
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 8 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 
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การนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา การติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินไปพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

8.1 การนําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช 

 เพ่ือใหแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เกิดผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ตองมีกระบวนการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน โรงเรียนจึงกําหนดวิธีการดําเนินงานในการนํา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปใชอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได ดังนี้  

 8.1.1 นําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ใหคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 8.1.2 จัดประชุมชี้แจงทาความเขาใจกับครู บุคลากร และผูท่ีเก่ียวของ 

 8.1.3 วิเคราะหแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือจัดทาแผนปฏิบัติการประจําป 

 8.4 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 

8.2 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนกลไกในการควบคุมการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางเปนระบบและ 

ตอเนื่อง 

 1. ความหมายของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง การประเมินผลและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาประกาศกําหนดเปนการ

ดําเนินงานโดยสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือนําผลจากการประเมินมาเขียนรายงาน 

ผลการประเมินตนเองสําหรับผูบริหารใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 2. วัตถุประสงคของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  2.1 เพ่ือประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  2.2 เพ่ือนําผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษามาใชเปนขอมูล 

ประกอบในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 3. ข้ันตอนและแนวทางการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา แบงการดําเนินงานเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

   ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

   ข้ันท่ี 2 ข้ันการดําเนินงาน 

   ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดทํารายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  แตละข้ันมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
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 ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

 ข้ันเตรียมการ มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

 1.1 การเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกคน โดย:  

  1) สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน 

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบทบาทหนาท่ีของผูประเมิน  

  2) พัฒนาความรู และทักษะเก่ียวกับการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในตาม 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดของมาตรฐาน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพท่ีสถานศึกษา

กําหนดไว  

  3) ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง และ

วิธีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในแนวใหม ไดแก การประเมินแบบองครวม (holistic 

assessment) การประเมินและตัดสินผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ (expert judgment) การประเมินจาก

หลักฐานเชิงประจักษ (evidence based) และการตัดสินโดยคณะกรรมการในระดับเดียวกัน (peer review) 

ข้ันตอนการประเมิน แนวทางการตัดสินและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนตน 

 1.2 แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

คณะกรรมการควรประกอบดวย ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายในโรงเรียน เชน ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

รวมไปถึง ผูปกครอง เปนตน หรืออาจเชิญบุคคลภายนอกเขามารวมเปนคณะกรรมการประเมิน ไดแก 

ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันทางการศึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฯลฯ ท่ีรูถึง

ความเปนมาและการดําเนินงานของโรงเรียนเปนอยางดี เพ่ือใหผลการประเมินมีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได 

 ข้ันท่ี 2 ข้ันการดําเนินงาน 

 การดําเนินงาน มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

 2.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน มีวิธีการดําเนินการ ประกอบดวย กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย 

ของการประเมิน นํากรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนแนวทางการวางแผนการดําเนินงาน กําหนด 

ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน กําหนดวิธีการประเมินผลตามรายละเอียดของแตละมาตรฐานของสถานศึกษา 

วางแผนจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล สรุปและรายงานผล การ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

 2.2 การดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานท่ีวางไว มีวิธีดําเนินการ ประกอบดวย สรางเครื่องมือ ท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและกําหนดเกณฑการประเมิน โดยเนนการประเมินตาม 

หลักฐานเชิงประจักษดวยวิธีการท่ีหลากหลายประกอบกันในลักษณะของการตรวจสอบแบบสามเสา 

(triangulation) ไดแก การเก็บรวบรวมขอมูลอยางนอยจากสามแหลง จากชวงเวลาท่ีตางกัน หรือวิธีการเก็บ 

ขอมูลตางกัน ท้ังนี้ ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนนุใหบุคลากรทํางานอยางมีความสุข โดยจัดสิ่งอํานวยความ

สะดวก และทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงาน กํากับ ติดตามการทํางานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว  

 2.3 การตรวจสอบและสรุปผลการดําเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 2.4 การนําผลการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไปใช 

ในการพัฒนาสถานศึกษาใหคุณภาพสูงข้ึน โดยการวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาใชในการวางแผนการพัฒนา/ 

ปรับปรุงการดําเนินงานของสถานศึกษา 

 ข้ันท่ี 3 ข้ันจัดทํารายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  เม่ือสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาเรียบรอยแลว ผลจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาระหวางป ผูบรหิารจะนาํไปเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตลอดปการศึกษา สวนผลการประเมิน เม่ือสิ้นปการศึกษา 

จะนํามาจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

 4. กรอบการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนการประเมินตามมาตรฐาน 

และรายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือใหการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ครอบคลุมการดําเนินงานตามมาตรฐานและรายละเอียดของมาตรฐาน 

คณะกรรมการประเมินควรรวมกันวิเคราะหเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 

 

8.3 การติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 การติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา เปนกลไกสําคัญในการติดตามระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดทําข้ึนเพ่ือให 

กระบวนการบริหารและการจัดการดําเนินไปอยางมีคุณภาพ 

 1. ความหมายของการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษา 

 การติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา หมายถึง 

การติดตามผลการดําเนินงานจากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาํป เพ่ือนํา

ผลท่ีเปนขอมูลเชิงประจักษไปใชปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การพัฒนา

บุคลากร การบริหารจัดการ ฯลฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด จัดทํารายงานผลการ

ติดตาม นําเสนอผลการติดตามตอผูบริหารเพ่ือรับทราบ และใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพสูงข้ึนตอไป 

 2. วัตถุประสงคของการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

การศึกษา 

  2.1 เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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  2.2 เพ่ือรวบรวมและจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับนําไปใชในการวางแผนพัฒนา 

ปรับปรุง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

  2.3 เพ่ือเปนฐานขอมูลในการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 3. ระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา 

 การติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา เปนการติดตามผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรมระหวางการดําเนินการพัฒนาการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาตลอดปการศึกษา 

 4. แนวทางการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และไดขอมูลครอบคลุมครบถวน เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาสถานศึกษา

ใหมีคุณภาพตอไป โดยดําเนินการดังนี้ 

  4.1 แตงตั้งผูรับผิดชอบ 

  4.2 กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

  4.3 สรางเครื่องมือติดตามผลการดําเนินงาน 

  4.4 ติดตามผลการดําเนินงาน 

  4.5 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการติดตามผลการดําเนินงาน 

  4.6 สรุปและจัดทํารายงานผลการติดตามผลการดําเนินงาน 

 5. วิธีการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  5.1 วิธีการท่ี 1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ทําหนาท่ีติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ใหคําแนะนํา 

ในการดําเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนจัดทําเอกสาร 2 

เลม คือ รายงานผลการดําเนินงาน และสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยดําเนินการเปนรายภาคเรียนหรือรายปตามโอกาส 

  5.2 วิธีการท่ี 2 มอบหมายใหผูปฏิบัติงานรายงานผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  ผูปฏิบัติงานจัดทําแบบวิเคราะหความสอดคลองของแผนปฏิบัติงานประจําปกับแผนพัฒนา 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายงานโครงการ กิจกรรม และรายงานผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนา 

สถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นําเสนอผูบริหารเปนรายภาคเรียนหรือรายป 

ตามความเหมาะสม เพ่ือนําไปพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอไป 

 6. กรอบการติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 เม่ือสถานศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปไประยะหนึ่ง จึงดําเนินการติดตามผล 
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การดําเนินงาน โดยอาจมีการติดตามระหวางสถานศึกษาปฏิบัติงาน หรือเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน ดังนั้น 

เพ่ือใหครอบคลุมการดําเนินงานดังกลาว สถานศึกษาอาจแบงการติดตามเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การติดตาม 

ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสวนท่ี 2 การติดตามผลการดําเนินงานตาม 

แผนปฏิบัติการประจาํป แตละสวนมีแนวดําเนินการ ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 การติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  ผูทําหนาท่ีติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ควรดําเนินงาน ดังนี้ 

 1. ศึกษามาตรฐานการศึกษาการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดของมาตรฐาน คําอธิบาย

รายละเอียด ประเด็นพิจารณา และเกณฑคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาท่ีสถานศึกษากําหนดไว 

 2. ศึกษาคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา 

 3. วางแผนการติดตามผลการดําเนินงาน 

 4. สรางเครื่องติดตามผลการดําเนินงาน 

 5. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว 

 6. จัดทํารายงานการติดตามผลการดําเนินงาน 

 

  สวนท่ี 2 การติดตามผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 ผูทําหนาท่ีติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําป ควรดําเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปโครงการ กิจกรรม หรืองานท่ีจะนํามาติดตามผลการดําเนินงาน 

 2. ศึกษาวัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ กิจกรรม 

 3. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงาน โครงการ กิจกรรม 

  4. จัดทํารายการติดตามผลการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

 

