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คำนำ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบันทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมีความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
ซึ่งพื้นฐานสำคัญของศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันก็คือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของประเทศ นับเนื่องตั้งแต่มีกฎหมายการศึกษาคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และต่อมาคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตระหนักในความสำคัญของภารกิจ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดตลอดมา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับและศรัทธาจากผู้ปกครอง
ชุมชน และสังคม และในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้จัดทำเอกสาร
การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกระบวนการต่างๆ ที่
กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2554 ให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์พัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้
ประสบความสำเร็จ มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศที่ยิ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ได้สำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสาร การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
และคุณค่าให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างานแผนงาน
ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการสร้างแรงบันดาลใจให้สถานศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป
ว่าที่ร้อยตรี
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ตอนที่ 1
บทนำ

ในกระแสแห่งคุณภาพ
คุณภาพของคนคือคุณภาพของประเทศ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนามากที่สุดในสังคมโลกยุค
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อ
เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในกระแสโลกตลอดเวลา โดยปัจจัยที่จะทำให้
ประเทศสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มภาคภูมิคือคุณภาพของคน ดังจะเห็นได้จาก
The Global Competitiveness Report 2015 - 2016 จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ 140 ประเทศในโลก ผลปรากฏว่า ประเทศไทยได้อันดับที่ 32 ของโลก ลดลงจากปี
ที่ผ่านมาที่ได้อันดับที่ 31 ขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน เรียงตามลำดับ (อันดับปีที่ผ่านมา) ดังนี้
สิงคโปร์อันดับที่ 2 (2) มาเลเซียอันดับที่ 18 (20) ไทยอันดับที่ 32 (31) อินโดนีเซียอันดับที่ 37
(34) ฟิลิปปินส์อันดับที่ 47 (52) และเวียดนามอันดับที่ 56 (68) (www.reports.weforum.org)
ซึ่งประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามมีอันดับที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพจึง
เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้มี
ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอด แต่ก็ปรากฏว่าคุณภาพการ
ศึกษาของประเทศยังด้อยกว่าประเทศอื่นๆมาก เช่น การประชุม World Economic Forum
(WEF) 2012-2013 ได้เปรียบเทียบคุณภาพการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน ในระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 8 ท้ายสุดของกลุ่มประเทศอาเซียน
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โดยอันดับที่ 1-7 คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนามตาม
ลำดับ สำหรับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา โดยสถาบันพัฒนาการ
บริหารจัดการระหว่างประเทศ (International Institute for Management Development :
IMD) ปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 30 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 ที่ได้อันดับที่ 29) โดยเป็น
อันดับที่ 3 ของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย นอกจากนี้การ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA )
ปี 2012 ที่ประเมินคุณภาพด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนอายุ
15 ปี ระดับการศึกษาภาคบังคับ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ปรากฏว่าประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 50 จากทั้งหมด 64 ประเทศ แม้ว่าคะแนนจะสูงขึ้นกว่าเดิม แต่ยังต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยมาก และอันดับที่ยังอยู่ท้ายๆ คือ คณิตศาสตร์ อันดับที่ 50 ได้ 427 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย
494 ปี 2009 ได้คะแนน 419 คะแนน) วิทยาศาสตร์ อันดับที่ 47 ได้ 444 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย
501 ปี 2019 ได้ 425 คะแนน) และการอ่าน อันดับที่ 48 ได้ 441 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย 496 ปี
2009 ได้ 421 คะแนน) และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการ
ศึกษา 2556 ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัด
สอบ 8 วิชา มีเพียงวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเพียงวิชาเดียวเท่านั้น ที่มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 50
ขณะที่ วิ ช าอื่ น ๆมี ค ะแนนค่ อ นข้ า งต่ ำ โดยเฉพาะวิ ช าหลั ก 5 วิ ช า (www.dailynews.co.th/
education/223648) ในปีการศึกษา 2557-2558 มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) เฉพาะ 5 วิชาหลัก ผลคะแนนเฉลี่ยก็ค่อนข้างต่ำแม้ว่าคะแนนภาพรวมจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ดังตารางผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประเทศ เปรียบเทียบ
ระหว่างปีการศึกษา 2556 - 2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 . 2559)
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2556-2558
วิชา		 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3			 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
		
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
ภาษาไทย
44.25
35.20
42.64
49.26
50.76
49.36
สังคมศึกษา
39.37
46.79
46.24
33.02
36.53
39.71
ภาษาอังกฤษ
30.35
27.46
30.54
25.35
23.44
24.98
คณิตศาสตร์
25.45
29.65
32.40
20.48
21.74
30.48
วิทยาศาสตร์
37.95
38.62
37.63
30.48
32.54
33.40
รวม
35.48
35.55
37.89
31.72
33.01
35.59
ร้อยละเฉลี่ย
จากสภาพการณ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องเร่งรัดพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ดังจะเห็นได้
จากการปฏิรูปการศึกษา โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมาย
ทางการศึกษาเป็นต้นมาและการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2553-2562) ซึ่งหัวใจของ
การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการ
แก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติม แต่การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบก็ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายการศึกษาดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งนับว่าสถานศึกษาทุกระดับมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา
เป็นอย่างมากและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ดีอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาและยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและ
สังคม ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กำหนดหลักการสำคัญข้อหนึ่ง คือให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา โดยกำหนดให้มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจสำคัญหมวดหนึ่งที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่กระทรวง
ศึกษาธิการกำหนด
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คุณค่าของการประกันคุณภาพการศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับ กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัด
ทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้
กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน
การที่สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งจะทำให้สถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ โดยมีมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นเป้าหมาย และมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งในการดำเนินงานตามแผนเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาจะต้องมีการประเมินตนเองหรือการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ว่าบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบตั กิ าร
หรื อ ตามค่ า เป้ า หมายที่กำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ ห รื อ ไม่ และยั ง เป็ น การนำผล
ประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และหน่วยงาน
ต่างๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาและร่วมกับสถานศึกษาใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดมา และขณะนี้มีโรงเรียนต้นแบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถสร้างสรรค์คุณภาพของผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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การประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในการทำให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาไปสู่คุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาอย่างจริงจัง ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสของ
ประชาชนที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และทำให้ประชาชนได้รับข้อมูล
คุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา (Educational Quality Assurance) มีที่มาจากการ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะวงจร P-D-C-A
ซึ่ ง คิ ด ค้ น โดย ชู ฮ าร์ ท (Shewhart, Walter) และเป็ น ที่ รู้ จั ก กั น อย่ า งกว้ า งขวาง เมื่ อ เดมมิ่ ง
(Edwards, Deming) นำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงาน
ในโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต่อมาจึงได้มีการนำวงจร P-D-C-A นี้มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว้หลากหลายตามบริบทที่
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามสามารถสังเคราะห์จัดกลุ่มความหมายเหล่านั้นให้เกิดความชัดเจนได้ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง
1. กระบวนการหรือกลไกที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. กระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่า
จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษา
3. การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และกระบวนการ
ตรวจสอบหรือประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงใด
4. การสร้างความมั่นใจให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเข้ารับการศึกษาอบรมที่
โรงเรียนว่าเมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วจะเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มี
ความประพฤติดี มีคุณธรรม มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและ
สอดคล้องกับความคาดหวังของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
5. กระบวนการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันต่อผู้เรียน ผู้
ปกครองและสังคมว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนที่จบการ
ศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคม
6. การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของสถานศึกษาที่จะสร้างความมั่นใจและหลักประกันต่อ
ผูเ้ กีย่ วข้องว่างานทีป่ ฏิบตั อิ ยูส่ ามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและเป็นทีย่ อมรับ
ของสังคม
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7. กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่หากได้ดำเนินการตามระบบหรือแผนที่กำหนดไว้จะทำให้
เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
8. กลยุทธ์ที่กำหนดแนวทางในการดำเนินงานในการจัดการศึกษาที่เป็นหลักประกันว่า
นักเรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคม
จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น
เป็ น ความเชื่ อ มั่ น ว่ า สถานศึ ก ษามี ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา และได้ นิ ย ามความหมายของการประกั น คุ ณ ภาพภายในว่ า หมายถึ ง การ
ประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ซึ่งการ
นิยามนี้จะเน้นไปที่การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ทั้งที่ความเป็นจริงควรจะนิยาม
ในเชิงที่ว่า เป็นการบริหารจัดการหรือความพยายามในการกำหนดระบบ และกลไกที่มีคุณภาพใน
การพัฒนาคุณภาพตามภารกิจของสถานศึกษาให้ได้รับความสำเร็จ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของ
ผู้ เรี ย นว่ า เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ มาตรฐานการศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษากำหนด รวมทั้ ง เป็ น
หลักประกันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถให้ผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

หลักการพื้นฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา
1. จุดมุง่ หมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การทีส่ ถานศึกษาร่วมกันคิด
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ
และการทำงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการ
ดำเนินงานตามปกติของสถานศึกษา แต่เป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ
3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ในการดำเนินงานจึงต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ดำเนินการ ติดตาม
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการ
ของผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
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4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ต้ อ งดำเนิ น การตามกฎ
กระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ความสำคัญกับ การกำหนดเป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษา การมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามแผน การ
ประเมินตนเอง การนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการรายงานผลการ
พัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนเป็นประจำทุกปี

สภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดตัง้ ขึน้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553 ประกอบด้วย
ท้องที่เขตปกครองกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 เขต ได้แก่ เขตพญาไท บางซื่อ ดุสิต สัมพันธวงศ์
ปทุมวัน ทุ่งครุ พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางแค บางขุนเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ
จอมทอง คลองสาน ธนบุรี ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่และ
หนองแขม โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี
และโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พ.ศ.2553 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2553 ข้อ 3 ดังนี้
1. จั ด ทำนโยบาย แผนพั ฒ นาและมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานี้ จะมีกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีภารกิจในการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำหรับสถานศึกษาในสังกัดมีจำนวน 67
โรงเรียน แยกเป็น โรงเรียนขนาดเล็ก 5 โรงเรียน ขนาดกลาง 26 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 18 โรงเรียน
และขนาดใหญ่พิเศษ 18 โรงเรียน และมีจำนวนครู 5,307 คน นักเรียน 112,131 คน (ข้อมูลปีการ
ศึกษา 2559)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 (2559) ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในช่วงปีงบประมาณ 2559-2563 ไว้ว่า “ เป็นผู้นำการจัดการมัธยมศึกษา สู่
คุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ” และได้กำหนดพันธกิจไว้ 6 ข้อ ดังนี้
1. เสริมสร้างความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศึกษา
2. ยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

3. ปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล
5. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการมัธยมศึกษา
6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนด เป้าประสงค์ เพื่อความสำเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ ดังนี้
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
3. ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนในการจัดการมัธยมศึกษาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเพื่อ
ยกระดับสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
สำหรับกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามี 5 กลยุทธ์ ดังนี้
1. ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนารูปแบบการปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
5. พัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
6. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนดเอกลักษณ์ของ
องค์กร คือ “รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล”
ตั้งแต่มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นต้นมา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้มุ่งมั่นพยายามพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดด้วยกลไกของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จนปรากฏผลลัพธ์ที่เป็น
ความสำเร็จของการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556-2558
ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556-2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556-2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏดังตาราง
			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3			ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
		
2556 2557 2558 2556 2557 2558
ภาษาไทย
48.79 38.22 45.69 57.47 58.15 57.58
สังคมศึกษา
43.53 50.10 51.54 37.69 41.86 42.98
ภาษาอังกฤษ
34.96 31.29 37.35 32.48 32.35 35.29
คณิตศาสตร์
30.19 35.67 39.80 35.30 32.84 34.74
วิทยาศาสตร์
41.98 43.69 43.00 34.62 37.14 36.96
รวมร้อยละเฉลี่ย
39.89 39.80 43.48 39.52 40.47 41.51
จากตาราง จะเห็นได้ว่าคะแนนร้อยละเฉลี่ยโดยรวมของสถานศึกษาในสังกัดนั้น ได้คะแนน
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50.00 โดยระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น ส่ ว นระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี แ นวโน้ ม ที่ สู ง ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง สำหรั บ วิ ช าที่ มี ค ะแนนค่ อ นข้ า งต่ ำ ได้ แ ก่ วิ ช า
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในแต่ละปี ส่วนใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศ
(สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มของโรงเรียนสาธิต
ที่สังกัดสำนักงานการอุดมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ยัง
ต่ำกว่ามาก
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ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
จากการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของสถานศึกษาในสังกัด 67
โรงเรียนรอบที่สอง (พ.ศ.2557-2558) ผลปรากฏว่า มีสถานศึกษา จำนวน 47 โรงเรียนที่ได้ผลการ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม (ได้คะแนนเต็ม 80 คะแนน
ซึง่ ในการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารอบแรกมีสถานศึกษาได้ระดับดีเยีย่ ม
จำนวน 32 โรงเรียน ครั้งนี้ซึ่งเป็นรอบที่สองได้เพิ่มมาอีก จำนวน 15 โรงเรียน) ได้ระดับดีมาก
จำนวน 18 โรงเรียน และได้ระดับดี จำนวน 2 โรงเรียน โดยสามารถจำแนกคุณภาพของสถาน
ศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามคะแนนได้ ดังนี้ (สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ,2558 )
1. จำนวนสถานศึกษาที่ได้คะแนน 80 คะแนนมี 47 โรงเรียน
2. จำนวนสถานศึกษาที่ได้คะแนน 79 คะแนนมี 7 โรงเรียน
3. จำนวนสถานศึกษาที่ได้คะแนน 78 คะแนนมี 6 โรงเรียน
4. จำนวนสถานศึกษาที่ได้คะแนน 77 คะแนนมี 1 โรงเรียน
5. จำนวนสถานศึกษาที่ได้คะแนน 76 คะแนนมี 4 โรงเรียน
6. จำนวนสถานศึกษาที่ได้คะแนน 74 คะแนนมี 1 โรงเรียน
7. จำนวนสถานศึกษาที่ได้คะแนน 72 คะแนนมี 1 โรงเรียน

