้ ในขั้นตอนนี้ สถานศึกษา
สามารถน าผลจากการปฏิบัติงานไปใช้สะท้อนกลับ (reflect) เพ่ือปรับปรุงจุดด้อยของการด าเนินงานใน
ระยะแรกเพ่ือให้เกิดเป็นวงจรของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้  

จากแผนภาพที่ ๒เป็นวงจรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ข้อมูลอย่างชาญ
ฉลาดส าหรับการจัดการเรียนรู้ของครู สรุปได้ดังนี้ 

 ระยะการเตรียมการข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ครูต้องมีการวางแผนและจัดระบบการเรียนการสอนและ
ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  



 เมื่อเข้าสู่ระยะสืบเสาะเพ่ือวางแผนการใช้ข้อมูล ครูต้องมีวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ทั้งในด้านจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียน รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  

 และเมื่อเข้าสู่ระยะการลงมือปฏิบัติงาน ครูต้องมีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ หรือแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนปฏิบัติงานของครูที่สอดคล้องกับ
ข้อมูลด้านคุณภาพของผู้เรียนที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วจึงลงมือจัดการเรียนการสอน/ปฏิบัติงานตาม
แผนที่ก าหนดไว้ ด าเนินการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศของผู้เรียน และสามารถน าข้อมูลที่จากการประเมินความก้าวหน้าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพตามวงจรการพัฒนาคุณภาพเพ่ือใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดต่อไป 

 
แผนภาพที่ ๒การใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดส าหรับการจัดการเรียนรู้ของครู  

    (ปรับปรุงจาก Boudett, City &Murnane, ๒๐๐๖) 
 

ขั้นตอนการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของครู 
 

 ระยะที่ ๑การเตรียมการข้อมูล 
 ขั้นที่ ๑การวางระบบการท างานที่ใช้หลักการร่วมมือรวมพลัง  
 การวางระบบการท างานที่ใช้หลักการร่วมมือรวมพลัง เป็นขั้นตอนที่บุคลากรของสถานศึกษาทุกฝ่าย
ได้ร่วมกันท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งอาจใช้วิธีการสนทนาพูดคุย อภิปราย และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆ โดยในกระบวนการด าเนินงานดังกล่าวนี้ยังสามารถช่วยเพ่ิม
สมรรถนะการท างานของบุคลากรให้สูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะท าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน รวมทั้งสามารถน าข้อค้นพบที่ได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การวางแผนและลงมือ
พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 

ระยะที่ 3 

การลงมือ

ปฏิบัต ิ

ระยะที่ 1 การ

เตรียมข้อมูล 

ระยะที่ 2 

การ

สบืเสาะ

เพื่อเสวง

หาข้อมูล 



 ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นผู้มีบทบาทหลักที่จะต้องเป็นผู้น าในการพูดคุย อภิปราย และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลและผลการประเมินของผู้เรียนร่วมกับบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน นอกจากนี้
จะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล (data culture) เพ่ือให้มีการน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และสร้างวัฒนธรรมของการสืบเสาะแสวงหาความรู้ ( culture of 
inquiry) เพ่ือให้บุคลากรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา โดยบุคลากรทุกฝ่ายจะต้องมีความ
ตระหนัก รับรู้ และเห็นคุณค่าของการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 การด าเนินงานในขั้นนี้ สถานศึกษาต้องก าหนดผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลโดยก าหนดให้มีกิจกรรมการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ การก าหนด
โครงสร้างของคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการน าข้อมูลไปใช้วางแผนและพัฒนาคุณภาพ การจัดท า
ตารางเวลาเพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานร่วมกันเกี่ยวกับการน าข้อมูลไปใช้ รวมถึงการอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้เกิดการท างานแบบร่วมมือรวมพลัง เป็นต้น 
 ขั้นที่ ๒การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประเมินให้กับครู 
 การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประเมินให้กับครูเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในระยะการเตรียมการ
ข้อมูล ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการประเมิน 
เนื่องจากการประเมินเป็นกระบวนการที่จะท าให้ครูได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน หากครูมีความรู้
ความสามารถและทักษะทางด้านการประเมิน มีเทคนิคหรือวิธีการประเมินที่เหมาะสม ก็จะท าให้ผลการ
ประเมินที่ได้มามีความตรง ถูกต้อง และสามารถสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
 