8.3 การพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  

 การพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง เปนการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม 

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เปนข้ันการปรับปรุงและพัฒนา (Act) 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในข้ันการวางแผนพัฒนา (Plan) ทําใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา ขับเคลื่อนไปครบวงจรคุณภาพ และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

 1. ความหมายของกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  

 2. วัตถุประสงคการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

  2.1 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเปนระบบ

ครบ วงจรตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
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  2.2 เพ่ือนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาใชในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน  

 3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง  

  3.1 การพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง มีแนวทางท่ีสําคัญดังนี้  

   3.1.1 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใชวางแผนปรับปรุง/

พัฒนา คุณภาพการศึกษา (Internal assessment for planning)  

   3.1.2 การใชขอมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Data for quality educational 

development)  

   3.1.3 การจัดการความรู (KM: Knowledge Management)  

    3.1.4 การใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC: Professional 

Learning Community)  

 

3.1.1 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใชวางแผนปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไปใชวางแผนปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการศึกษา มี

แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

 1) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในดาน ขอมูล

พ้ืนฐานของสถานศึกษา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จุดเดน จุดท่ีควร 

พัฒนา ผลการปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางท่ีดี หรือดีเลิศ เปนตน  

 2) กําหนดประเด็นการพัฒนาสถานศึกษา สามารถกําหนดประเด็นการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ บริบท 

และสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาไดหลากหลาย  

 3) นําขอมูลท่ีไดมาสังเคราะหกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาตาม

ประเด็นการพัฒนาท่ีกําหนดไว  

 4) นําแนวทางการพัฒนาท่ีรวบรวมไดไปปรับ หรือใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

  (1) กรณีเปนขอมูลผลจากการประเมินระหวางป ใหนําไปใชในการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง 

คุณภาพการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยอาจจัดทําเปนงาน โครงการ หรือกิจกรรม  

  (2) กรณีเปนขอมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเม่ือสิ้นปการศึกษา ใหนําไปใช 

พัฒนา/ปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนา หรือแผนปฏิบัติการประจําปในปถัดไป 

 5) ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) อยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน ดังนี้  

  (1) กรณีผลการประเมินบรรลุตามวัตถุประสงคอยูในเกณฑดีเลิศใหพัฒนาใหยั่งยืน สวนผลท่ี

อยูในระดับเปนแบบอยางท่ีดีใหพัฒนาตอยอดจนเปนการปฏิบัติท่ีดีเลิศ/นวัตกรรมของสถานศึกษา  

  (2) กรณีผลการประเมินไมบรรลุตามวัตถุประสงค ใหนํามาวิเคราะหสาเหตุของปญหา เพ่ือ

วางแผนปรับปรุง/พัฒนาตอไป  

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2566 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) หนา้ 97 
 



 

3.1.2 การใชขอมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 การใชขอมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เปนกระบวนการนําขอมูลสารสนเทศ ท่ี

สถานศึกษามีอยูไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ โดยขอมูลสารสนเทศเหลานี้ไดมาจาก ผล

การประเมินจากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เชน ผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ผล

การประเมินผูเรียนตามหลักสูตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา เปนตน แบงการดําเนินงานเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 การจัดเตรียมขอมูล เปนระยะท่ีสถานศึกษาจัดทําขอมูลพ้ืนฐานดานตาง ๆ สําหรับใชในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน ขอมูลการบริหารจัดการ ขอมูลนักเรียน ขอมูลการจัดการ เรียนรู เปนตน  

 ระยะท่ี 2 วางแผนการใชขอมูล เปนระยะท่ีสถานศึกษากําหนดรูปแบบ หาแนวทาง และ แบบแผน

เพ่ือนําขอมูลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามบริบท ของ

สถานศึกษา  

 ระยะท่ี 3 การลงมือปฏิบัติงาน เปนระยะท่ีสถานศึกษาปฏิบัติงานตามแนวทางและแบบแผน ท่ี

กําหนดไวในระยะท่ี 2 เพ่ือใหบรรลุผลตามท่ีกําหนดไว ระยะนี้สถานศึกษาสามารถนําผลท่ีไดจาก การ

ปฏิบัติงานไปใชสะทอนกลับ (reflect) เพ่ือปรับปรุงจุดดอยของการดําเนินงานในระยะแรกเพ่ือใหเกิดเปน 

วงจรของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

3.1.3 การจัดการความรู  

 การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร ซ่ึงอาจอยูในตัวบุคคล หรือ 

เอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู 

รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีจะสงผลใหองคกรมีความเขมแข็ง การจัดการความรูสามารถทําได

หลายกรณี ท้ังดานการพัฒนาผูเรียน ดานการจัดการเรียนรูของ ครู สําหรับในกรณีของสถานศึกษา ถือวาเปน

การสรางและใชความรูท่ีมีอยูรอบดาน เพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติงาน ประจาํป และการปฏิบัติงานตามวงจร

คุณภาพท่ีนําไปสูการบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ เม่ือนําความรูมาใชแลวพบวา การ

ดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายหรือบรรลุบางสวนแตไมเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้ง ไว ก็จะตองมีการคิดวิเคราะห 

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือใหเกิดความรูท่ีสามารถอธิบายถึงวิธีการท่ีทําใหบรรลุ เปาหมายและไมบรรลุเปาหมาย

นั้น การวิเคราะหสังเคราะหจนเกิดความรูใหมอีกครั้งก็คือการวนกลับไปยัง การสรางความรูใหมอีกรอบ เปน

วงจรไมมีท่ีสิ้นสุด 

 กระบวนการจัดการความรู 

  การจัดการความรูเปนกระบวนการพัฒนาคน เพ่ือใหคนใชความรูในการพัฒนางาน ใหมีชิ้นงาน 

หรือมีผลงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีแนวทางดังนี้ 

  ข้ันท่ี 1 การสรางความรู (Knowledge Creation) เปนข้ันการดําเนินการเพ่ือใหไดความรูท่ีจะ 

นําไปใชโดยการประชุม การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันตลอดจนการคนควาจาก 
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ตํารา เอกสาร งานวิจัย และรายงานผลการประเมินดานตางๆ เปนตน 

  ข้ันท่ี 2 การจัดเก็บความรู (Knowledge Storage) เปนข้ันการจัดเก็บและรักษาองคความรูท่ีไดจาก

การสรางความรูในข้ันท่ี 1 ใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม สามารถสืบคนหรือนํามาใช ไดสะดวก เชน 

การจัดเก็บในรูปรายงาน การจัดทําแฟมเอกสาร การบันทึกขอมูลในรูปแบบตางๆ หรือความรูท่ีอยูในตัวคน 

เปนตน 

  ข้ันท่ี 3 การถายทอดความรู (Knowledge Transfer) เปนข้ันการเขาถึงขอมูลหรือการ 

เผยแพรขอมูลท่ีอยูในรูปแบบตาง ๆ ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู การประชุม การนําเสนอผลงานผานระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ หรือกระบวนการทางการศึกษา เปนตน 

 ข้ันท่ี 4 การใชความรู (Knowledge Utilization) เปนการนําความรูท่ีสรางข้ึนไปใชประโยชน 

 การจัดการความรูท้ัง 4 ข้ันดังกลาว จะ ดําเนินการหรือปฏิบัติเปนวัฏจักรตอเนื่อง และเม่ือดําเนินการ

หรือปฏิบัติครบท้ัง 4 ข้ัน ก็จะไดผลท่ีสะทอนใหเห็นวาเปนไป ตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคหรือไม จากนั้น 

ตองมีการแลกเปลีย่นเรียน รู วิเคราะห สังเคราะห หรือหาขอมูลใหม เพ่ิมเติมเพ่ือมาสนับสนุนหรืออธิบายผลท่ี 

เกิดข้ึนท้ังท่ีเปนปญหาและท่ีประสบความสําเร็จ การอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ ความรูใหมท่ีเกิดข้ึนนั่นเอง เม่ือมี

การนํา ความรูใหมท่ีเกิดข้ึนนี้ไปผานข้ันตอนตาง ๆ ของการจัดการความรูอีกครั้ง และเปน วงจรตอเนื่อง ถือ

เปนการพัฒนางานอยางตอเนื่องนั่นเอง  

 ประเด็นสําคัญของการจัดการความรู คือ คนในองคกรซ่ึงถือเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ท่ีจะเปนผู

ขับเคลื่อนใหการจัดการความรูบรรลุวัตถุประสงค หรือเปาหมาย ตองเปนคนท่ีใจกวาง ยอมรับฟง ความ

คิดเห็นของคนอ่ืนๆ เนื่องจากกระบวนการท่ีสําคัญของการจัดการความรูใหประสบความสําเร็จ คือ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ดวยวิธีการตาง ๆ และนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันนี้ผานข้ันตอน ตาง 