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาใน
สังกัด จำนวน 67 โรงเรียน ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นรอบที่สอง (พ.ศ.2557-2558) โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 16 มาตรฐาน / 60 ตัวบ่งชี้ในการประเมิน ผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่สำคัญคือ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1,2558 )
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวม มีคุณภาพในระดับดีเยี่ยม
(คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.87)
2. โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีเยี่ยม (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95 ขึ้นไป)
จำนวน 48 โรงเรียน (ร้อยละ 71.64) ระดับดีมาก (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป) จำนวน 18
โรงเรียน (ร้อยละ 26.87) และระดับดี จำนวน 1 โรงเรียน (ร้อยละ 1.49)
3. โรงเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพระดับพอใช้ในมาตรฐานที่ 5 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร)
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

4. มาตรฐานการศึกษาที่ยังมีผลการประเมินไม่น่าพึงพอใจมี 3 มาตรฐานคือ มาตรฐาน
ที่ 5 : ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มาตรฐานที่ 4 : ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล และมาตรฐาน
ที่ 3 : ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม พ.ศ.2554-2558
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 67 โรงเรียนมี
ผลการประเมินที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
1. สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จำนวน 66 โรงเรียน (ร้อยละ
98.51) และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน (ร้อยละ1.49)
2. สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาและมีผลการประเมินในระดับดีมาก
(90 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 14 โรงเรียน (ร้อยละ 20.90) นอกนั้นมีผลการประเมินในระดับดี
3. สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับดีมากในตัวบ่งชี้ที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 และ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ตามลำดับ
4. สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ในตัวบ่งชี้ที่ 5
กล่ า วได้ ว่ า การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวม จัดได้ว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับที่ดีมาก แต่เมื่อลงไปในระดับราย
สถานศึกษาแล้วจะพบว่า ยังมีปัญหาด้านคุณภาพอยู่มาก โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและ
ขนาดเล็กยังมีคุณภาพและมาตรฐานที่ต่ำกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ แนวทาง
หนึ่งของการแก้ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
คือการใช้กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนหรือเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของ
ประเทศต่อไป ดังคำกล่าวของ มล.ปิ่น มาลากุล (2545) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ว่า
อำนาจใดๆในโลกนี้
ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษา
สร้างคนหาค่ามิได้ในโลกา
ขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มี
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แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลภายใต้ ก ารนำของ พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี
กำลังดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ชะลอการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ออกไป 2 ปี แต่
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาก็ยังต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในต่อไป การจัดทำ
เอกสาร การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ นี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยกลไกของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ และเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ด้วยจิตวิญญาณในการทำงานอย่างมี
คุณภาพ เป็นวิถีชีวิตและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งความท้าทาย
และพลังสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ครูและผู้ที่
เกี่ยวข้องของสถานศึกษา นับเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เอกสารนี้มีทั้งหมด 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 บทนำ ตอนที่ 2 แนวทางการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และตอนที่ 3 การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถาน
ศึกษา
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ตอนที่ 2

แนวทางการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ได้กำหนดระบบการประกันคุณภาพภายใน มี 3 องค์ประกอบคือ
1. การประเมินคุณภาพภายใน คือการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทำโดยบุคลากรของ
สถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา เพื่อนำผลการประเมิน
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการติดตามตรวจสอบความ
ก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำ
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาต่อไป
3. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา คื อ กระบวนการพั ฒ นาการศึ ก ษาเข้ า สู่ คุ ณ ภาพที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและ
โครงสร้าง การวางแผนและการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
นอกจากนี้ยังกำหนดให้สถานศึกษา จัดระบบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดังนี้
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้
กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1. วางระเบียบหรือออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยให้นำ
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มอบหมาย
ต่ อ มาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ มี ป ระกาศ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
ดั ง นั้ น แนวดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะยึดหลักตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
ดังนั้น สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะต้องดำเนินการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ใน 8 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
การดำเนินการของสถานศึกษา
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
4. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
5. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
6. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทำรายงานประจำปีโดยใช้ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
8. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
4. ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
5. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
6. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ตามมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
7. สังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา และ
จัดทำรายงานประจำปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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จะเห็ น ได้ ว่ า กระบวนการดำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในระหว่ า งสถานศึ ก ษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นระบบและมีมาตรฐานในการดำเนินการในทุกระบบของ 8 องค์ประกอบ
ดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงจัดทำเอกสาร “ การประกันคุณภาพ
การศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ ” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบ
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า
และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา
ในตอนที่ 2 นี้ จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตาม 8 องค์ประกอบของกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึ ก ษา เป็ น ข้ อ กำหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ภาพที่ พึ ง ประสงค์ แ ละ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับ
การส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลายระดับ เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการกำหนดมาตรฐานขึ้นอีกหลายประเภทตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ
แต่ละงาน เช่น มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานงานห้องสมุด มาตรฐานงานลูกเสือและเนตรนารี
มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ตามกฎกระทรวง ได้กำหนดไว้ว่า การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น
ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึ ก ษาระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศกำหนด และต้ อ ง
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องพิจารณาประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ในการดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
ดังนัน้ สถานศึกษาควรมีแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะทำงาน โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. คณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของกระทรวงศึกษาธิการ และของ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. คณะทำงาน พิ จ ารณาสาระสำคั ญ ที่ จ ะกำหนดเป็ น มาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ ข อง
สถานศึกษา ซึ่งต้องสะท้อนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา รวมทั้ง
สาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้	
4. คณะทำงาน พิจารณาความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้ง
นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด
5. คณะทำงาน กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา รวมทั้งการกำหนดค่า
เป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน
คุณภาพที่ผ่านมาของสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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6. สถานศึกษา จัดประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. คณะทำงาน ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์
8. สถานศึกษา นำเสนอมาตรฐานการศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
9. สถานศึกษา จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ไปใช้โดยเฉพาะค่าเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด
10. สถานศึกษา จัดทำเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้นนั้น ควรมีการระบุตัวชี้วัดที่เป็นองค์
ประกอบของมาตรฐานนั้นๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสะดวกในการวัดและประเมินผล
ตลอดจนการสื่ อ สารกั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และที่ ส ำคั ญ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และในการกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จของมาตรฐานและตัวชี้วัดนั้น สถานศึกษาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล
ตามค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น โดยพิจารณาจากศักยภาพ ความสามารถและผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาในปีที่ผ่านๆมา และควรกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ ในระยะเวลา 3-5 ปี ซึ่ง
เป็ น ระยะเวลาเดี ย วกั น กั บ ระยะเวลาของแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ที่สถานศึกษาจะจัดทำ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กำหนดไว้ และสถานศึกษาก็ควรที่จะประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จทั้งเป้าหมาย
ระยะยาว 3-5 ปีและเป้าหมายระยะสัน้ 1 ปีซงึ่ สอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีของสถานศึกษา

ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1. เป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2. เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
4. เป็ น มาตรฐานการศึ ก ษา สำหรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในและภายนอกของ
สถานศึกษา
5. เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สรุปการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรมีการดำเนินงานทีส่ ำคัญ ดังนี้

การมีคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ
ค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ รวมทั้งค่าเป้าหมาย
เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของบุคลากรสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อ14(2) ให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องมุ่งเน้น
กระบวนการสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นแผนระยะ
ยาวอาจจะเป็นแผน 3-5 ปี แล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทนี้จะ
สะท้อนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Planning) ที่สถานศึกษาจะต้องใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) ในการกำหนดโครงการพัฒนาแต่ละด้านที่ตรง
กับความต้องการตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษา พ.ศ. 2550 ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในเรื่องการวางแผนการบริหารงานการ
ศึกษาไว้ 3 ประการ คือ
1. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และสนองความต้องการของชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน องค์กร สถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถาน
ศึกษา
2. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
3. การดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทราบและพิจารณา
ดำเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. เพื่อให้เป็นแผนแม่บทในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นกรอบในการจัด
ทำแผนปฏิบัติการประจำปี
2. เพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาได้ ท ราบทิ ศ ทาง
เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
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3. เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา อันเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความผูกพัน
กับสถานศึกษา
4. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการ
บริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ทำให้สถานศึกษามีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
และประกาศคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ งกำหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2554 รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้พัฒนากระบวนการจัดทำ
แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดยการนำแนวคิ ด การวางแผนกลยุ ท ธ์ ด้ ว ย
Balanced Scorecard มาใช้กับสถานศึกษาในสังกัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา จึงได้
กำหนดกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งอาจมีคณะทำงาน
หลายชุดก็ได้
2. คณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง เช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ซึ่ง
เป็ น วิ ธี ก ารที่ จ ะทำให้ ส ถานศึ ก ษารู้ จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
3. คณะทำงานกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่
สะท้อนความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
4. คณะทำงานกำหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ / กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและ
การบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้
5. คณะทำงานกำหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกทีให้การสนับสนุน
ทางวิชาการแก่สถานศึกษา
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6. คณะทำงานกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียน ในการร่วม
รับผิดชอบและดำเนินการตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. คณะทำงานกำหนดบทบาทหน้ า ที่ แ ละแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของบิ ด า มารดา
ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น
8. คณะทำงานกำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับโครงการ / กิจกรรม
9. คณะทำงานเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
10. คณะทำงานปรั บ ปรุ ง และจั ด ทำแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้
สมบูรณ์ตามรูปแบบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนด
11. สถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
12. สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
13. สถานศึกษามอบหมายผู้เกี่ยวข้อง / ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
14. สถานศึกษากำหนดปฏิทินงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจน
15. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ
16. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1

รูปแบบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนดรูปแบบของแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1. ปกนอก/ปกใน
2. คำนำ
3. สารบัญ
4. บทที่ 1 สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
		
1. ข้อมูลทั่วไป
		
2. ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
		
3. ข้อมูลครูและบุคลากร
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4. ข้อมูลนักเรียน
		
5. ปรัชญา / ปณิธานของสถานศึกษา
		
6. เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
		
7. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (และค่าเป้าหมายความสำเร็จ)
		
8. สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
				 8.1 โครงสร้างการบริหาร
				 8.2 ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
				 8.3 เกียรติยศ ชื่อเสียงและผลงานดีเด่นที่สำคัญของสถานศึกษา
			
9. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
5. บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา
			
1. ผลการประเมินศักยภาพของสถานศึกษา
			
2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
6. บทที่ 3 ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
			
1. ทิศทางการจัดการศึกษา
				 1.1 วิสัยทัศน์
				 1.2 พันธกิจ
				 1.3 เป้าประสงค์
				 1.4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละด้าน
			
2. แผนที่กลยุทธ์
			
3. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละด้าน
7. บทที่ 4 กรอบกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8. บทที่ 5 การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
			
1. บทบาทหน้าที่ของครู บุคลากรและนักเรียนของสถานศึกษา
			
2. บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง
				 องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
			
3. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
9. ภาคผนวก (ถ้ามี)
			
1. หลักฐานที่แสดงว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้รับ
				 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
			
2. รายชื่อ / คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษ
			
3. ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
			
4. อื่น ๆ
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สรุปการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการดำเนินการทีส่ ำคัญ ดังนี้

1. การมีคณะทำงานกำหนดทิศทางอนาคตของสถานศึกษา

2. การกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายความสำเร็จที่ชัดเจน