 ระยะที่ ๒การสืบเสาะเพื่อวางแผนการใช้ข้อมูล 
 ขั้นที่ ๓การจัดท าข้อมูลภาพรวมทั่วไปของผู้เรียน  
 การจัดท าข้อมูลภาพรวมทั่วไปของผู้เรียนเป็นขั้นตอนที่มีการน าข้อมูลซึ่งเป็นผลการประเมินจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งผลการประเมินภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา มาสรุปและจัดท าเป็นข้อมูลภาพรวม
ของผู้เรียน โดยอาจน าเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เข้าใจข้อมูลได้
ง่ายยิ่งขึ้น และท าให้สามารถแปลความหมายของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งสถานศึกษาอาจก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือแต่งตั้งตั้งคณะท างานในการด าเนินการจัดท าข้อมูลภาพรวมทั่วไปของผู้เรียนขึ้นมาก็ได้ 
 ขั้นที่ ๔การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง  
 หลังจากมีการพูดคุย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลภาพรวมทั่วไปของผู้เรียนแล้ว 
ครูต้องมีวิธีการเพ่ือระบุถึงลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนภายใต้ข้อมูลผลการประเมินอย่างรอบด้าน 
รวมทั้งระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น อาจมีการส ารวจ ตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูล
ผู้เรียนจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ร่วมด้วย การด าเนินการดังกล่าวนี้ ยังสามารถช่วยท าให้ครูเข้าใจผลการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และท าให้รู้ถึงจุดที่ควรพัฒนาอันเกิดจากการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้ด้วยเช่นกัน 
 ขั้นที่ ๕การตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครู 
 การตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นขั้นตอนที่ครูส ารวจตรวจสอบ และวิเคราะห์
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเองว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปสู่การ
วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  



ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือครูให้มีทักษะด้านการส ารวจตรวจสอบ
การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การนิเทศภายใน การจัดให้มี 
พ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน า การจัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความรู้เพ่ิมเติมกับครู เป็นต้น นอกจากนี้ ควรให้
ครูได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระที่สอนกับสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน 
และมีการวิเคราะห์ถึงรูปแบบและเทคนิคการสอนต่าง ๆ เพ่ือเลือกน ามาใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน เป็น
ต้น 
 

 ระยะที๓่ การลงมือปฏิบัติงาน 
 ขั้นที่ ๖การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ / แผนปฏิบัติงานของครู 
 หลังจากท่ีได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนและมีการตรวจสอบการจัดการเรียนการ
เรียนการสอนของครูแล้วขั้นตอนต่อมา คือ การตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอน ( instructional 
strategy) หรือกระบวนจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งในขั้นตอนนี้ สถานศึกษาควรเปิด
โอกาสให้ครูทุกคนได้มีโอกาสท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการร่วมมือรวมพลังกัน มีการวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้เลือกใช้ว่ามีจุดเด่นอย่างไรและมีเหตุผลอะไรที่ได้ เลือกใช้วิธีการดังกล่าวเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียนของตนเอง  

นอกจากนี้ สถานศึกษาควรได้น ากลยุทธ์และกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ได้เลือกไว้แล้ว มา
น าเสนอในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ภายใน (internal accountability) ร่วมกันของครู 

ขั้นที่ ๗การวางแผนเพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 การวางแผนเพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นขั้นตอนที่ครูจะต้องออกแบบเพ่ือ
ตรวจสอบว่าการจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
อย่างไร รวมถึงมีการวางแผนเกี่ยวกับช่วงเวลา วิธีการประเมิน และขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของผู้เรียนซึ่งจะท าให้กระบวนการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ขั้นที่ ๘การปฏิบัติและการประเมินผล  
 การปฏิบัติและการประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ครูทุกคนได้ลงมือจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนด
ไว้ และมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบหรือประเมินผล
การปฏิบัติงานของครู โดยใช้ข้อค าถาม จ านวน ๔ข้อ เป็นแนวทางในการตรวจสอบหรือประเมินการปฏิบัติการ
สอนของครู ดังนี้ 

(๑) ครูทุกคนได้ด าเนินการในเรื่องเดียวกันหรือไม่  
(๒) ครูทุกคนปฏิบัติการสอนตามท่ีก าหนดไว้ว่าจะด าเนินการหรือไม่  
(๓) ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ิมข้ึนหรือไม่  
(๔) สถานศึกษาของเราจะด าเนินการอะไรต่อไปข้างหน้า  

 กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติในขั้นตอนนี้ถือเป็นการตรวจสอบว่ากลยุทธ์การสอนหรือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้หรือไม่อย่างไร 

 
 
 



 
๒. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 
แนวคิด  
  การจัดการความรู้เป็นแนวคิดที่สามารถน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตาม
วงจรคุณภาพ PDCA และท าให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในขั้นตอน 
A (Act): ซึ่งการด าเนินงานอย่างเหมาะสมจ าเป็นจะต้องพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนอย่างรอบด้าน 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ แล้วน าไปสู่การก าหนดแผนงานและการ
ปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
  โดยหลักการแล้ว การจัดการความรู้เป็นการสร้างและใช้ความรู้ขององค์กร ได้แก่ 

 ความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ หรือภูมิปัญญา ที่ไม่ได้
อยู่ในรูปของเอกสาร  

 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้/ข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การเผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นทางการเช่น รายงานผลการประเมินจากหน่วยงานต่าง ๆ รายงานผล
การประเมินตนเอง หรือผลจากงานวิจัย เป็นต้น  