ๆ ของการจัดการความรูจนกระท่ังนําความรูไปใชงานและกลับมาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันใหมตอเนื่องกัน  

 

3.1.4 การใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) หมายถึง การรวมตัว 

รวมใจ รวมพลัง รวมทํา และเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และนักวิชาการแบบกัลยาณมิตร สูคุณภาพการ

จัดการเรียนรูท่ีเนนความสําเร็จของผูเรียน และความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชน เปนสําคัญ 

กระบวนการชมุชนการเรียนรูทางวิชาชีพเปนเครื่องมือในการพัฒนาไมใชหัวเรื่องในการสอน  

 

 วัตถุประสงคของกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

 1. เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีชวยใหการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธิภาพ  

 2. เพ่ือใหเกิดการรวมมือรวมพลังของทุกฝายในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน  

 3. เพ่ือนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน  
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 แนวทางการนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพสูการปฏิบัติในสถานศึกษา  

 1. การรวมกลุมสรางทีม  

  1.1 การรวมกลุมครูหรือบุคลากรท่ีมีปญหาหรือความตองการเดียวกัน เชน ครูกลุมสาระ การ

เรียนรูเดียวกัน ครูท่ีสอนในระดับชั้นเดียวกัน ครูหรือบุคลากรอ่ืนตามลักษณะงานเดียวกัน เปนตน แบงการ

รวมกลุมไดหลายลักษณะแตท่ีเหมาะสมควรเปน 4 -8 คน แตไมควรเกิน 10 คน ตามความเหมาะสม ของ

สถานศึกษา  

  1.2 ผูบริหารโรงเรียนจัดการสรางทีม อาจจะประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายวิชาการ ครู

อาวุโส ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครอง ชุมชน ปราชญชาวบาน ฯลฯ  

  1.3 บุคลากรอ่ืนตามลักษณะงานเดียวกันรวมตัวกัน  

 2. การเลือกประธานชุมชน  

 สมาชิกรวมกันเลือกประธานชุมชน จากนั้นประธานชุมชนคัดเลือกเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 

ควรเปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ และมีความสามารถในการเปนผูนําทางวิชาการไดดี เชน ผูอํานวยการ

โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หรือครูอาวุโส ท่ีไดรับการยอมรับ 

เปนตน  

 3. การรวมกันตั้งชื่อชุมชน  

 สมาชิกในชุมชนชวยกันตั้งชื่อชุมชน เชน ชุมชนการเรียนรูกลุมครูภาษาไทย ชุมชนการเรียนรู ครูสาระ

การเรียนรูภาษาอังกฤษ ชุมชนการเรียนรูกลุมครูอนุบาล เปนตน  

 4. การกําหนดขอตกลงของชุมชนรวมกัน  

 เพ่ือใหการดําเนินงานชุมชนมีความเขมแข็ง ม่ันคงและดําเนินการตอเนื่องไดอยางมี ประสิทธิภาพ 

สมาชิกควรตกลงเปนเง่ือนไขสําคัญไวตอกันตั้งแตเริ่มแรก เชน  

  4.1 มุงพัฒนางานและการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

  4.2 สื่อสารระหวางสมาชิกอยางเปนกัลยาณมิตร  

  4.3 พรอมท่ีจะเปดใจเรียนรูสิ่งใหมๆ  

  4.4 ใหความรวมมือรวมใจในการทํางานทุกงาน ฯลฯ  

 5. การกําหนดเปาหมาย ภารกิจ สถานท่ี และเวลาปฏิบัติงานของชุมชน  

  5.1 กําหนดเปาหมายการพัฒนางาน สมาชิกชุมชนรวมกันวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา 

ของงาน หรือการจัดการเรียนรู เพ่ือศึกษาปญหาหรือประเด็นท่ีตองการพัฒนา เชน ความสามารถดานการอาน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 การพัฒนากลามเนื้อเล็ก-กลามเนื้อใหญของเด็กชั้นอนุบาลปท่ี 2 เปนตน 

เลือกประเด็นท่ีตองการแกไข หรือพัฒนาเรงดวนมากําหนดเปนหมายการพัฒนา  

  5.2 กําหนดภารกิจ หรืองานท่ีชุมชนตองปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว เชน 

การออกแบบการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดทําสื่อการสอน หรือแบบฝกทักษะ เปนตน 