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

4. การนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
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3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2554 กำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดังนี้
1. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน
สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ หรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
3. นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอน
สถานศึกษาสามารถจัดระบบบริหารโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่มีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยผ่าน
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 อย่างไรก็ตามสถานศึกษาส่วนใหญ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จะจัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5. กลุ่มบริหารทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง
กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 และกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ที่กำหนด
ภารกิ จ การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในและมาตรฐานการศึ ก ษาเป็ น งานที่ อ ยู่ ภ ายใต้
ความรับผิดชอบของกลุม่ บริหารวิชาการ และกำหนดให้การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
เป็ น งานที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม บริ ห ารทั่ ว ไป ส่ ว นการจั ด ทำแผนงบประมาณและคำขอตั้ ง งบประมาณ
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อยู่ในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ทำให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กำหนดให้งานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับกลุ่มบริหารที่แตกต่างกัน
สถานศึกษาบางแห่งจัดให้อยู่ในกลุ่มบริหารวิชาการ บางแห่งให้อยู่ในกลุ่มบริหารการเงินและ
สิ น ทรั พ ย์ และบางแห่ ง ได้ ตั้ ง กลุ่ ม บริ ห ารพิ เ ศษขึ้ น มาดู แ ลงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง
โดยหลักนิติธรรมแล้วงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของกลุ่มบริหารวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ยังคงให้อิสระและความสะดวกคล่องตัวในการกำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กรของสถานศึกษา
ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดระบบบริหารของสถานศึกษา
การที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 กำหนดให้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่งานต่าง ๆ ของสถานศึกษาจะต้องมีการประกัน
คุณภาพภายใน แม้ว่าระบบโครงสร้างองค์กรจะกำหนดให้งานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึ ก ษาอยู่ ภ ายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ แต่ แ ท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว ทุ ก กลุ่ ม บริ ห ารจะต้ อ งมี ง านประกั น
คุณภาพภายในด้วยเช่นกัน โดยใช้กลไกการบริหารโดยเฉพาะวงจรการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A :
Plan Do Check Act ของเดมมิ่ง (Edward Deming) ในการขับเคลื่อนการพัฒนางานให้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นมา
กำกับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งในด้านนโยบายและแผน ตลอดจนการ
กำกับติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุภารกิจได้ผลสำเร็จตาม
เป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
องค์ประกอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน						
ประธาน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ			
รองประธาน
3. รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล			
รองประธาน
4. รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รองประธาน
5. รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน		
รองประธาน
6. รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป			
รองประธาน
7. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้					
กรรมการ
		 (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้+1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

27

28
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8. หัวหน้างานแผนงาน						
กรรมการ
9. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา		
กรรมการและเลขานุการ
ให้มีอำนาจหน้าที่ จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา กำกับ ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
สถานศึกษาต้องกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม
เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้บริการ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของสถานศึกษาจะต้องวางแผนกำหนดกรอบการเก็บ
ข้อมูลว่าจะเก็บข้อมูลอะไร จากใคร เมื่อใดและอย่างไร ซึ่งสถานศึกษาอาจจะดำเนินการในรูปของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่มีผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศระดับ
สถานศึกษาและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ / งานต่างๆภายในสถานศึกษาที่มีการเชื่อมโยงส่งต่อ
ข้อมูลถึงกันอย่างเป็นระบบและสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
และการใช้ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สถานศึกษาจำเป็นต้องสร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา ทั้งการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถทำได้หลายรูปแบบแล้วแต่ความ
ต้องการจำเป็น ศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศก็มีทั้งในรูปแบบ
ของแฟ้มเอกสารและการใช้โปรแกรมต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะจำแนกข้อมูลสารสนเทศได้
หลายประเภท ดังนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ประกอบ
ด้วยที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา สภาพการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ครูและบุคลากร อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
2. ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินสมรรถภาพสำคัญของผู้เรียน ผลการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการพัฒนา/ทดสอบสมรรถนะทาง
กาย และน้ำหนักส่วนสูง ผลการทดสอบนักเรียนในด้านวิชาการและความสามารถต่างๆของ
นักเรียน เป็นต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

3. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ อาจจัดระบบตามโครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษา ได้แก่
		 3.1 ข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ แผนงาน / โครงการด้าน
วิชาการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การนิเทศการเรียนการสอน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การวิจัยในชั้นเรียน ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
และรายงานผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม เป็นต้น
		 3.2 ข้อมูลสารสนเทศงานบุคลากร ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ แผนงาน / โครงการด้าน
บุคลากร ข้อมูลทุกด้านของครู เช่น อายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ การพัฒนา
วิชาชีพ การฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน และผลงาน / รางวัลเกียรติยศของครูและบุคลากร เป็นต้น
		 3.3 ข้อมูลสารสนเทศงานงบประมาณ ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ แผนงาน / โครงการด้าน
แผนงานและงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การดำเนินงานตามแผน รายงานการเบิก- จ่าย
หรือใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดทำบัญชี รายงานการ
บริหารงบประมาณประจำปี และรายงานผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม เป็นต้น
		 3.4 ข้อมูลสารสนเทศงานบริหารทั่วไป ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการด้าน
งานบริหารทั่วไป ระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร ข้อมูล
เกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม งานกิจการนักเรียน ข้อมูลระบบ
สารบรรณ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา การบันทึกการประชุมของสถานศึกษา และ
รายงานผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม เป็นต้น
4. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดผล
และการประเมินผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมแนะแนว การวิจัยใน
ชัน้ เรียน ผลสำเร็จทีเ่ ป็นผลงานการปฏิบตั ทิ ดี่ เี ลิศ (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในด้านต่างๆ และผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงแนวทางให้สถานศึกษา
นำไปดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเท่านั้น สถานศึกษาสามารถนำไปพิจารณาจัดทำหรือจัด
ระบบหมวดหมู่ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษาต่อไป
นอกจากนี้ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2556) ได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ได้แก่
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การใช้ประโยชน์
เป็นโปรแกรมเพื่อการจัดเก็บบันทึกประมวลผลและรายงานผลข้อมูลสาร
สนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี เน้นการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา การจัดตั้ง การจัดสรร
งบประมาณ การวางแผนทางการศึ ก ษา และการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ
โปรแกรม B-OBEC, M-OBEC, P-OBEC และโปรแกรมอื่น ๆ การดำเนิน
การกำหนดเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ข้อมูลต้นปีการศึกษา และระยะ
ที่ 2 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา
เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
(School Management Information System : SMIS) พัฒนาขึ้นเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลในระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ทะเบียนโรงเรียน ข้อมูล
นั ก เรี ย นรายบุ ค คล ข้ อ มู ล บุ ค ลากรรายบุ ค คล และข้ อ มู ล งานวิ ช าการ
กำหนดการจัดเก็บเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน และ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี
เป็ น โปรแกรมเพี่ อ บั น ทึ ก ประมวลผล และรายงานข้ อ มู ล ครุ ภั ณ ฑ์ ร าย
โรงเรียนโดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บันทึก และ
ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ
เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้ อ มู ล สิ่ ง ก่ อ สร้ า งราย
โรงเรียนโดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล
และปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ Data On Web เป็นการรายงาน
ข้ อ มู ล จำนวนนั ก เรี ย นและบุ ค ลากรในโรงเรี ย นผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข อง สพฐ.
WWW.Obec.go.th ซึ่งกำหนดรายงานข้อมูลเป็นระยะ ได้แก่ ครั้งที่ 1
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี ครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน ของทุกปี และปรับปรุงข้อมูลในทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล
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การใช้ประโยชน์

ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่นำเอาระบบแผนที่กราฟฟิก (Geographic) มาทำงานร่วมกับ
ทางภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูล (Database) ที่มีความสามารถในการจัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง
(GIS)
สืบค้น จัดการวิเคราะห์แสดงผล และรายงานผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ
E-Office
ด้านงานธุรการ การบริหารงานการเงินใช้โปรแกรมต้นทุนผลผลิต
Student 44 การบริหารงานวิชาการในด้านงานทะเบียน และวัดผล ซึ่งข้อมูลสารสนเทศ
ที่จัดทำขึ้นจะต้องนำไปใช้ในการให้บริการหน่วยงานอื่น และผู้ขอรับบริการ
จากสถานศึกษา
* จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำเป็นที่จะ
ต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
3. ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
5. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6. ผลการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย สพม.1
7. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย สพม.1
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 1-3 ของสถานศึกษา
9. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
10. ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
11. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
12. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของผู้เรียน
13. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14. ผลงาน / นวัตกรรมและงานวิจัยของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
15. ผลงาน / รางวัลของนักเรียนในระดับต่างๆ
16. โครงการดีเด่นที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
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ศึกษา
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17. นวัตกรรมที่เป็นการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา
18. ผลการประเมิน / ทดสอบความสามารถของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการ

19. ผลการประเมิน / รายงานการประเมินนโยบาย จุดเน้นของสถานศึกษา หรือหน่วยงาน
ต้นสังกัด
20. ระบบ เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารในการตรวจสอบทบทวนคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ฯลฯ
สถานศึกษาควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 20 รายการ ดังที่กล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี และนำ
เสนอเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้เห็นการพัฒนาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการ
ศึกษาที่กำหนด

สรุปการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

การมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
และผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพและ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ

การมีข้อมูลสารสนเทศ
ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน ครู
และผู้บริหารที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ เป็นระบบ
และทันสมัย

การสื่อสารและ
สนับสนุนให้ผู้รับบริการ
นำข้อมูลสารสนเทศไป
ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการนำกลยุทธ์ที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นขั้นตอนที่สำคัญของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาคือ กระบวนการของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในแต่ละปีของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการนำ
แผนปฏิบัติการประจำปีดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน
ปฏิบัติการประจำปี ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีโครงการ / กิจกรรม เพื่อการดำเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
ต้ อ งวางแผนการดำเนิ น งาน กำกั บ ติ ด ตาม ดู แ ล จั ด สิ่ ง อำนวยความสะดวก และสนั บ สนุ น
ทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนการนิเทศ และพัฒนาครูและบุคลากร และการสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2554 กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี คือ แผนการดำเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
(บางแห่งใช้ปีงบประมาณ) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนัน้ แผนปฏิบตั กิ ารประจำปีจงึ เป็นเครือ่ งมือ
สำคัญในการสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษาว่า เป้าหมายในการดำเนินงานในแต่ละปีของสถาน
ศึกษามีโอกาสบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา นอกจากนี้ยังทำให้สถานศึกษามีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่าและมีการตรวจสอบได้
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

1. เพื่อให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2. เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา
3. เพื่อใช้จัดอันดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานของสถานศึกษา
4. เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถานศึกษา
5. เพือ่ ใช้ในการมอบหมายงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูท้ รี่ บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
การจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีของสถานศึกษา สถานศึกษาอาจจัดทำเป็นปีงบประมาณ
หรือปีการศึกษา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่ากำหนด
เป็นปีงบประมาณหรือปีการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
1. สถานศึกษาจัดประชุมเพื่อศึกษาทำความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยเฉพาะกลยุทธ์
และเป้าหมายในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การจัดทำและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ /
กิ จ กรรมในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจำปี รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ ผ ลการดำเนิ น งานหรื อ ข้ อ มู ล ฐาน
(Baseline Data) ที่ผ่านมาว่า สถานศึกษาสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ / เพียงใด
เพื่อจะได้ทบทวนปรับปรุงเป้าหมายและกลยุทธ์ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา	
2. สถานศึกษาพิจารณาโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามาจัดทำโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี สถานศึกษาอาจเพิ่มเติม
โครงการตามนโยบายจุดเน้นของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดลงไปแผนปฏิบัติการประจำปี
ได้ตามความเหมาะสม
3. สถานศึกษาพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญ
ของโครงการและตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
4. สถานศึกษากำหนดหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดโครงการ /
กิจกรรม
5. หัวหน้าแผนงานและทีมงานแผนงานโรงเรียนจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการประสานแผน
และประสานงานเพื่อกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้ง
ร่วมกันกำหนดแผน และเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานของโครงการ /
กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปี
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6. หัวหน้าแผนงานและทีมงานแผนงานโรงเรียนจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา

รูปแบบเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
1. ปกนอก / ปกใน
2. คำนำ
3. สารบัญ
4. บทที่ 1 : สภาพปัจจุบัน
		 4.1 สรุปย่อความเป็นมาของสถานศึกษา
		 4.2 ข้อมูลนักเรียน
		 4.3 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
		 4.4 ข้อมูลงบประมาณ
		 4.5 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา
		 4.6 อัตลักษณ์
		 4.7 เอกลักษณ์
5. บทที่ 2 : ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
		 5.1 วิสัยทัศน์
		 5.2 พันธกิจ
		 5.3 เป้าประสงค์
		 5.4 กลยุทธ์
		 5.5 มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมาย
6. บทที่ 3 : รายละเอียดของแผนงาน โครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ
		 6.1 แผนงาน โครงการและงบประมาณ
		 6.2 รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
7. บทที่ 4 : การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
8. ภาคผนวก
		 8.1 คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
		 8.2 หลักฐานแสดงการพิจารณาให้ความเห็นขอบแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 8.3 อื่นๆ
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การจัดทำรายละเอียดของโครงการ
การเขียนรายละเอียดของโครงการ ควรมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้
1. ชื่อโครงการ
		 ลักษณะของโครงการ (โครงการใหม่หรือโครงการต่อเนื่อง)
		 สนับสนุนกลยุทธ์
		 สนับสนุนมาตรฐานการศึกษา
		 ผู้รับผิดชอบ (กลุ่ม / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / บุคคล)
2. หลักการและเหตุผล
		 หลักการ เป็นการนำเสนอที่มาของโครงการ โดยคำนึงถึงกฎหมาย นโยบาย ปัญหา
ความต้องการจำเป็นหรือวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
		 เหตุผล เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนหรือยืนยันว่า โครงการนั้นมีความสำคัญ
จำเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งควรใช้ข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เช่น ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนความพยายามของสถาน
ศึกษา
3. วัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่บอกให้ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ
โดยระบุเป็นข้อๆ ประมาณ 1–3 ข้อที่เป็นรูปธรรมสามารถวัดและปฏิบัติได้
4. เป้าหมาย เป็นการกำหนดผลงาน / ผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยกำหนดเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
5. กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดพอสังเขป

รวม

ระยะเวลา
ดำเนินงาน งบประมาณ ผูร้ บั ผิดชอบ
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6. ปฏิทินปฏิบัติงาน													
ปีการศึกษา...........................................