  การสร้างและการใช้ความรู้ขององค์กรเป็นไปเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเกิดปัญหา ข้อ
ค้นพบ หรือประเด็นใหม่ ๆ ที่น่าสนใจที่เกิดจากการใช้ความรู้หรือการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้ง
ไว้ จะต้องมีการด าเนินการกลับไปสร้างความรู้ใหม่อีกครั้ง เพื่อท าความเข้าใจประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น และน า
ความรู้ใหม่นั้นไปใช้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายต่อไปให้ได้ 
  เมื่อพิจารณาถึงการจัดการความรู้ในกรณีของสถานศึกษา ถือว่าเป็นการสร้างและใช้ความรู้ที่มีอยู่รอบ
ด้าน เพ่ือน าไปก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี และการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
การจัดการศึกษาของโรงเรียน และเมื่อใช้ความรู้แล้วพบว่าการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเป้าหมาย
บางส่วนแต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการคิดวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เกิดความรู้ที่สามารถอธิบายการบรรลุเป้าหมายและไม่บรรลุเป้าหมายนั้น การวิเคราะห์
สังเคราะห์จนเกิดความรู้ใหม่อีกครั้งก็คือการวนกลับไปยังการสร้างความรู้ใหม่อีกรอบนั่นเอง และจะวนเป็นวงจร
อย่างนี้เรื่อย ๆ ไปไม่มีสิ้นสุด  
  การจัดการความรู้เน้นการให้ความส าคัญกับคนในองค์กรเป็นหลัก เนื่องจากเป็นผู้ขับเคลื่อนขั้นตอนของ
กระบวนการและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอน และที่ส าคัญคนเหล่านี้จะต้องอยู่บนฐานของความรู้
ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายหลักของการจัดการความรู้ ในองค์กรก็เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการพัฒนาคน เพ่ือให้คนใช้ความรู้ในการพัฒนางาน ให้มีชิ้นงานหรือมี
ผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



  การจัดการความรู้แบ่งออกได้เป็น ๔ขั้นตอน ดังภาพที๔่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่  ๔ ขั้นตอนการจัดการความรู้ 

 
  การจัดการความรู้แต่ละขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑การสร้างความรู้ (Knowledge Creation)เป็นขั้นตอนของการได้มาซึ่งความรู้ที่จะ

น าไปใช้ วิธีการได้มาขององค์ความรู้  ได้แก่ การประชุม การพบปะพูดคุย การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนการค้นคว้าจากต ารา เอกสาร งานวิจัย 
และรายงานผลการประเมินด้าน            ต่าง ๆ  เป็นต้น 

  ขั้นตอนที่ ๒การจัดเก็บความความรู้ (Knowledge Storage) เป็นขั้นตอนการจัดเก็บ รักษาองค์
ความรู้ที่ได้จากการสร้างในขั้นตอนที่ ๑ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม สามารถสืบค้น หยิบ
จับ หรือน ามาใช้ได้อย่างสะดวก เช่น การจัดเก็บในรูปเล่มรายงาน การจัดท าแฟ้ม
เอกสาร การบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ หรือความรู้ที่อยู่ในตัวคน เป็นต้น  

   
  

วิเคราะห์ ขบคิด ผลการใช้

ความรู้สังเคราะห์ ค้นควา้ 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างกัน 

การสร้างความรู้ 

(Knowledge Creation) 

การจัดเก็บความรู้ 

(Knowledge Storage) 

การใช้ความรู้ 

(Knowledge Utilization) 

การถ่ายทอดความรู้ 

(Knowledge Transfer) 



ขั้นตอนที่ ๓การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer)เป็นขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลหรือการ
เผยแพร่ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถถ่ายโอนจากแหล่งหนึ่งไปยังแหล่งหนึ่ง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุม การน าเสนอผลงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ หรือกระบวนการทางการศึกษา เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ ๔การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization)เป็นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 
  ขั้นตอนการจัดการความรู้ทั้ง ๔ขั้นตอนข้างต้น จะมีการด าเนินการหรือปฏิบัติเป็น    วัฏจักรต่อเนื่อง 
กล่าวคือ เมื่อมีการด าเนินการหรือปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๑ขั้นการสร้างความรู้จนถึงขั้นที่ ๔คือ ขั้นการใช้
ความรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็จะได้ผลที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ 
จากนั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขบคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือหาข้อมูลใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือมาสนับสนุน
หรืออธิบายผลที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นปัญหาและที่ประสบความส าเร็จ การอธิบายผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็คือความรู้
ใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นเอง และเมื่อมีการน าความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ไปผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการความรู้อีกครั้ง
และเป็นวงจรต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 
  ประเด็นส าคัญของการจัดการความรู้ คือ คนในองค์กร ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุด ที่จะเป็น
ผู้ขับเคลื่อนให้การจัดการความรู้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย คือ ต้องเป็นคนที่ใจกว้าง ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของคนอ่ืนๆ เนื่องจากกระบวนการที่ส าคัญของการจัดการความรู้ให้ประสบความส าเร็จ คือ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ด้วยวิธี 
การต่าง ๆ และน าผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนี้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการความรู้จนกระทั่ง
น าความรู้ไปใช้งานและกลับมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใหม่ต่อเนื่องกันไป 
 
