
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
กบัการวางแผนพฒันา 

การจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

สมศักดิ์ศรี วิถีคนกล้า - YouTube.flv


1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่ง

คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
3. จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
4. ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
5. จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
6. จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
7. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
8. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง  

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ กำรประกันคุณภำพภำยใน 



ข้ อ 16 ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น ำ ก ำ ร จั ด ก ำ ร ศึ ก ษ ำ                          
ของสถำนศึกษำ ตำมข้อ 14(2) ด ำเนินกำรดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรที่จ ำเป็น
ของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 

2.ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้ำหมำยและ
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำไว้อย่ำงชัดเจนและเป็น

รูปธรรม  
3. ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำนที่มีหลักวิชำ 

4. ก ำหนดแหล่งวิทยำกำรภำยนอก 



5. ก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีให้บุคลำกรของ
สถำนศึกษำและผู้เรียนรับผิดชอบและด ำเนินงำน

ตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6.  ก ำหนดบทบำทหน้ำ ท่ีและแนวทำง      

กำรมีส่วนร่วมของบิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง และ
องค์กรชุมชน  

7. ก ำหนดกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

8. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 





กลุ่มสาระฯ O-NET 2554 O-NET 2553 ผลต่าง 

ภาษาไทย 51.40 44.83 6.57 

สงัคมศกึษา 46.38 44.45 1.93 

ภาษาองักฤษ 34.06 19.95 14.11 

คณิตศาสตร์ 35.69 26.90 8.79 

วิทยาศาสตร์ 35.40 30.23 5.17 

สขุศกึษา 52.46 73.26 -20.28 

ศิลปะ 46.43 29.01 17.42 

การงาน 51.31 50.07 1.24 

เฉล่ีย 44.14 39.93 4.30 

O-NET ม.3 สพม.1 



กลุ่มสาระฯ O-NET 2554 O-NET 2553 ผลต่าง 

ภาษาไทย 49.49 46.82 2.67 

สงัคมศกึษา 38.51 48.64 -10.13 

ภาษาองักฤษ 32.48 23.35 9.13 

คณิตศาสตร์ 33.48 18.06 15.42 

วิทยาศาสตร์ 33.54 32.85 0.69 

สขุศกึษา 58.36 64.57 -6.21 

ศิลปะ 33.18 35.00 -1.82 

การงาน 54.32 47.48 6.84 

เฉล่ีย 41.67 39.60 4.57 

O-NET ม.6 สพม.1 



YouTube - แรงบันดาลใจ.flv[1].flv


การวางแผน 
   กลยุทธ์ 

มุ่งอนาคต 

มองภาพรวม 

จุดหมายรวม
ขององค์กร 

เน้น
กระบวนการ 





เวลา 

ผลงาน 
ผลงานทีค่าดหวงั 

ผลงานที่ท าได้จริง 

ช่องว่าง 



1. ปัจจุบันโรงเรียน             
ของเราเป็นอย่างไร 

SWOT 
 

ได้จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค 
 

2. ต้องการให้โรงเรียน
ของเราไปอยู่ ณ จุดใด 
 

น าผล SWOT                       
มาก าหนดทศิทาง 

ได้วสัิยทัศน์ พันธกจิ                  
เป้าประสงค์ 

3. จะน าโรงเรียนของเรา
ไปถงึจุดนัน้ ได้อย่างไร 

ใช้ SWOT Matrix ได้ยุทธศาสตร์/              
กลยุทธ์ 

4. มีแนวทางการปฏบิัติ
อย่างไร 

แปลงยุทธศาสตร์/             
กลยุทธ์ไปสู่การปฏบัิต ิ

ได้แผนงาน/โครงการ 

5. จะควบคุม/
ประเมนิผลอย่างไร 

ก าหนดเกณฑ์และ
เป้าหมาย 

ได้KPI 





ค่านิยมองคก์ร 

  สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

โอกาส  

อุปสรรค 

จุดแข็ง  
จุดอ่อน 

ภารกิจ 

ตามกฎหมาย 

การจดัวางทิศทางขององคก์ร 

วิสยัทศัน ์

พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์



VISION 

WHAT TO BE? 

คุณค่า/ 
ค่านิยม 

ของสังคม 

พลงัผลกัดนัทีจ่ะไปให้ถงึทีห่มาย  

ความมุ่งมัน่ 
ในวธีิการ 

ที่จะไปให้ถงึ 

Social Values 

Driving Forces 

Strategic Intent 

วสัิยทัศน์ 



  พนัธกจิ 

WHAT TO DO? 

MISSION 

     ภำระผูกพันที่องค์กร             
ต้องด ำเนินกำรให้บรรลุผล     

www.hi-supervisory5.net 



  เป้าประสงค์ 
 CORPORATE   OBJECTIVES 

 FOR WHOM? 



ยทุธศาสตร์คือการก้าวไปข้างหน้าอย่างไมห่ยดุยัง้ 



    ผลการวิเคราะห์ 

•  ....................... 
•  ....................... 
• ........................ 
• ........................ 
• ........................ 
            ฯลฯ 

• ........................ 
• ....................... 
• ....................... 
• ....................... 
• ....................... 
            ฯลฯ 

• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 
• ......................... 
            ฯลฯ 

• ......................... 
• ......................... 
• ........................ 
• ......................... 
• ......................... 
            ฯลฯ 

สิ่งแวดล้อมภายนอก สิ่งแวดล้อมภายใน 

โอกาส อปุสรรค จดุแข็ง จดุอ่อน 

(P E S T) (P E S T) (2S 4M) (2S 4M) 



Threats-Opportunities-Weaknesses-

Strengths (TOWS) Matrix 

SWOT  MATRIX 

SO   :  ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส 
ST    :  ใช้จุดแข็งหลีกเล่ียงอุปสรรค 
WO  :  เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส 
WT   :  ลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค  



มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 21 

จุดแข็ง - S จุดอ่อน - W 

โอกาส - O 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

อุปสรรค - T 

กลยุทธ์  SO 

ใช้จุดแข็งเกาะกมุโอกาส 

กลยุทธ์  ST 

ใช้จุดแข็งหลกีเลีย่ง 
อุปสรรค 

กลยุทธ์  WO 

เอาชนะจุดอ่อนโดย 
อาศัยโอกาส 

กลยุทธ์  WT 

ลดจุดอ่อนและหลกีเลีย่ง 
อุปสรรค 





ตารางก าหนดตวัชีว้ัดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

   
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 



1. ใครจะเป็นผู้น ำกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
2. อะไรเป็นสิ่งที่ต้องกระท ำ 
3. ผู้ปฏิบัติต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร 



วิถคีนกล้า 

ควำมรัก/ศัรทธำ 

TEAM SPIRIT 

สมศักดิ์ศรี วิถีคนกล้า - YouTube.flv