ระยะเวลา

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

กิจกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ

7. ระยะเวลาดำเนินงาน
8. สถานที่
9. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

10. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั เป็นผลพลอยได้ทตี่ อ่ เนือ่ งจากผลผลิต (Output) เป็นความคาดหวัง
ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) และ/หรือผลกระทบ (Impact) จากการดำเนินงานโครงการ
				
			

ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอโครงการ
(............................................................)

				
			

ลงชื่อ ................................................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(...........................................................)
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การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  
สถานศึกษาควรดำเนินการนำแผนไปสู่การปฏิบัติงาน ดังนี้
1. สร้างความตระหนักความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์
2. ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของครู บุ ค ลากรและผู้ ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
3. จัดการประชุมประสานแผนและประสานงานเพื่อกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนและรวมพลังกันจัดกิจกรรม / โครงการให้เข้มแข็ง ตลอดจนกระจายทรัพยากรและภาระ
งานให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
5. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบการนิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
6. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการและแผนการนิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
การนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลและรายงาน นับเป็นกลไกสำคัญของการนำแผนไปสู่
การปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้บริหารสถานศึกษา
จึงต้องเป็นผู้นำในการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้ง
ในด้านการการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปี จึงจะทำให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้
ดังนั้นการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงเป็นการนำแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละปีมาเป็นแผนหลัก หรือแผนแม่บทในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของสถานศึกษา แล้วดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย												

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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สรุปการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา  ควรดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
1.  สร้างความตระหนักในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
2.  ซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

การนำแผน
ไปสู่
การปฏิบัติ

3. 	ประชุมประสานแผนและประสานงานเพื่อ                   
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ
4.  จัดสิ่งอำนวยความสะดวก
5.  จัดระบบการนิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงาน
6. 	ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ / แผนการนิเทศ
ติดตามประเมินผลและรายงาน
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5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้
นิยามการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาว่าหมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบความ
ก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา) และจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ
เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้กฎระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถาน
ศึกษาทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน และ
ต่อมาได้มีประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2554 กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3. รายงานและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
4. เตรียมการและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบ
รวมทั้งนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใช้วางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดระดับเหนือขึ้นไป
และสาธารณชน
จากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
และประกาศคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.
2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงกำหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาติดตามตรวจสอบคุณภาพ
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การศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อย่างน้อยสามปีต่อ 1 ครั้ง
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจึงมีระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 2 ระดับ คือระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการติดตามตรวจสอบความ
ก้าวหน้าของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแต่ละปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ
สถานศึกษาจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และในระหว่างการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีนั้น สถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารสถาน
ศึกษาและหัวหน้างานแผนงาน / ผู้รับผิดชอบจะต้องมีการติดตามงาน และตรวจสอบหรือประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งเป็นการติดตามงานหรือประเมินผลในระหว่าง
การปฏิบัติงานอันเป็นการประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
เพื่อเป็นการรับประกันความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของสถานศึกษานั้นเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และจะสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ซึ่งนั่นก็หมายถึงหลักประกันความเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาจะสามารถดำเนินการได้บรรลุ
ผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะผู้อำนวยการสถานศึกษา จะต้องใช้กลไกการบริหารจัดการ
เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการบรรลุ
ผลสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อันเป็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1. เพื่อติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีและ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา
3. เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ของสถาน
ศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

41

42

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

4. เพื่อสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษาว่าการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาจะ
สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา
5. เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
6. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้ผู้เกี่ยวข้องว่าการดำเนินงานของสถาน
ศึกษากำลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิผล

รูปแบบของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สามารถทำได้หลายรูปแบบ ดังนี้
1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา เพราะเป็น
บทบาทหน้าที่โดยตรงของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการเป็นผู้นำการขับเคลื่อนภารกิจของสถาน
ศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ และการ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของกลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และฝ่าย / งานให้บรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจำปี
3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยตรง
ตามที่สถานศึกษากำหนด เช่น หัวหน้างานแผนงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยครูและบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ / กิจกรรมนั้นๆ เพราะสถานศึกษาได้กำหนดให้บุคลากรเหล่านั้นเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั กิ ารโดยตรง จึงต้องมีการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
และความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ตนเองดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนที่กำหนด
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง สถาน
ศึกษาอาจจะแต่งตั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการ เช่น ผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาควรแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาหลายชุดเพือ่ ให้สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาได้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพราะ
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สถานศึกษาต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับรายบุคคลและระดับสถาน
ศึกษา และกำหนดให้การติดตามตรวจสอบนั้นดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องจัดทำรายงาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบรายงานที่สถานศึกษากำหนด รูปแบบรายงาน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้นควรประกอบด้วย
1. เรื่อง หรือบุคคล / หน่วยงานที่รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3. กรอบ / ประเด็น / สาระสำคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4. วิธีการ / เครื่องมือการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5. ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. รายชื่อคณะกรรมการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการขับ
เคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และมีมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ดังนั้นการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงทำได้หลากหลายรูปแบบ
เช่น การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่เป็นเฉพาะเรื่อง / เฉพาะงาน เช่น การ
ติดตามเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมืองในสถานศึกษา อาเซียนศึกษา การติดตามจุดเน้นของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การติดตามตรวจสอบการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นต้น
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
จะแต่งตั้งคณะกรรมการออกไปติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หรือมีคณะ
กรรมการจากสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานออกมาติ ด ตามงานนั้ น ๆร่ ว มกั บ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1    
1. เพื่อติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้การช่วยเหลือสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากเอกสารต่างๆ เช่น รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายงานผลการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (LAS) รายงานประจำปี ข องสถานศึ ก ษา และแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบ
ประเมิน แบบสอบถาม โดยให้สถานศึกษาตอบกลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โทรสาร (Fax) และ
กรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์
3. การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาโดยคณะกรรมการที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษา หรือประเมินคุณภาพสถานศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา และระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นต้น
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ซึ่งมีนโยบายและจุดเน้นในการติดตามตรวจ
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สอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะๆ และอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ให้ไป
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น / เรื่องที่กำหนดใน
แต่ละปีงบประมาณ
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หรือมอบหมายให้ประธานกลุ่มโรงเรียนทำหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อติดตามงาน ให้ขวัญกำลังใจ และให้ได้ข้อมูลสาร
สนเทศมากำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา
6. การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา โดยผู้ อ ำนวยการ หรื อ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และศึกษานิเทศก์ประสานงาน
ประจำกลุ่มโรงเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 แต่งตั้งให้ไปทำหน้าที่
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายที่กำหนด เช่น โครงการการพัฒนา
ครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบ การชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นต้น
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯ ซึ่งจะต้องมีกระบวนการติดตามที่เป็นระบบและมีคุณภาพ และจะต้องมีรายงานการ
ติดตาม ตลอดจนการนำผลการติดตามนั้นไปใช้

สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินการทีส่ ำคัญ ใน 2 ระดับคือ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง
ของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ให้ความหมายของการประกันคุณภาพภายในว่าหมายถึง
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำหรับการประกันคุณภาพภายในซึ่งกระทำ
โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (2558) ได้กำหนดนิยามของการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ว่าคือการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( School Self-Evaluation)
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อย่างน้อยสามปีต่อหนึ่งครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องจัดระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใน
รอบปีการศึกษาว่า สามารถดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาทีก่ ำหนดไว้นนั้ ประสบผลสำเร็จหรือมีความก้าวหน้าเพียงใด โดยอาศัยเกณฑ์ / เป้าหมาย
ของมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดเป็นตัวตั้งเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ว่า
น้อยกว่าเป้าหมาย หรือเท่ากับเป้าหมาย หรือมากกว่าเป้าหมายเพียงใด ทั้งนี้สถานศึกษาอาจจะ
กำหนดเกณฑ์ขึ้นมาหลายระดับเพื่อสะท้อนศักยภาพและขีดความสามารถของสถานศึกษา แต่
อย่างไรก็ตามสถานศึกษาจะต้องพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนด ซึ่งผลจากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานี้จะเป็นข้อมูล
สารสนเทศสำคัญในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาต่อไป
จากความหมายของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถแบ่งการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาออกเป็น 2 ระดับ คือ
1. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
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การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นการประเมินตนเองของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาว่าสามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่ ซึ่งตามประกาศคณะ
กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1. ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย 3 คนที่ประกอบด้วยผู้ทรง
คุณวุฒิที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาในหนึ่งปีการศึกษา
2. เพื่อนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผน
ปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
4. เพื่อพัฒนาระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาคือการที่สถานศึกษา
สามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยเป้าหมาย
สำคัญคือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของสถานศึกษา ครอบคลุมการทำงานของบุคลากรทุกคนที่
เกี่ยวข้อง และทำให้ทุกคนตระหนัก มีจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีคุณภาพและ
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มีส่วนร่วมในการคิด การวางแผน การดำเนินงาน การประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษาควรดำเนินการดังต่อไปนี้
1. 	 การเตรียมการ
		 1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
			 สถานศึกษาควรจัดประชุมทบทวนมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการ
เน้นย้ำถึงความสำคัญและคุณค่าของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
			 สถานศึกษาสามารถแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ขึ้นทะเบียนไว้ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่สถานศึกษาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์คุณค่าต่อสถานศึกษา ส่วนจำนวนของกรรมการให้สถานศึกษาพิจารณากำหนดตามความ
เหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการสถานศึกษาควรทำความเข้าใจกับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ รูปแบบ วิธีการประเมิน การรายงานผลการ
ประเมินและกำหนดระยะเวลาการประเมินเพื่อการสื่อสารและประสานงานที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. 	 การดำเนินการประเมิน
		 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรใช้ระบบบริหารคุณภาพ
P-D-C-A ของเดมมิ่ง (Deming) มาใช้ในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ดังนี้
		 2.1 การวางแผนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการฯ ควรมี
การประชุมเพือ่ กำหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายของการประเมินให้ชดั เจน กำหนดกรอบการประเมิน
โดยใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา การแบ่ ง หน้ า ที่ ม อบหมายความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ประเมินแต่ละมาตรฐาน และกำหนดวัน-เวลา รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ / เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล การสรุปผลและรายงานผลการประเมิน เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่า
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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		 2.2 การดำเนินการประเมินตามแผน ผู้อำนวยการสถานศึกษาควรให้การส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ / เป้ามาย
และเป็นไปตามแผนการประเมินทีค่ ณะกรรมการฯกำหนด โดยเฉพาะความพร้อมเพรียงในการรับการ
ประเมินอย่างมีคุณภาพ ที่บุคลากรทุกคนมีความพร้อม ความเต็มใจและให้ความร่วมมือในการรับ
การประเมินเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้เข้าถึง / ค้นพบความจริง รวมทั้งยินดีพร้อมรับคำแนะนำ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของตน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากข้อมูล
สารสนเทศของผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ว่าสามารถดำเนินงานได้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ การดำเนินงานหรือกิจกรรม / โครงการ
ในมาตรฐานและตัวบ่งชี้นั้นๆแตกต่างจากปีที่ผ่านมาเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
อะไร รวมทั้งการสะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป และที่สำคัญ
คณะกรรมการฯจะต้องพิจาณาตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน /
ตัวบ่งชี้นั้นๆร่วมกันและต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินว่าแต่ละมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้จะได้คะแนน
เท่าไร มีระดับคุณภาพใด ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจใช้แบบฟอร์มในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุป
ผลการประเมิน เป็นลักษณะบันทึกภาคสนาม (field note) ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ...........................................................................................................
ตัวบ่งชี้

เป้า ผลผลิต/ นักเรียน นักเรียน ร้อยละ คะแนน คะแนน
จุดเด่น / ข้อเสนอ แหล่งข้อมูล
แปลผลระดับคุณภาพ
หมาย ผลลัพธ์ ทัง้ หมด ทีผ่ ่าน
เต็ม ที่ได้
จุดที่ควร แนะ / วิธีเก็บ
5 4 3 2 1 พัฒนา
เกณฑ์
ข้อมูล

1.1															
1.2															
1.3															
1.4															
1.5															

หรือบางมาตรฐานอาจใช้การตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ในแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ดังนี้
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มาตรฐานที่ 12 ............................................................................................................
ผลการตรวจสอบ
แปลผลระดับคุณภาพ
เป้าหมาย ผลผลิต/ รายการ
ดำเนินการ ดำเนินการ 5 4 3 2 1
ที่
ตัวบ่งชี้ ตามแผน ผลลัพธ์
ได้ดี
ไม่ดี หรือ
ที่กำหนด
ประเมิน
ไม่ดำเนิน
การ
12.1

1.
2.
3.
4.
5.