  



แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
  สถานศึกษาสามารถประยุกต์ขั้นตอนการจัดการความรู้ไปใช้ได้ตามความเหมาะสมตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยมีรายละเอียดแต่ละข้ันตอน สรุปได้ดังแผนภาพที่ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๕แนวปฏิบัติการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

กรณีตัวอย่างของโรงเรียนที่น าแนวคิดการจัดการความรู้ไปปฏบิัติ 
   จากกรณีตัวอย่างของสถานศึกษาในการใช้แนวคิดการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องนั้น สถานศึกษาแต่ละแห่งมีขั้นตอนการด าเนินงานที่แตกต่างกันไป แต่มีหลักการและ
เป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างและใช้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้  
    
  

การสร้างความรู้ 

การจัดเก็บความรู้ 

การใช้ความรู้ 

การถ่ายทอด

ความรู้ 

ขั้นตอนการจัดการความรู ้แนวทางการปฏบิัติ 

ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นควา้สืบค้นจากแหล่งข้อมูล 

เชน่ ผลการประเมินตา่งๆ รายงานการประเมินตนเองปีท่ี

ผ่านมาผลการทดสอบระดับชาติ ข้อมูลพืน้ฐานของ

โรงเรียน นโยบายระดับต่างๆ เอกสาร ต ารา งานวจิัย ครู 

ผู้บริหาร ฯลฯ 

จัดเก็บความรู้ในรูปแบบของเล่มรายงาน บันทึกการ

ประชุม แฟม้สะสมงาน การบันทึกดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  

คู่มอืการปฏบัิตงิาน ประสบการณ์ในตัวครูและผู้บริหาร 

ฯลฯ 
เข้าถึงขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น สืบค้นด้วยคอมพวิเตอร์ 

เผยแพร่ผ่านสื่อ โปสเตอร์ แผ่นพับ เอกสารการประชุม 

หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ฯลฯ 

น าความรู้/ข้อมูลเป็นฐานเพื่อไปใชก้ าหนดในแผนปฏบัิติ

การประจ าปหีรือแนวปฏบัิตติา่งๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์/

เป้าหมายในการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

วิเคราะห์ ขบ

คิด ผลการใช้

ความรู้

สังเคราะห์ 

ค้นคว้า และ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

ระหว่างกัน 



  กรณีศึกษาที่ ๑ สามารถสรุปขั้นตอนและรายละเอียดได้ดังแผนภาพที่ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๖ ขั้นตอนการใช้การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนดารารัศมี 

 

   

ขั้นตอนการจัดการความรู ้แนวทางการปฏบิัติ

รายละเอียด 

การก าหนดเป้าหมาย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การสร้างและ 

การใช้ความรู้ 

มกีารก าหนดวสิัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกภาคส่วนด้วยการแสดงความคิดเห็นและการระดมสมอง

เพื่อพัฒนาการศกึษาของโรงเรียน 

 มกีารจัดท าค าสั่งและมอบหมายงานอย่างชัดเจน  

 มกีารประสานงานระหว่างกัน เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้วยเทคนิคตา่ง ๆ เชน่สนทนาภายในกลุ่มจัดท าเอกสารแผ่น

พับ ประชุมสรุปงาน การประเมินผลกิจกรรมและการนเิทศ

ตดิตาม 

 ครูทุกคนมีแฟ้มสะสมงานท่ีแสดงถึงการพัฒนางานของตนเอง 

 ใชค้รูต้นแบบเป็นแกนน าในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 

 บุคลากรรวบรวมผลงาน/ประสบการณ์ด้วยการบันทึกดว้ย

คอมพิวเตอร์ เอกสารตามภารกิจงานท่ีปฏบัิตจิัดเป็นแฟ้ม

พัฒนางานและจัดแสดงในห้องนทิรรศการ 

 จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา ซึ่งก าหนด

วสิัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์จุดเนน้เป้าประสงค์สง่ผลให้การ

ท างานทุกระดับสามารถสื่อสารถึงกันท่ัวท้ังโรงเรียน 

 มเีอกสารเพื่อเป็นแนวทางและทิศทางการท างานท่ีชัดเจน 

 ระดมสรรพก าลังเพื่อการจัดการศกึษา 

 เป็นแหล่งขอ้มูลและการเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของ

หนว่ยงานตา่ง ๆ และโรงเรียนในเครอืขา่ย 

 จัดระบบสบืค้นขอ้มูลในการเรียนรู้โดยมขี้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน

สามารถน ามาใชใ้นการวางแผนหรือปรับปรุงกิจกรรมได้ทันที 



กรณีศึกษาที่ ๒เป็นการจัดการความรู้กับช่วงชั้นอนุบาล มีขั้นตอนและรายละเอียดสรุปได้ดังแผนภาพ
ที่ ๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๗ ขั้นตอนการใช้แนวคิดการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขั้นตอนการจัดการความรู ้แนวทางการปฏบิัติ 