  5.3 กําหนดสถานท่ีประชุม หรือปฏิบัติงานรวมกัน เชน หองประชุมโรงเรียน หองสมุด ของ

โรงเรียน เปนตน  
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  5.4 กําหนดเวลาการประชุม หรือปฏิบัติงานรวมกัน เชน ทุกวันศุกรของทุกสัปดาหหลัง เลิก

เรียนระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงตอสัปดาห เปนเวลา 3 เดือน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปการศึกษา โดยจัดชั่วโมง อยูใน

ภาระการสอน/ภาระงานของครู เพ่ือไมใหครูถือวาเปนภาระเพ่ิมข้ึน  

 6. การสรางเครือขาย และผูมีสวนรวมสนับสนุนภารกิจของชุมชน  

 สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา งาน หรือ

การเรียนรูของผูเรียนใหประสบผลสําเร็จ ไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรยีน ผูปกครอง ปราชญ ชาวบาน 

ศึกษานิเทศก อาจารยมหาวิทยาลัย นักธุรกิจ ครูอาวุโส ฯลฯ  

 7. กระบวนการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

  ข้ันท่ี 1 กําหนดเปาหมายการพัฒนางาน/การเรียนรูของผูเรียน  

  ข้ันท่ี 2 กําหนดวิธีการพัฒนางาน/การเรียนรูของผูเรียน  

  ข้ันท่ี 3 สะทอนความคิดเพ่ือพัฒนาวิธีการพัฒนางาน/การเรียนรูของผูเรียน  

  ข้ันท่ี 4 นําแผนสูการปฏิบัติและสังเกตการปฏิบัติงาน/การเรียนรูของผูเรียน  

  ข้ันท่ี 5 สะทอนความคิดตอผลการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนางาน/การเรียนรูของผูเรียน  

  ข้ันท่ี 6 นําสูการวางแผนการพัฒนางาน/การเรียนรูของผูเรียนในรอบตอไป  

 8. บันทึกผลการดําเนินงานลงในสมุดบันทึก (Logbook) การพัฒนาตนเองจากการทํา PLC สมุด

บันทึก (Logbook) คือ สมุดสําหรับบนทึกการดําเนินงานจากการนําชุมชนการเรียนรู มาใชของครู หรือ

บุคลากรในการพบปะ พูดคุยกับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือพัฒนางาน หรือการเรียนรูของผูเรียน ซ่ึงการดําเนินงาน

ตั้งแตข้ันแรกถึงข้ันสุดทาย ตองมีการบันทึกในสมุดบันทึก สมุดบันทึกการพัฒนาตนเองจากการทํา PLC ไมมี

รูปแบบตายตัว อาจเปนความเรียง หรือ ตารางก็ได แตตองมีองคประกอบครอบคลุมสิ่งตอไปนี้  

  1) วันท่ี......เวลา……..ถึงเวลา…………. สถานท่ี …………………………………  

  2) ประเด็นหรือหัวขอท่ีนํามาพัฒนาหรือแกปญหา (ทําอะไร เพ่ืออะไร เปาหมายคืออะไร)  

  3) รายละเอียดโดยยอของกิจกรรมท่ีทํา (เขียนใหเห็นกระบวนการท่ีทํา ทําอยางไร)  

  4) บันทึกผลการดําเนินงาน และการนําไปใชพัฒนางานหรือผูเรียนอยางไร  

  5) การลงนามรับรองของผูบังคับบัญชาในองคกร ฯลฯ  

 9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการดําเนินงาน การเขากลุมระหวาง การ

ดําเนินงาน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูอาจดําเนินงานผาน Line หรือ Facebook กลุมปด หรือชองทางอ่ืนๆ 

 10. สิ่งสําเร็จของการพัฒนาโดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ คือ นวัตกรรม หรือ

วิธีการ ท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  

 11. ประโยชนของกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

  11.1 ตอครูผูสอนและบุคลากร - ลดความรูสึกโดดเดี่ยวในงานท่ีรับผิดชอบลง - เพ่ิม

ความรูสึกผูกพันและกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจมากข้ึน - มีความรับผิดชอบตองานหรือการ

เรียนรูของนักเรียนรวมกัน - มีความกาวหนาในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน หรือวิธีการจัดการเรียนรู ฯลฯ 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2566 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) หนา้ 101 
 



  11.2 ตอผูเรียน - เพ่ิมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนตามความ สนใจ - ลดอัตราการขาด

เรียน - สงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

 
 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2566 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) หนา้ 102 
 