12.2

1.
2
3.
4.
5.

จุดเด่น /
จุดที่ควร
พัฒนา

ข้อเสนอ
แนะ

แหล่งข้อมูล
/ วิธีเก็บ
ข้อมูล

ในการดำเนินการประเมินตามแผนนั้น คณะกรรมการฯควรจัดทำกำหนดการในการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ชัดเจนและสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งโดยทั่วไปคณะ
กรรมการฯจะวางแผนกำหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แล้วแจ้งให้สถานศึกษา
ทราบก่อนวันทำการประเมินหรือในวันประเมิน เพื่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับประเมินจะ
ได้ ป ระสานงานและเตรี ย มการรั บ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามแผนหรื อ กำหนดการของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งกำหนดการประเมิน อาจเป็นดังนี้

8.30 – 9.00 น.
9.00 – 9.30 น.
			
9.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 16.30 น.

กำหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียน ..............................................................
วันที่ ...... เดือน .........................พ.ศ. .........................
คณะกรรมการฯ ประชุมพร้อมกันที่สถานศึกษา
คณะกรรมการฯ แจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน ทบทวนและประสานงานกับสถานศึกษา
หรือหน่วยงานผู้รับประเมินตามกำหนดการประเมิน
คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินหรือเก็บข้อมูลตามแผนที่กำหนด
พักรับประทานอาหาร
คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินและเตรียมการนำเสนอผลการประเมิน
นำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา *

* สถานศึกษา อาจกำหนดวันประชุมสัมมนาเพื่อเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอีกหนึ่งวัน
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คณะกรรมการฯ นำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานว่าได้ผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้เท่าใด มี
จุดแข็ง / จุดที่ควรพัฒนาอะไรบ้าง และมีข้อเสนอแนะอะไรเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในปี
ต่อไป ซึ่งแนวทางที่ดีนั้นสถานศึกษาควรจัดประชุมสัมมนาครู / บุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา
อี ก หนึ่ ง วั น เพื่ อ เสนอผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ในรอบ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ครู / บุคลากรทุกคนจะได้รับรู้ และเข้าใจตรงกันว่าการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของสถานศึกษาหรือของพวกเราทุกคนมีผลสำเร็จอย่างไร สถานศึกษาของ
เรามีคณ
ุ ภาพเพียงใด โดยมีผอู้ ำนวยการสถานศึกษาหรือประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เป็ น ประธานและควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ผู้ แ ทนของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอย่างน้อย 1 คน
มาร่วมประชุมสัมมนาด้วย เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตลอดจนการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อไป
		 2.3 การตรวจสอบ / ประเมินการประเมินคุณภาพภายใน
			 ในการประชุมสรุปผลการประเมินและเตรียมการนำเสนอผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯนั้ น คณะกรรมการฯ ควรมี ก ารพิ จ ารณาตรวจสอบ / ประเมิ น ระบบและ
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่คณะกรรมการฯได้ดำเนินการไปว่าสามารถ
ดำเนินการได้มปี ระสิทธิภาพเพียงใด เป็นไปตามแผนการประเมินทีก่ ำหนดไว้หรือไม่ ผลการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษามีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงของสถานศึกษา
หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค หรือปัจจัยใดที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ประสบผลสำเร็จ และจะปรับปรุงพัฒนาระบบ / กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้นได้อย่างไร
		 2.4 การปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน
			 คณะกรรมการฯ ควรมีข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไปว่า คณะกรรมการฯ ได้พบ
ปัญหาอุปสรรคอะไร และควรพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไร เพือ่ ให้กระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เช่น การให้ความร่วมมือของครูและบุคลากร การ
อำนวยความสะดวกของหน่วยงาน / ผู้รับการประเมิน ปัญหาในกระบวนการประเมินหรือการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปและการรายงานผลของคณะกรรมการฯ เป็นต้น ซึ่งหัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษาควรจะรวบรวมปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ปรึกษาหารือทีมผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
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3. 	 การจัดทำรายงานผลการประเมิน
		 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะต้องรับผิดชอบในการจัดทำ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
คณะกรรมการฯรับผิดชอบทำการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส่วนการจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษาตามรูปแบบการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 นั้น สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศและผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อมาจัดทำรายงานประจำปีของสถาน
ศึกษาต่อไป

สรุปกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีดังนี้
1.  การเตรียมการ

2.  การดำเนินการประเมิน

1.1 การเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร
1.2 การแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

2.1 การวางแผนการประเมิน
2.2 การประเมินตามแผน
2.3 การตรวจสอบ /
ประเมินการประเมิน
2.4 การปรับปรุงและ
พัฒนาการประเมิน

3. การจัดทำรายงานการประเมิน
3.1 การวางแผนจัดทำ
รายงานประจำปี
3.2 การดำเนินงานจัดทำ
รายงานประจำปี
3.3 การตรวจสอบ
รายงานประจำปี
3.4 การปรับปรุงพัฒนา
รายงานประจำปี.

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ให้ความหมายของ“การประกันคุณภาพภายใน” ว่าหมายถึงการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ซึ่งสอดคล้องกับความหมาย
“การประเมินคุณภาพภายใน”ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ให้ความหมายว่าเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
สำหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อ 18 ของกฎกระทรวงยังกำหนดให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย
หนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณาชน นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา พ.ศ. 2553 วั น ที่ 13
กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ระบุอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น ข้อ 1 จัดทำ
นโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
ข้อ 4 กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา และ
ข้อ 7 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จึงมีอำนาจหน้าที่ในการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ผ่านมานั้นได้ดำเนินการดังนี้
1. สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 67 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาครบทุกโรงเรียน (พ.ศ. 2554 – 2556) โดยมีผลการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพภายในระดับดีเยี่ยมทุกโรงเรียน (ดำเนินการได้ 74 - 80 ข้อ คือได้คะแนนระหว่าง 74 – 80
คะแนน) ในจำนวนนี้มีสถานศึกษา จำนวน 32 โรงเรียน (ร้อยละ 47.67) ที่ได้คะแนนเต็ม 80
คะแนน ซึ่ ง หมายถึ ง สถานศึ ก ษาได้ ด ำเนิ น การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ได้ครบถ้วน
และมีคุณภาพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2557-2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ได้ดำเนินการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกโรงเรียน เป็นรอบที่สอง
ผลการประเมินก็ยังสอดคล้องกับการประเมินในรอบแรก แต่ครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน
ระบบใหม่เป็นต้องได้ครบทั้ง 80 ข้อหรือ 80 คะแนน จึงจะได้คุณภาพในระดับดีเยี่ยม ซึ่งก็มี
สถานศึกษา จำนวน 47 โรงเรียน (ร้อยละ 70.15) ที่ได้คะแนนเต็ม 80 คะแนน
2. สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 67 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีมาตรฐาน 5 ด้าน16
มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้ ในปี พ.ศ. 2555 – 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ได้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 45 โรงเรียน โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีเยี่ยม (คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 44 โรงเรียน และมีผลการประเมินคุณภาพ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ภายใน ระดับดีมาก จำนวน 1 โรงเรียน และในปีพ.ศ. 2557 - 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นรอบที่สอง โดยแบ่งเป็น 2 ปีงบประมาณ คือปี 2557 จำนวน 23 โรงเรียน และปีงบประมาณ
2558 จำนวน 44 โรงเรียน โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ซึ่ ง ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาโดยหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด รอบที่ ส องนี้ ป รากฏว่ า
มีสถานศึกษาได้ผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม (คะแนนตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม
100 คะแนน) จำนวน 48 โรงเรียน (ร้อยละ 71.64) ระดับดีมาก (คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป)
จำนวน 18 โรงเรียน (ร้อยละ 26.87) และระดับดี จำนวน 1 โรงเรียน (ร้อยละ 1.49)
ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้จัดทำเอกสาร “คู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
หน่วยงานต้นสังกัด : แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ” ขึ้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่รับ
ประเมินทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการฯ และสถานศึกษาที่รับประเมินได้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สำหรับระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน คือดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นรองประธาน
รองผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา และหั ว หน้ า งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเป็ น
กรรมการ และศึกษานิเทศก์ประสานงานประจำกลุ่มโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ และได้
ใช้กรอบแนวคิดทฤษฏีระบบ (System Theory) เป็นหลักในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process)
และด้านผลผลิต (Output) ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ด้านปัจจัย (Input)
•
•
•
•
•
•
•
•

สถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน
หลักการ
ความสำคัญ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการ
การอบรมพัฒนา
ระยะเวลาในการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
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ด้านกระบวนการ (Process)

ด้านผลผลิต (Output)

กระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดย
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1
- ก่อนการประเมิน
- ระหว่างการประเมิน
- หลังการประเมิน

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1

รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด : แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และ
สถานศึ ก ษาที่ รั บประเมิน รวมทั้งกระบวนการประเมิ น และการจั ด ทำรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่จะสะท้อนความสำเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึ ก ษา เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 นอกจากนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ น ย้ ำ ให้ ค ณะ
กรรมการฯ ใช้กระบวนการประเมินที่มีคุณภาพโดยใช้หลัก 1V3C + 3A ดังนี้
1. การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Verify)
2. การยืนยันคุณภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา (Confirm)
3. การให้คำนิยมชมเชยยกย่อง (Commend)
4. การให้ข้อเสนอแนะ (Recommend)
5. ความตระหนัก (Awareness : A1) เพื่อใช้พิจารณาว่าสถานศึกษาให้ความตระหนัก
ความสำคัญในการพัฒนามาตรฐาน / ตัวบ่งชี้นั้นๆ เพียงใด มีอะไรบ้างที่สะท้อนความตระหนักของ
สถานศึกษา
6. ความมุ่งมั่นพยายาม (Attempt : A2) เพื่อใช้พิจารณาว่าสถานศึกษามีความมุ่งมั่น
พยายามในการดำเนินการพัฒนามาตรฐาน / ตัวบ่งชี้นั้นๆ เพียงใด มีกิจกรรม / โครงการอะไรบ้าง
ที่ดำเนินการและเพียงพอเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
7. ความสำเร็จ (Achievement : A3) เพื่อใช้พิจารณาว่าผลการดำเนินงานของสถาน
ศึกษาตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้นั้นๆ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด
หลักการเหล่านี้จะทำให้คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีคุณภาพ และจะสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและยอมรับ
ในคุณภาพของคณะกรรมการฯ รวมทั้งยังเกิดประโยชน์ คุณค่าและความสร้างสรรค์ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

คุณค่าของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการประเมินคุณภาพที่ทุกคนสร้างขึ้น สร้าง
ด้วยความสำนึกในคุณค่าของตนเอง ของสถานศึกษาที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันสร้างคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพนี้จึงสะท้อนความก้าวหน้าหรือความสำเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา / มาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ซึ่งจะทำให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป นับเป็นคุณค่าที่สำคัญยิ่งของการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 กำหนดให้สถานศึกษาต้องนำผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกไปประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การที่สถานศึกษา
มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปีการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรให้เกิดวัฒนธรรมการ
ประเมินทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีก่ ารประเมินอยูใ่ นวิถชี วี ติ การปฏิบตั งิ านของทุกคนตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A
ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานทั้งงานประจำและกิจกรรม / โครงการของสถานศึกษามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งผลทำให้สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาและ
ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม อันเป็นผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ปรากฏเป็นเกียรติยศ และศักดิ์ศรีให้สถานศึกษาต่อไป

สรุปการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามีการประเมิน 2 ระดับ คือมีทั้งการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด
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7. การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก เช่นเดียวกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 6 กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน และข้อ14 (7) ที่ระบุให้สถานศึกษา
จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และประกาศคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
ให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปี ดังนี้
1. สรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัด
กำหนด
2 นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
3. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องจัดทำรายงานประจำปีทุกปีการศึกษาตามรูปแบบที่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนด เพื่อเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนต่อไป อาจกล่าวได้ว่า
รายงานประจำปีนี้เป็นงานที่ทุกคนมาเขียนร่วมกันในสิ่งที่ทำได้สำเร็จตามมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ ไม่ได้
เขียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ใช่ทำเพื่อรับการประเมิน แต่ทำเพื่อให้รู้ผลความสำเร็จ ความภาค
ภูมิใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานประจำปี
1. เพื่อเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนตามที่กฎหมายการศึกษากำหนด
2. เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสถานศึกษา (Accountability) ในการ
ดำเนินงานตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสังคมประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การจัดการศึกษาและกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดทำแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
4. เพื่อใช้รายงานประจำปีในการรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
หน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
5. เพื่อเป็นหลักฐานร่องรอยของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ว่าสามารถจัดการศึกษาได้มีคุณภาพเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่กำหนดไว้เพียงใด