การสร้างความรู้ 

การจัดเก็บความรู้ 

การใช้ความรู้ 

 มสีร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวของคร ูท้ัง

ในดา้นการเรียนการสอน การสนับสนุนและพัฒนา

นักเรียน  

 ด าเนนิการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อดงึความรู้จากครู 

ด้วยการพูดคุย เลา่เร่ือง ประชุมรวมประชุมระดับช้ัน 

และการประสานงานกับผู้ปกครอง 

จัดเก็บองคค์วามรู้ และข้อมูลตา่ง ๆ ไวใ้นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ(Intranet) 

 เผยแพร่ความรู้ละจัดท าระบบสบืค้นข้อมูลผ่านระบบ

อนิทราเน็ต 

 ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการพูดคุย และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

การเผยแพร่ความรู้ 

ครูทุกคนน าองคค์วามรู้ไปใชเ้พื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ของตนเอง 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้

ระหว่างกัน 

ผลส าเร็จ  

 ครเูกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

 ครูมีความกระตอืรือร้นในการจดบันทึกความรู้ของตนเองในแตล่ะวัน 

 ครนู าความรู้ท่ีตกผลึกมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูท้ังในระดับสายช้ันและข้ามสายช้ัน  

 ครนู าองคค์วามรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนไปใชเ้พื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ

ตนเอง และเก็บองค์ความรู้ใหมท่ี่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงประชุม 



  จากแนวคิด หลักการ ขั้นตอนและกรณีตัวอย่างของโรงเรียนที่น าแนวคิดการจัดการความรู้ไป
ปฏิบัติที่กล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่ทุกองค์กร ทุกคนสามารถท าได้ การจัดการความรู้
ต้องเริ่มที่คนในองค์กรที่จะต้องเป็นนักปฏิบัติที่ท างานด้วยความรับผิดชอบ และจะต้องมีคุณลักษณะส าคัญคือ ใจ
กว้าง ยอมรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน พร้อมเป็นผู้รับและพร้อมเป็นผู้ให้ นอกจากนี้ ต้องเสียสละเวลาส าหรบัรวมกลุ่ม
เพ่ือนร่วมงานและเครือข่ายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  
  นอกจากนี้ ในการจัดการความรู้จ าเป็นจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนลงมือปฏิบัติตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการน าความรู้ที่ได้มาแก้ไขตลอดจนพัฒนาต่อยอดการ
ท างาน มีการเชื่อมโยงเครือข่าย การประยุกต์ใช้ข้อมูล  ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือขยายขอบเขตของ
ความรู้และโลกแห่งการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น  
  ส าหรับเครื่องมือส าคัญในการจัดการความรู้ ได้แก่ รูปแบบการจัดการความรู้รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษา
สามารถศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือให้เลือกและประยุกต์ใช้ได้ตามความสนใจและความเหมาะสมกับบริบทของตน เมื่อการ
จัดการความรู้เกิดขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนางาน การพัฒนาคน การพัฒนา
องค์กรจนกระทั่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
และเมื่อท าอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตของคนในองค์กรจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด 
 
 

  



๓. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
 
แนวคิด  

เครือข่ายเป็นกลุ่มของบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่มหรืออาจมีการเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลด้วยความสมัครใจ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
ประสานงานเชื่อมโยงกัน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ภายใต้รูปแบบหรือระเบียบโครงสร้างที่บุคคล องค์กร หรือสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระต่อกัน 

เครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร สาระ ความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
มาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียน ผู้สอน และสถานศึกษาสามารถน าเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเครือข่ายการเรียนรู้ที่ส าคัญ มีดังนี้  

๑) บ้าน/ครอบครัว เป็นเครือข่ายการเรียนรู้แห่งแรกและมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้เรื่องของตนเอง ครอบครัว คุณธรรม และจริยธรรม ฯลฯ จากการปฏิบัติจริงที่บ้าน  

๒) ชุมชน เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ที่หมายถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กร หน่วยงาน สถาบัน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในชุมชน  

๓) เครือข่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโทรคมนาคม มัลติมีเดีย ฯลฯ ที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

เครือข่ายการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลุ่มย่อย ๆ ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น เครือข่ายภายในโรงเรียน 
ประกอบด้วยเครือข่ายครูตามระดับชั้น ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเครือข่ายระหว่างโรงเรียน เพ่ือร่วมมือ
กันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายกลุ่มสถานศึกษา เครือข่าย
วิชาการ เครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น โดยข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรที่ใช้ในเครือข่าย
เช่นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา รวมถึงคุณภาพของผู้เรียนและความส าเร็จ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ เคล็ดลับในการ ใช้
เทคโนโลยี และมุมมองที่มีต่อผู้บริหารและการบริหารจัดการ เป็นต้น 

 
 

ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
ประโยชน์ระดับบุคคล มีดังนี้  
๑) ท าให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ การได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลต่าง ๆ ภายใน