ประโยชน์คุณค่าของรายงานประจำปีของสถานศึกษา
รายงานประจำปีของสถานศึกษานับว่าเป็นภาพที่สะท้อนคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง ว่ามีความสำเร็จ / ความล้มเหลวในการจัดการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเพียงใด มีจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนาและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาเพียงใด เพื่อจะได้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากรายงานประจำปีนี้มาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษาต่ อไป ประโยชน์คุณค่าของรายงานประจำปี ที่ จ ะมี ต่ อ บุ ค ลากรและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาที่สำคัญ มีดังนี้
1. สถานศึกษา มีฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
2. นักเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา
3. ครู เกิดความตระหนัก ความภาคภูมิใจในความสำเร็จและการใช้ผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนางานกิจกรรม / โครงการให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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4. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ ทั้งการบริหารจัดการและ
การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ กำหนดทิ ศ ทาง
นโยบาย และการกำกับ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. หน่วยงานต้นสังกัด / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีฐานข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศภาพรวมระดับประเทศในการกำหนดทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. หน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ที่ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึ ก ษา จะได้ ใช้ ร ายงานประจำปี ข องสถานศึ ก ษาเป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล สำคั ญ ในการ
วางแผนประเมินคุณภาพสถานศึกษา
สถานศึกษาจึงต้องมีกระบวนการในการจัดทำรายงานประจำปีที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะแสดง
ถึงคุณภาพการปฏิบัติงานและผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนดรูปแบบของรายงานประจำปี
ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการ และจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สรุปประโยชน์และคุณค่าของรายงานประจำปีของสถานศึกษา แสดงได้ดังแผนภูมิ
มีฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สถานศึกษา

ได้รับการพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

นักเรียน

เกิดความตระหนัก / ภาคภูมิใจในความสำเร็จและการใช้ผลการประเมิน

ครู
ผู้บริหาร
สถานศึกษา

ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ได้ข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดทิศทาง นโยบายและการกำกับ ติดตาม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

หน่วยงาน
ต้นสังกัด

ได้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและกำหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยงาน
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

ได้ใช้รายงานประจำปีของสถานศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลในการวางแผน / เก็บข้อมูล
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 1  ประโยชน์คุณค่าของรายงานประจำปีของสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

กระบวนการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
การจั ด ทำรายงานประจำปี ข องสถานศึ ก ษาในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษานั้ น สถานศึ ก ษาควร
ดำเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
		 สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา อาจจะ
เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือเป็นชุดใหม่ก็ได้ และควร
ครอบคลุมผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม / โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และควรมีการประชุมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำรายงานประจำปีของสถาน
ศึกษา
2. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา
		 คณะกรรมการฯ ดำเนิ น การจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศตามมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ ซึ่งควรเป็นข้อมูลสารสนเทศจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา เพียงแต่คณะกรรมการฯ นำข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นมาจัดการเรียบเรียงลงในรูปแบบที่
กำหนดให้สมบูรณ์เท่านั้น แต่ถ้ายังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ คณะกรรมการฯ จะต้องเก็บข้อมูลหรือ
ประมวลผลข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ซึ่งการจัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษานี้ หัวหน้างานประกันคุณภาพและหัวหน้ามาตรฐานจะทำหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบรูณ์ของรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสรุปผลและวางแผนเสนอรายงานประจำปี
		 คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
เตรียมการเสนอรายงานประจำปีของสถานศึกษาด้วยช่องทางต่างๆ เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นพับ
จดหมายข่าว และเว็บไซต์ของสถานศึกษา โดยเฉพาะการเสนอรายงานประจำปีให้ครู บุคลากร
ทุกคนของสถานศึกษารับทราบ อาจเป็นกิจกรรมเดียวกับการเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพราะรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาตลอดจนผลลัพธ์ของการพัฒนา
คุณภาพในแต่ละมาตรฐานการศึกษาให้ประชาคมของสถานศึกษารับทราบ ว่าบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายหรือไม่ มีจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะและ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของแต่ละมาตรฐานการศึกษาต่อไปอย่างไร ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้
ตระหนักและสามารถนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

61

62

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

4. จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา
		 คณะกรรมการฯ หรือหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและทีมงาน ควรตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความเหมาะสม สวยงามของรายงานประจำปีของ
สถานศึกษาตามรูปแบบรายงานประจำปีของสถานศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กำหนด เช่น รายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานต่างๆของสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา และผลสำเร็จหรือผลการประเมินคุณภาพ
ของแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น
		 รูปแบบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 กำหนด มีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
		 4.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
		 4.2 ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
สถานศึกษา
		 4.3 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 4.4 ตอนที่ 4 สรุป ผลการพัฒนาและการนำไปใช้
		 4.5 ภาคผนวก
5. นำเสนอรายงานประจำปี ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาและให้
ความเห็นชอบ
		 หลังจากสถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาจะต้องนำ
เสนอรายงานประจำปีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ซึ่งคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะให้ความเห็นชอบ และอาจมีข้อเสนอแนะให้สถานศึกษานำ
ไปปรับปรุงรายงานประจำปีให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีหลักฐานการพิจารณาให้
ความเห็นชอบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือบันทึกความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใส่ลงในเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษาด้วย
6. นำเสนอรายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน
		 หลังจากที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
รายงานประจำปีของสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้องเสนอรายงานประจำปีต่อสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามเวลาที่กำหนด (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี) และเสนอ
รายงานต่ อ ผู้ เ กี่ ย วข้องด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่ า งๆ เช่ น ทางเว็ บ ไซต์ ข องสถานศึ ก ษา จุ ล สาร
วารสาร แผ่นพับ เสียงตามสาย และชี้แจงในการประชุมครู / ผู้ปกครองของสถานศึกษา เป็นต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

กระบวนการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาแสดงได้ตามแผนภูมิ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
2. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสรุปผล และ
วางแผนเสนอรายงานประจำปี
4. จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา
5. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
6. นำเสนอรายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน

แผนภูมิที่ 2  กระบวนการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

รูปแบบของรายงานประจำปีของสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนดรูปแบบในการจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา ดังนี้
➢
➢
➢

ปกนอก / ปกใน
คำนำ
สารบัญ
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➢

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

1. ข้อมูลทั่วไป ระบุชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง สังกัด หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ เว็บไซต์
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน เนื้อที่ เขตพื้นที่บริการ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ และแผนที่โรงเรียน
2. ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา ระบุชื่อ และข้อมูลของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
3. ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงาน ระบุชื่อ และ
ข้อมูลของหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้างานแผนงาน
4. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษาที่รายงาน)
		 4.1 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
		 4.2 จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
		 4.3 จำนวนและร้อยละของนักเรียนมี่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของ
			 กรมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
		 4.4 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
		 4.5 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม
		 4.6 จำนวนและร้อยละของนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
		 4.7 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ
		 4.8 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
		 4.9 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ออกกลางคัน
		 4.10 สถิติการขาดเรียนทั้งปีและเฉลี่ยต่อวัน และค่าร้อยละ
4.11 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น
4.12 จำนวนและร้อยละของนักเรียนชั้นม.3 และม.6ที่จบหลักสูตร
4.13 อัตราส่วนครูประจำการ : นักเรียน
		 4.14 จำนวนและร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมศิ ล ปะ ดนตรี นาฎศิ ล ป์
วรรณคดี และนันทนาการ
		 4.15 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. ข้อมูลครูและบุคลากร
		 5.1 ครูประจำการทั้งหมด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
		 5.2 ครูอัตราจ้างทั้งหมด แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
		 5.3 ลูกจ้าง / ลูกจ้างประจำ
6. 	 ข้อมูลอาคารสถานที่ ระบุจำนวนอาคารเรียน อาคารประกอบ สระว่ายน้ำ สนาม
ฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามเทนนิส และอื่นๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

7. 	 ข้อมูลงบประมาณ ระบุงบประมาณที่ได้รับ–จ่ายเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถาน

ศึกษา
		 สรุป งบดำเนินการ / เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละของรายรับ
			 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละของรายรับ
8. 	 ข้อมูลสภาพชุมชน
		 8.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
		 8.2 วุฒิการศึกษา อาชีพ ศาสนา และรายได้ของผู้ปกครอง แนวโน้มความต้องการ
ของผู้ปกครองและชุมชน
		 8.3 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
9. 	 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระบุโครงสร้างหลักสูตร จำแนกตามช่วงชั้น พร้อม
ระบุจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งปีและแผนการเรียนรู้ / จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ
10. 	 แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
		 10.1 ขนาดห้องสมุดและจำนวนหนังสือ / สื่อ จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นข้อมูล
		 10.2 ห้องปฏิบัติการ	
		 10.3 จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
		 10.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
		 10.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
		 10.6 ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้
ความรู้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรในปีการศึกษาที่รายงาน
11. 	 ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา
		 11.1 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
		 11.2 งาน / กิจกรรม / โครงการที่ประสบผลสำเร็จ (เลือก 3 – 5 โครงการ)
		 11.3 ผลงานที่โดดเด่นจัดเป็น Best Practice ของสถานศึกษา
12. 	 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในรอบที่ผ่านมา
		 12.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและ
ข้อเสนอแนะ
		 12.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 และจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
		 12.3 ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

13. 	 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ในรอบที่ผ่านมา
		 เสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) และจุดเด่น จุด
ที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
14. 	 สรุปสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 14.1 สภาพปัญหา
		 14.2 แนวทางการพัฒนา
➢

ตอนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตั กิ ารประจำปี

1. 	 การบริหารจัดการของสถานศึกษา
		 ระบุโครงสร้างการบริหารงานและหลักการบริหารที่ใช้ของสถานศึกษา
2. 	 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
3. 	 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 ระบุจุดเน้น นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา
4. 	 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 ระบุกลยุทธ์การพัฒนาที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. 	 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
		 ระบุ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องกลยุ ท ธ์ กั บ โครงการ / กิ จ กรรม พร้ อ มวั ต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้าหมายทีส่ นองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (เลือกเฉพาะโครงการสำคัญ ให้มที กุ กลยุทธ์ๆละ
3 – 5 โครงการ)
➢

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1. 	 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
		 1.1 ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาน
ศึกษา ระบุโครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย ผลสำเร็จและการสนองมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา โดยให้รายละเอียดตามกลยุทธ์
		 1.2 ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ
			 ระบุรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1.1
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2 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
		 2.1 ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกเป็นรายด้าน
รายมาตรฐานและรายตัวบ่งชี้ ระบุผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ตามรูป
แบบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนด โดยเรียงลำดับตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุวิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา ร่องรอยการพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนาในปีต่อไป
		 2.2 สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระบุผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานตามรูปแบบที่กำหนด
3. 	 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
		 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
			 ระบุข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาปีการศึกษาที่เสนอรายงาน
ประจำปี โดยเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกภาคเรียน และทุกระดับชั้น
ตามรูปแบบที่กำหนด
		 3.2 ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary National
Educational Test : O-NET) ปีการศึกษาที่เสนอรายงานประจำปี ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามรูปแบบที่กำหนด
		 3.3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (Local
Assessment System : LAS) ปีการศึกษาที่เสนอรายงานประจำปี ตามรูปแบบที่กำหนด (ถ้ามี)
		 3.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
			 ระบุรายละเอียด จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และเสนอผลการประเมินเป็น
จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินตามระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
		 3.5 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
			 ระบุรายละเอียด จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและเสนอผลการประเมินเป็น
จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินตามระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน
		 3.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
		 ระบุรายละเอียด จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและเสนอผลการประเมินเป็น
จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมิน ผ่านและไม่ผ่าน
		 3.7 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน
		 ระบุรายละเอียด จำนวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและจำนวนและร้อยละของ
นักเรียนที่มีผลการประเมิน ผ่านและไม่ผ่าน
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➢

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ตอนที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้

1. 	 สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม
		 ระบุผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาน
ศึกษาว่ามีผลการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายหรือภาพความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาเพียงใด
		 1.1 โครงการ / กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ
			 ระบุชื่อโครงการและเหตุปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ
		 1.2 โครงการ / กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสำเร็จ
			 ระบุชื่อโครงการและปัญหาหรือสาเหตุที่ทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จ
2. 	 จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
		 ระบุจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา โดยจำแนกเป็นรายด้านตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3.	 แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
		 ระบุข้อค้นพบ หรือปัญหาและความต้องการจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในปีการศึกษา
ต่อไป โดยระบุวิธีการพัฒนา คุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดกิจกรรม / โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาในปีต่อไป
4. 	 ความต้องการและการช่วยเหลือ
		 ระบุความต้องการ การช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านอื่นๆ
➢

ภาคผนวก

สถานศึกษาควรมีรายการหลักฐานข้อมูลที่สำคัญในภาคผนวก (ตามที่สถานศึกษาเห็น
สมควร / เหมาะสม) เช่น
1. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ ที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
2. ภาพกิจกรรมสำคัญ
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน / คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน / คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
5. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6. ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา (อดีต – ปัจจุบัน)
7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา
8. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา
9. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา เป็นรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งต้องจัดทำ
ทุกปี ตามรูปแบบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำหนด สถานศึกษาควรมี
กระบวนการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นระบบ และนำเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอรายงานประจำปีให้หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชนตามเวลาที่กำหนด
ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ประกาศและ
มอบโล่เกียรติยศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สามารถจัดทำรายงานประจำปี 2557 ได้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับดีเยี่ยม จำนวน 12 โรงเรียน ดังนี้
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8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ได้กำหนดให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การประเมินคุณภาพ
ภายใน 2) การติดตามตรวจตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และได้ให้สถานศึกษาดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในตาม 8 องค์ประกอบ คือ
1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การดำเนิ น การของสถานศึ ก ษาในการสร้ า งวั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพด้ ว ยกลไกการประกั น
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ว งจรคุ ณ ภาพ P-D-C-A ของเดมมิ่ ง
(Deming)ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และทำให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทำให้
สถานศึกษาเป็นที่เชื่อมั่นยอมรับ ศรัทธาและพึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม อาจกล่าวได้
ว่าวงจรคุณภาพ P-D-C-A มีส่วนสำคัญต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 8 องค์ประกอบ สถานศึกษา
ได้ใช้วงจรคุณภาพ P-D-C-A ทุกองค์ประกอบ ดังแผนภูมิกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
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การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

P

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ทบทวนทุกปี

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

D

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

C

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การพัฒนา
และปรับปรุง

การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

A

การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แผนภูมิที่ 3  กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างไรก็ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2554 ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
1. ส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงานปกติของสถานศึกษา
2. นำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากการประเมินตนเองหรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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3. เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ

พัฒนา
		 จากแนวปฏิบัติดังกล่าว สิ่งที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องด้วยกลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก็คือการให้ทุกคนในสถานศึกษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเกิดการเรียนรู้และร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้การประกันคุณภาพภายในเป็นงานปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนในสถานศึกษามีการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานและปฏิบัติงานอย่าง
มีคุณภาพจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในที่สุด และในการปฏิบัติงานปกตินั้นมีการนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา ทำให้
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานเป็นวิถีแห่งคุณภาพของสถานศึกษา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทำให้สถาน
ศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นได้ ส ำเร็ จ ตามมาตรฐานและนำสถานศึ ก ษาไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงและความเป็นเลิศที่ยิ่งใหญ่ มีเกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นที่ศรัทธา ยอมรับของผู้ปกครอง
ชุมชนและสังคม
อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้น มีสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาได้ร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 17 ให้สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษา และข้อ 18 ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษาให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยต่อสาธารณชน ในขณะที่ประกาศของคณะ
กรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ให้หน่วยงานต้น
สังกัดดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
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1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมที่เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการจัดทำ
รายงานประจำปี เป็นต้น
3. พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิที่สามารถเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบ จัดทำทะเบียนรายชื่อ และประกาศให้สถานศึกษาทราบ
4. กำกับและดูแลคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับหรือรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี
และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบ
6. นำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพไปใช้วางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
7. เผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดระดับเหนือ
ขึ้นไป และสาธารณชน
8. เชื่อมโยงผลการประเมินคุณภาพภายนอกกับผลการประเมินภายใน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
9. สร้างเครือข่ายคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
10. ประกาศ เผยแพร่ผลการปฏิบัติดี (Best Practice) ของสถานศึกษาในสังกัดต่อ
สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ
จากแนวดำเนินการทั้ง 10 ข้อดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้
ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยได้จัดกิจกรรมสำคัญๆ ที่ผ่านมามี ดังนี้
1. การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และการพัฒนารูปแบบ / เทคนิคและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปี อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
2. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาที่ชัดเจนตรงกันของสถานศึกษาในสังกัด เช่น
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

		 2.1 การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มี
มาตรฐานการศึกษา จำนวน 5 ด้าน 16 มาตรฐาน 60 ตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งประกาศเอกลักษณ์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คือ “รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล” เมื่อวันที่
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และในปี พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้
พัฒนามาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ขึ้นมาใหม่และได้นำเสนอต่อคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 มีมาตรฐานการศึกษา จำนวน 5 ด้าน 12
มาตรฐาน 45 ตัวบ่งชี้ เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
		 2.2 การพัฒนารูปแบบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือแผนกลยุทธ์
ซึ่งเป็นแผนระยะ 3-5 ปี โดยได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาฯ และการประชุมปฏิบัติการสถานศึกษาที่
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ในตัวบ่งชี้ที่ 5 ไม่ผ่านเกณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาโดย
จัดประชุมสัมมนาทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
		 2.3 การพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
โดยระยะแรกได้ติดตามด้วยการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถาน
ศึ ก ษาทุ ก แห่ ง โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประเมิ น การดำเนิ น การของสถานศึ ก ษาตามระบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง 8 องค์ประกอบของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบว่ามีสถานศึกษาดำเนินการได้ครบ 80 ข้อ จำนวน 32 โรงเรียน (ร้อยละ 47.76)
ได้ 79 ข้อ จำนวน 6 โรงเรียน ได้ 78 ข้อ จำนวน 9 โรงเรียน ได้ 77 ข้อ จำนวน 11 โรงเรียน ได้
76 ข้อ จำนวน 5 โรงเรียน ได้ 75 ข้อ จำนวน 2 โรงเรียน และได้ 74 ข้อ จำนวน 2 โรงเรียน และ
จากการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งรัดพัฒนา
คื อ การนำผลการประเมิ น ไปใช้ แ ละระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษายั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษามาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พยายามที่จะสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยการจัดประชุมสัมมนาการนำผลการประเมินไปใช้ และใช้กลไกการ
นิเทศของศึกษานิเทศก์ประสานงานประจำกลุ่มโรงเรียน และศึกษานิเทศก์กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และต่อมาได้มีการติดตามด้วยการประเมินระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รอบที่สอง (พ.ศ. 2557-2558) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งได้ปรับเกณฑ์การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหม่
กล่าวคือสถานศึกษาจะต้องดำเนินการได้ครบ 80 ข้ออย่างมีคณ
ุ ภาพ หรือได้คะแนนเต็ม 80 คะแนน
สถานศึกษาจึงจะได้ผลการประเมินในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ซึ่งผลปรากฏว่าสถานศึกษา จำนวน 67
โรงเรียนได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จำนวน 47 โรงเรียน (ร้อยละ70.15) ได้ระดับคุณภาพดีมาก
จำนวน 18 โรงเรียน และได้ระดับคุณภาพดี จำนวน 2 โรงเรียน
		 2.4 การพัฒนารูปแบบรายงานประจำปีของสถานศึกษา โดยได้กำหนดองค์ประกอบ
สำคัญของรายงานประจำปีเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ ครบถ้วน สมบูรณ์และมีคุณภาพ สามารถ
สะท้อนผลลัพธ์คุณภาพหรือประสิทธิภาพการบริหารการจัดการของสถานศึกษา ที่สถานศึกษา
สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล
		 2.5 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา และได้
พัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถานศึกษาเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา โดยการจัดอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิไว้ 3 รุ่น คือรุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน รุ่นที่ 2
จำนวน 98 คน และรุ่นที่ 3 จำนวน 148 คน รวมทั้งสิ้น 306 คน ซึ่งสถานศึกษาสามารถแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนไว้นี้ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
		 2.6 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด
โดยการจัดวางระบบโครงสร้างคณะกรรมการประเมินที่ใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน มีผู้อำนวยการ
สถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น ประธานกลุ่ ม โรงเรี ย น หรื อ รองผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเป็นรอง
ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนนั้นเป็นกรรมการ และศึกษานิเทศก์ประสานงานประจำกลุ่มโรงเรียนเป็นกรรมการและ
คณะเลขานุการ รวมทั้งพัฒนารูปแบบของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
หน่วยงานต้นสังกัด และ “คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด : แนว
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต1” เพื่อให้ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับและพึงพอใจทัง้ ผูป้ ระเมินและผูร้ บั การประเมิน และทีส่ ำคัญคือการก่อให้เกิด
คุณค่าที่ดีงามและสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดด้วย
กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

		 2.7 การสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา เพื่อจัดทำเป็นรายงานประจำปี
ของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทำให้ให้เห็นภาพรวมของความสำเร็จในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพียงใด
มีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
		 2.8 การสังเคราะห์ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อ
ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สะท้อนจุดแข็ง และจุดอ่อนของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อจะได้เสริมสร้างพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อทำให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
		 2.9 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้น
สังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการของสถานศึกษา ทั้งรายสถานศึกษาและในภาพ
รวมของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1
		 2.10 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้จัดประชุมสัมมนา
เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกปี และจัดประชุม
ปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของการประกันคุณภาพภายในให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก การพัฒนาสื่อและเอกสารองค์ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานการประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา หั ว หน้ า งานประกั น คุ ณ ภาพ หั ว หน้ า งาน
แผนงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ให้สามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 2.11 การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
การประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 67 โรงเรียน ผลปรากฏว่ามี
สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จำนวน 66 โรงเรียน (ร้อยละ 98.51) โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพ ในระดับดีมาก (คะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 14 โรงเรียน และระดับดี จำนวน
52 โรงเรียน และมีสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน (ร้อยละ 1.49) ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพจาก สมศ.
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ขณะนี้กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กำลังขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ระยะที่สอง (พ.ศ.2558-2562) โดยมุ่งเน้น
การสร้างสรรค์ระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งเพื่อมุ่งสู่คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
ที่เป็นเลิศของสถานศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 (พ.ศ. 25592563) ที่ขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ
ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา โดยมีกลุ่มงานส่งเสริม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็น
พี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยกลไกการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่ง
ในที่นี้ได้นำเสนอ 6 แนวทางนี้ ดังนี้
1. 	 การใช้ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
		 โดยทั่วไปแล้วสถานศึกษาที่ใช้วงจรการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง คือ P-D-C-A ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาก็จะมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการนำผล
การประเมินคุณภาพภายใน / ภายนอกสถานศึกษามาใช้ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของสถาน
ศึกษาให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา อย่างไรก็ตามนอกจากการ
นำผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษามาใช้แล้ว สถานศึกษาควรวิเคราะห์ วิจัย
และใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษามาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปผลเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวงจรคุณภาพ P D C A ได้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาแล้ว สถานศึกษาก็
ต้องพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้นต่อไปอีกในทุกๆปีการศึกษา โดยการใช้ผลการประเมินคุณภาพเป็นตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้วยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้ของสถานศึกษาจากการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากผลสำเร็จในด้านคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแล้วยังเกิดผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร รวมทั้งระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งทั้งระดับบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหาร และสถานศึกษา
ดังแผนภาพ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

แผนภาพที่ 1  แสดงการใช้ผลการประเมินคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
2. 	 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
		 Peter M.Senge ได้เขียนหนังสือ The Fifth Disclipline : The Art and Practice
of Learning Organization (ค.ศ.1990) ซึ่งได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางโดย Peter
M.Senge มีความเห็นว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้จะทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย
บุคลากรทุกระดับสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองและมีส่วนเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
โดยส่วนรวม
		 ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Peter M. Senge ประกอบด้วย
วินัย 5 ประการ คือ
		 1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ (Personal Mastery) บุคลากรขององค์กรเป็นรากฐาน
ขององค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ เรี ย กว่ า Human Mastery คื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี
ความกระตือรือร้น สนใจและใฝ่หาที่จะเรียนรู้อยู่เสมอและต่อเนื่อง มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนมุ่งสู่จุดหมายและความสำเร็จที่กำหนดไว้
		 2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) คือการที่บุคลากรในองค์กรรับรู้และ
เข้าใจงานที่ทำแบบองค์รวม สามารถเชื่อมโยงตำแหน่งที่ตนอยู่กับภาพรวมทั้งหมดได้ เข้าใจชัดเจน
ในแบบแผนความคิดความเชื่อที่ดี ส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองเพื่อพัฒนาความ
คิดความเชื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยองค์กรจะต้องสนับสนุนและสร้างให้
คนในองค์กรมีการฝึกตนเองให้เป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้
		 3. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) เป็นการสร้างทัศนะของความร่วมมือ
กันอย่างยึดมั่นของบุคลากรในองค์กร สร้างความตระหนักและความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นขององค์กรให้เกิดการยอมรับ ยินยอม พร้อมใจและให้ข้อผูกพันต่อจุดมุ่งหมายในการดำเนิน
งานภายใต้จุดหมายเดียวกัน เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันและมีการสื่อสารให้รับรู้ในทุกระดับ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
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		 4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก โดย
อาศัยความรู้และความคิดของสมาชิกในกลุ่ม / ทีมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความรู้
และความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม / ทีม และกลุ่ม / ทีม
ควรลดสิ่งที่ก่อให้เกิดอิทธิพลครอบงำแนวความคิดของสมาชิก พร้อมทั้งกระตุ้นให้กลุ่ม / ทีมมีการ
สนทนาและอภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์กร
		 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เป็นส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้และนำมาซึ่งการพัฒนาแบบยั่งยืนขององค์กร เป็นการมองเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันในรูปแบบที่ไม่หยุดนิ่งและไม่มองแบบแยกส่วน จุดสำคัญของความคิดเชิงระบบก็คือข้อมูล
ย้อนกลับ การเรียนรู้จากประสบการณ์และจากคนอื่นๆ ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นทุกส่วนที่
ประกอบกันเป็นระบบขององค์กร
		 ต่อมา เซงเก้ ( Senge, 2006) ได้ปรับปรุงองค์ประกอบใหม่ที่ส่งผลให้องค์กรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ความรอบรู้ของบุคคล (Personal
Mastery) 2) แบบแผนการคิด (Mental Model) 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) และ
4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) ส่วนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)
ถื อ เป็ น พื้ น ฐานที่ ส ำคั ญ ในการมององค์ ป ระกอบต่ า งๆ ทั้ ง 4 องค์ ป ระกอบอย่ า งเป็ น องค์ ร วม
(Wholes) ดังแผนภาพ