องค์กร ท าให้สามารถได้รับรู้ถึงความคิดหรือข้อมูลใหม่ ๆ ท าให้ทันโลกทันเหตุการณ์  
๒) ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองจากการประมวลผลข้อมูล สามารถใช้ข้อมูลที่รับรู้มาเพ่ือการพัฒนา

ตนเอง ท าให้ตนเองการเปลี่ยนแปลงตนเองที่ดีข้ึนตลอดเวลา  
๓) ท าให้มีการปรึกษา และมีเพ่ือนร่วมคิดที่หลากหลายรูปแบบหลายความคิด เมื่อมีปัญหาหรือ

อุปสรรคในการท างาน ก็สามารถสอบถามความเห็นจากเพ่ือนที่เป็นเครือข่าย ซึ่งจะท าให้ได้แนวทางเลือกที่
หลากหลายที่จะเป็นข้อมูลมากเพียงพอที่จะตัดสินใจหาทางออกกับปัญหาหรืออุปสรรคที่ก าลังเผชิญอยู่  

๔) ท าให้เกิดการจุดประกายความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่แตกต่างงานปัจจุบันที่ท าอยู่  
ประโยชน์ระดับหน่วยงาน มีดังนี ้



๑) เป็นเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาช่วย
สนับสนุนและเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 

๒) ช่วยสร้างการท างานเป็นทีม สามารถระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และหลากหลายท าให้งาน
มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จที่ดี 

๓) เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามความสนใจ 
๔) สามารถเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานได้อย่างทั่วถึง 
๕) ท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 

แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเครือข่าย: 

กลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาขึ้น สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างเครือข่ายไว้ ๓ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก คือ วิธีการแสวงหา ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์เพ่ือหาสมาชิก เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ การใช้วิธีการบอกต่อ การใช้วิธีการรับสมัครสมาชิกที่มีความสมัครใจ รวมทั้งการเชิญชวน
บุคคลต่าง ๆ ตลอดจนชุมชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  

 
 
ขั้นตอนที่สอง คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ ซึ่งจะต้องด าเนินการ ดังนี้  
(๒.๑) สร้างความตระหนักของการสร้างเครือข่าย เช่น ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักว่า เครือข่ายมี

ประโยชน์อย่างไร  
(๒.๒) ให้ความส าคัญกับสมาชิกเครือข่ายและส่งเสริมให้มีบทบาทและมีส่วนร่วม  
(๒.๓) สร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับเพื่อให้ยุทธศาสตร์การรณรงค์ได้รับการยอมรับมากยิ่งข้ึน  
(๒.๔) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของแก่สมาชิกเครือข่ายและกระตุ้นให้สมาชิกร่วมเป็นแกนน าในการ

ด าเนินงาน  
(๒.๕) ใช้ยุทธศาสตร์ในการจูงใจและเสริมด้วยยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้การรณรงค์

ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
ขั้นตอนที่สาม คือ กิจกรรมการด าเนินงาน โดยด าเนินการดังนี้  
(๓.๑) ศึกษาปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และแผนที่ชัดเจน  
(๓.๒) สร้างแกนน า เผยแพร่วัตถุประสงค์ของการตั้งเครือข่าย  
(๓.๓) หาสมาชิก และจัดท าท าเนียบสมาชิก  
(๓.๔) ระดมความคิดร่วมกันทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การประชุม หรือรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 

เช่น การพบหารือ  
(๓.๕) แบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิก พัฒนาจุดด้อยและส่งเสริมจุดเด่นของเครือข่าย  
(๓.๖) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายอ่ืน ๆ  
(๓.๗) มีการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการด าเนินงานเครือข่าย  
(๓.๘) จัดตั้งคลินิกเครือข่ายเพ่ือให้ค าแนะน ากับสมาชิก  
(๓.๙) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 



 
๔. การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization) 
 
แนวคิด 
  การน าผลการประเมินไปใช้เป็นแนวคิดหนึ่งส าหรับการปฏิบัติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่แล้วสถานศึกษาจะใช้กระบวนการของวงจร PDCA ในการบริหารจัด
การศึกษา เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายใน
ที่นี้ ก็คือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจะช่วยให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ คือการน าผลการประเมิน
ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษามาใช้ในการก าหนดแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้อง 
เหมาะสม และทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้
นั่นเอง 
  ผลการประเมินของสถานศึกษา มีลักษณะเป็นสารสนเทศ ดังนั้น สถานศึกษาควรน าผลการประเมินทั้ง
ผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มี
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ แล้วน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพที่ ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๘ วงจรการใช้ผลการประเมินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

  จากแผนภาพที่ ๘ อธิบายได้ว่าเมื่อสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA ไป
บรรลุเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่งที่ ๑แล้ว สถานศึกษาก็ต้องพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้นตาม
มาตรฐานต าแหน่งที่ ๒ และ ๓ โดยด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามวงจร PDCA เพ่ือก าหนดแผนงานใหม่ โดย
ใช้ผลการประเมินมาก าหนดแผนงานว่าจะสามารถพัฒนาไปถึงมาตรฐานต าแหน่งที่ ๒ และ ๓ ได้อย่างไร 
  การน าสารสนเทศจากการประเมินไปใช้ประโยชน์สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การท าให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ประเมิน การน าไปใช้สนับสนุนยืนยันการตัดสินใจ และการน าไปใช้เชิงปฏิบัติการ 
ดังนั้น ผู้ใช้ผลการประเมินต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับระดับของงาน ซึ่งรูปแบบการน าผลการประเมินไปใช้มี ๔ 
รูปแบบ ดังนี้ 

มาตรฐาน ๓ 

มาตรฐาน ๒ 

มาตรฐาน ๑ 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

ปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

ปรับปรุง และยกระดับ 

มาตรฐานให้สูงขึ้น 



 
๑. การใช้ผลประเมินในเชิงความคิดเป็นการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือจุดประกายความคิดหรือ

สะท้อนความคิดของผู้เกี่ยวข้องต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ
ต่อสิ่งที่มุ่งประเมินมากขึ้น โดยไม่ได้น าผลการประเมินไปสู่การตัดสินใจโดยตรงเพ่ือการจัดท า
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

๒. การใช้ผลประเมินในเชิงตรวจสอบยืนยัน เป็นการน าผลการประเมินไปใช้เป็นเหตุผลสนับสนุน 
หรือยืนยันผลการตัดสินใจในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ท าให้
แนวทาง/นโยบายที่เลือกใช้มีน้ าหนักและมีความถูกต้อง เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

๓. การใช้ผลประเมินในเชิงสัญลักษณ์ เป็นการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือติดตาม 
ก ากับ หรือควบคุมการประเมินว่าได้มีการด าเนินงานตามแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือให้กระบวนการประเมินมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ 

๔. การใช้ผลประเมินในเชิงปฏิบัติ เป็นการน าผลการประเมินไปใช้โดยตรงในทางปฏิบัติ ถือเป็น
เครื่องมือหรือวิธีการในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบัติงาน เพ่ือท าให้เกิดผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามมา 
 

  จะเห็นได้ว่าการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เกิดได้ใน ๒ระดับ คือ ระดับการใช้ผลการประเมิน
ในเชิงความคิด เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจและได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ประเมิน และระดับการใช้ผลการประเมิน
ในเชิงปฏิบัติการ เป็นส่วนผสมของ ๓รูปแบบ ได้แก่ การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน การใช้ในเชิงสัญลักษณ์ 
และการใช้ในเชิงปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
กระบวนการดังกล่าวผลกระทบของการประเมิน สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษา ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมของสถานศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีด าเนินงาน และพฤติกรรมของ
บุคลากรในสถานศึกษากล่าวได้ว่ากระบวนการประเมิน การใช้ผลการผลการประเมิน และผลกระทบของการ
ประเมิน มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น แสดงดังแผนภาพที่ ๙ 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๙ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการประเมิน การใช้ผลการประเมิน  

และผลกระทบของการประเมิน 
 

  จากแผนภาพที่ ๙ การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะต่าง ๆ ขององค์กรหรือสถานศึกษา ซึ่งการน าผลการประเมินด้าน 
ต่าง ๆ ของสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก และผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของผู้เรียนซึ่งสถานศึกษาจะต้องน าผลการ
ประเมินต่าง ๆ มาด าเนินการให้อยู่ในลักษณะของสารเทศที่เหมาะสม สามารถน ามาใช้ได้อย่างสะดวก มีการ
เผยแพร่ผลการประเมินที่เป็นสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน สามารถน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ และสุดท้ายต้องมีการประเมินผลเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการน าผลการประเมินไป
ใช้ ซึ่งผลการประเมินนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือได้ข้อมูลใหม่ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในปีต่อ ๆ ไป วงจรของการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ขั้นตอนการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนแสดงได้ ดังแผนภาพภาพที่ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการประเมิน

ประมเ 

การใช้ผลการประเมิน ผลกระทบของการประเมิน

ประเเน 

 การก าหนด

วัตถุประสงค์การ

ประเมิน 

 การก าหนดค าถาม/

วธีิการประเมิน 

 การสร้างเครื่องมือการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล  

 การวเิคราะหข์้อมูล 

 การสรุปและเขียน

รายงาน 

 การเผยแพร่และน าผล

การประเมินไปใช้ 

 ระดับความคดิ 

 ระดับปฏบัิตกิาร(เชงิ

ตรวจสอบยนืยัน เชงิ

สัญลักษณ์ และเชงิปฏบัิต)ิ 

การเปลี่ยนแปลงดา้น           

ตา่ง ๆ ของสถานศกึษา 

 วัฒนธรรมของสถานศกึษา 

 ระเบียบข้อบังคับ 

 วธีิด าเนนิงาน 

 พฤตกิรรมของบุคลากร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑๐ การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ของสถานศึกษา 
 
  จากแผนภาพที่ ๑๐ สรุปได้ว่าในการน าผลการประเมินไปใช้นั้น สถานศึกษาควรด าเนินการดังนี้ 

๑. ศึกษาผลการประเมินหรือข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยวิเคราะห์ปัญหาและสภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งหา
สาเหตุ และแนวทางการพัฒนา เพ่ือก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนภายใต้ผลการประเมินของสถานศึกษา 

๒. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
๓. จัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียน 
๔. นิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องตามแผนที่จัดท า

ไว้ 
๕. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในกรณีที่ผลการประเมินผ่านหรือเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด ก็ให้ตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น และกรณีที่ผลการประเมิน

ผลการประเมิน 

(สารสนเทศ) 

ก าหนดเป้าหมาย 

จัดท าแผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 

พัฒนา 

ด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนาการจัด

การศึกษา 

ตดิตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการจัด

การศึกษา 

การประเมินคุณภาพ 

ปรับปรุง แก้ไข 

ผ่าน ไมผ่่าน 



ไม่ผ่านหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ก็น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข โดยเริ่มต้นตามวงจรการ
พัฒนาคุณภาพใหม่ต่อไป 

 
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

รูปแบบการใช้ 
ผลการประเมิน 

แนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

๑.การใช้ผลการ
ประเมินในเชิง
ความคิด 

 

 น าผลการประเมินมาสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ใช้เป็นสารสนเทศในการก าหนดกรอบความคิดหรือการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 

๒.การใช้ผลการ
ประเมินในเชิง
ตรวจสอบยืนยัน 

 น าผลการประเมินมาสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ  

๓.การใช้ผลการ
ประเมินในเชิง
สัญลักษณ์ 

 น าผลการประเมินไปใช้ในการก ากับ ติดตาม และควบคุมการด าเนินงาน 

 ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

๔.การใช้ผลการ
ประเมินในเชิง
ปฏิบัติ 

 น าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่อิงผลการประเมินสู่การปฏิบัติ 
 ใช้ผลการประเมินเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง 
 

  



ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการประเมินไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑. การที่จะน าผลการประเมินไปใช้ในเชิงปฏิบัติจะต้องเกิดขึ้นหลังการใช้ผลการประเมินในเชิง
ความคิดซึ่งเป็นการใช้ขั้นพ้ืนฐานโดยการใช้ผลการประเมินนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้บริหารได้รับรู้สารสนเทศของ
การประเมินที่มีความหมายและตรงประเด็นกับความต้องการแล้วน ามาสังเคราะห์กับสารสนเทศเดิมเพ่ือ
จัดระบบความรู้ จากนั้นจึงน าไปใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านแนวคิดและมุมมอง รวมถึงการสร้าง
ความคิดรวบยอดในการประเมิน   
  ๒. การใช้ผลการประเมินจะมีความเป็นไปได้สูงและมีสัมฤทธิผลขึ้นอยู่กับการสื่อสารและการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ต้องการใช้ผลการประเมิน 
  ๓. ผลการประเมินมีความสัมพันธ์กับการน าผลการประเมินไปใช้และส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในด้าน
บวกและด้านลบ ดังนั้นการวางแผนด าเนินงานประเมินอย่างเหมาะสมและการสร้างแรงจูงใจในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน อาจลดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาและเพ่ิมผลกระทบในทางบวกด้วย 
  ๔. สภาพการใช้ผลการประเมินขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือบริบทของการประเมิน ดังนั้นจะต้องมีการ
พิจารณาบริบทอย่างแท้จริงเพ่ือวางแผนในทุกขั้นตอนและท าการประเมินที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์จากผล
การประเมิน 
  ๕. การที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ เรียนรู้การประเมินร่วมกัน การประเมินจะน าไปสู่การใช้ผลการ
ประเมินและเกิดผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์ 
 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์เป็นแนวคิดที่ช่วยให้
สถานศึกษามีการก าหนดแผนงาน โครงการ วิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล/ความรู้ ซึ่งจะส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษามีทิศทาง เป้าหมาย 
สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง และมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่บ่งบอกถึงการพัฒนาการศึกษา
อย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4  
ขั้นตอนการพัฒนาระบบแผนและประกันคุณภาพ 

 
 

4.1 ขั้นตอนการพัฒนาการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
 
 
 

  ๑.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จังหวัด 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการ
จ าเป็น อย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของสถานศึกษาร่วมกับ
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 ๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
กับครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๕) ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา              (ระยะ ๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 ๖) สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ปี) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 ๗) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ปี)  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 ๘) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ปี) ต่อไป 
  ๑.๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู มี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพความ



ต้องการจ าเป็น นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา     ความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน และ
ชุมชน  
 ๒) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๓) ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 
๓-๕ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  

 ๒. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๒.๑ คณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน       สภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น 
การสนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 ๒) ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
 ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๔) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
  ๒.๒ ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการ
ของผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 ๒) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จ
ของสถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
 ๓) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา          และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
  ๒.๓ หน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑) น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน 
การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 ๒) ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        (ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 ๔) ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 



 ๕) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
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