4. การ
เรียนรู้เป็นทีม
(Team Learning)

การคิดอย่างเป็นระบบ
(System Thinking)

3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม
(Shared Vision)
2. การมีแบบแผนความคิด
(Mental Model)
1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้
(Personal Mastery)

แผนภาพที่ 2  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสร้างทีมงานพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
เพื่อให้ทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2. การสร้างบรรยากาศแบบเปิดให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักและทราบถึงความ
จำเป็นและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาวินัยทั้ง 5 ประการให้เกิดกับบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อปรับกระบวนทัศน์ใน
การคิดและการปฏิบัติของบุคลากรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4. ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนาผู้นำทีมต่างๆ ให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำสถานศึกษาไปสู่ความ
เป็นเลิศด้วยกลไกการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
6. กำหนดรู ป แบบและกระบวนการในการพั ฒ นาองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ทั้ ง ในระดั บ
ปัจเจกบุคคลและองค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาและส่งเสริมระบบการทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ การจัดการความรู้ และการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดในองค์กรอย่างเป็นระบบ
8. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการและผลงานที่เป็นเลิศอันเกิดจาการพัฒนาสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
3. 	 ไคเซ็น (Kaisen)
ไคเซ็น แนวคิดในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง คือการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น
จากความพยายามอย่างต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไปในการปรับปรุงจากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้น
รวมถึงการปรับปรุงการทำงานประจำวันให้ดียิ่งขึ้น
		 อย่างไรก็ตามไคเซ็นก็ใช้แนวคิดพื้นฐานตามแบบ P–D–C–A หรือ Plan–Do–Check–
Act เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน
การดำเนินงานดังนี้
		 1. คัดเลือกและกำหนดปัญหาที่จะดำเนินการ
		 2. ทำความเข้าใจปัญหา
		 3. วางแผนแก้ปัญหา
		 4. กำหนดวิธีการที่ได้จากการวิเคราะห์
		 5. นำเอาผลที่ได้มาวิเคราะห์
		 6. การจัดทำมาตรฐานเพื่อนำไปปฏิบัติ	
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		 นอกจากนี้ ไคเซ็น ยังมีหลักการสำคัญที่จะต้องพิจารณา ได้แก่
		 1. หลัก 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย
		 2. หลัก 5 Why คือการถามคำถาม 5 ครั้ง จนกว่าจะเข้าใจและสามารถตอบคำถาม
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง นั่นคือ การถามว่า “ทำไม” ครบ 5 ครั้ง จะทำให้รู้ว่าปัญหาที่
แท้จริงคืออะไร
		 3. หลัก Visualization คือทุกอย่างต้องสามารถมองเห็น เช่น การมีสัญญาณแสดง
ความก้าวหน้าของผลผลิตเพื่อควบคุมความก้าวหน้า / การทำงานให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด
4. 	 การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)
		 TQM หลักการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเป็นแนวทางการบริหารที่จะทำให้องค์กร
เกิดศักยภาพในการแข่งขันสูงสุด โดยผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพของทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ คน
กระบวนการและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 เรื่องคือ
		 1. บริหารเชิงยุทธศาสตร์
		 2. ลูกค้าหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
		 3. การทำงานเป็นทีม
		 4. ใช้หลักคิดเป็นวิทยาศาสตร์
		 5. พัฒนาต่อเนื่อง
		 การทำ TQM นั้นจะใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยที่
		 T (Total) หมายถึง ทุกคน ทุกจุด ทุกส่วนทั้งองค์กร
		 Q (Quality) คือ ถูกต้อง (ตามวิธีการ) ถูกใจ (ลูกค้า)
		 M (Management) คือ การบริการโดยใช้ทีมงานและการมีส่วนร่วม
		 หลักการสำคัญของ TQM คือ
		 1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Satisfaction)
		 2. ทำงานด้วยวงจรคุณภาพ P–D–C–A (Plan-Do-Check-Act)
		 3. บริหารด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact)
		 4. เคารพศักดิ์ศรีผู้อื่น (Respect for People)
		 5. ทำงานคุณภาพในงานประจำแต่ละวัน (Quality in Daily Work)
		 ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
		 1. การหาโอกาสในการพัฒนา (Reason for Improvement) โดยการระดมพลัง
สมองเพื่อหาปัญหา และแยกหมวดหมู่ประเด็นปัญหาของเรื่องที่สำคัญ (หาเหตุผลให้เจอและบอก
ให้ได้ว่าอะไรคือปัญหา)
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		 2. การทบทวนสถานการณ์ (Current Situation) เขียนกระบวนการที่ปฏิบัติจริง
โดยจัดทำ Check Sheet ในการเก็บข้อมูล แล้วทำการวิเคราะห์และนำเสนอ (เก็บข้อมูลและเลือก
ปัญหาที่จะแก้ไข)
		 3. การวิเคราะห์สถานการณ์ (Analysis) นิยมใช้ผังก้างปลา (ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
สาเหตุของปัญหา)
		 4. การคิดกิจกรรมทางเลือก (Countermeasures) คือกิจกรรมที่ทำเพื่อแก้สาเหตุ
ของปัญหาที่ระบุไว้ในการวิเคราะห์ผังก้างปลา (เลือกทำที่ง่ายและใช้เงินน้อยก่อน)
		 5. ผลที่ได้ (Result) โดยแสดงผลที่เกิดขึ้นและแสดงความเปลี่ยนแปลงในสาเหตุ
ของปัญหา (วัดผลเพื่อดูว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่)
		 6. การทำมาตรฐาน (Standardization) เพื่อปรับปรุงระบบงานประจำ ป้องกันการ
เกิดปัญหาซ้ำ (ขจัดรากเหง้าของปัญหาเพื่อไม่ให้กลับมาเกิดอีก)
		 7. การทำแผนอนาคต (Future Plan) โดยตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในองค์
ประกอบของปัญหา และทบทวนบทเรียน P–D–C–A เพื่อวางแผนการทำงานในอนาคต (วางแผน
พัฒนาต่อเนื่อง)
5. 	 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI)
		 การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงานอย่างไม่หยุดยั้ง
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
กำหนดปัญหา
ตั้งสมมติฐานใหม่

การตั้งสมมติฐาน
การรวบรวมข้อมูลและการพิสูจน์สมมติฐาน
ข้อสรุปจากการศึกษา
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

รับรองสมมติฐานและได้สมมติฐานใหม่

แผนภาพที่ 3  ขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่มา : www.med.cmu.ac.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

CQI ที่เรียบง่าย คือตั้งเป้า เฝ้าดู และปรับเปลี่ยน
1. ตั้งเป้า (เรื่องที่จะพัฒนา)
		 ➢ ระบุเป้าหมายที่ชัดเจนและเจาะจง
		 ➢ กำหนดเป้าหมายเป็นตัวเลข
		 ➢ มุ่งเน้นในส่วนย่อยของระบบในแต่ละช่วงเวลา
2. เฝ้าดู (ตัวชี้วัด)
		 ➢ เครื่องชี้วัดเชิงผลลัพธ์ บอกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่ดีขั้น
		 ➢ เครื่องชี้วัดเชิงประบวนการ บอกการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ
3. ปรับเปลี่ยน (สิ่งที่จะต้องพัฒนา)
		 ➢ สร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน
		 ➢ ปรับปรุงการไหลเวียนของงาน
		 ➢ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
สถานศึกษาสามารถใช้ CQI เป็นกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้ทั้ง
ระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กรที่จะสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ
งานนั้นให้มีคุณภาพสูงขึ้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
6. 	 เบ็นช์มาคกิ้ง (Benchmarking)  
		 Benchmarking มีความหมายตามศัพท์บัญญัติว่า “การเปรียบเทียบสมรรถนะ” แต่ที่
พบเห็นกันโดยทั่วไปก็เรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น การเทียบเคียง มาตรฐานเปรียบเทียบ การ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน การเทียบเคียงแข่งดี เป็นต้น ในที่นี้จะใช้คำภาษา
อังกฤษโดยตรง คือ Benchmarking เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
ความหมายของ Benchmarking
มีผู้ที่ให้ความหมายของ Benchmarking ไว้แตกต่างกันตามบริบทและมุมมองในการ
นำไปใช้ เช่น
พสุ เดชะรินทร์ (2540) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหาและ
เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเข้ามาใช้ภายในองค์กร
บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช (2545) ให้ความหมายว่า เป็นวิธีการในการวัด
และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำผลของ
การเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
พีระศักดิ์ วรสุนทโรสถ (2542) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่
ทำให้เรารู้จักตัวของเราเอง เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมหรือในโลกว่า ต่างกันราว
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ฟ้าดินเพียงใด แล้วกำหนดการเดินทาง กรรมวิธีที่จะปรับสภาพกระบวนการต่าง ๆ ทางธุรกิจเพื่อ
ให้อยู่ในแนวหน้าเท่ากับหรือดีกว่าคนที่เก่งที่สุดในปัจจุบัน
บริษัท Xerox (โรแบร์. 2543) ให้ความหมายว่า เป็นกลยุทธ์และกระบวนการวิเคราะห์
สำหรับการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ บริการและการปฏิบัติงานขององค์กรเทียบกับ
คู่แข่ง หรือหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในวงการนั้น ๆ
Spendolini (1992) ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการที่เป็นระบบต่อเนื่อง สำหรับการ
วัดผลิตภัณฑ์ การให้บริการและกระบวนการทำงานขององค์กรที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปว่า
เป็นการปฏิบัติที่ดีเลิศ เพื่อการปรับปรุงวัตถุประสงค์ขององค์กร
โดยสรุป Benchmarking จะมีความหมายในลักษณะการเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่าง
องค์กรของตนเองกับองค์กรอื่น โดยการหาช่องว่างของการปฏิบัติงานและหารูปแบบอันเป็นที่
ยอมรับว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เพื่อให้องค์กรของตนก้าวสู่
ความเป็นเลิศ
Benchmarking จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดและให้ผลที่รวดเร็ว
ประเภทของการทำ Benchmarking
โดยทั่วไปการทำ Benchmarking จะมี 4 ประเภทหลัก คือ
1. การเปรียบเทียบสมรรถนะภายในองค์ ก ร (Internal Benchmarking) เป็ น การ
เปรียบเทียบกระบวนการทางธุรกิจกับกระบวนการชนิดเดียวกันภายในองค์กร
2. การเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบสินค้า บริการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานกับองค์กรคู่แข่งโดยตรง
3. การเปรียบเทียบสมรรถนะเพือ่ การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ (Functional Benchmarking)
เป็นการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่เหมือนกันในส่วนที่เป็นการปฏิบัติงานเดียวกันหรือที่คล้ายกัน
เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง
4. การเปรียบเทียบสมรรถนะแบบทัว่ ไป (Generic Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบ
กระบวนการทางธุรกิจโดยทั่วไปที่ไม่สนใจหน้าที่การปฏิบัติงานและความแตกต่างด้านอุตสาหกรรม
เพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนเอง
อย่างไรก็ตามยังมีการเปรียบเทียบสมรรถนะตามกิจกรรมสำคัญ ๆ คือ
1. การเปรียบเทียบสมรรถนะกระบวนการทำงาน (Process Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบระบบและกระบวนการทำงานขององค์กรตนเองกับองค์กรที่ดีที่สุด โดยเน้นการเรียนรู้
Best Practice เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงองค์กรของตน
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2. การเปรี ย บเที ย บสมรรถนะที่ มุ่ ง เน้ น ผลงาน (Result Benchmarking) เป็ น การ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับดัชนีชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานที่ได้มีการจัดทำไว้ล่วงหน้า
3. การเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Performance Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบเฉพาะผลการปฏิบัติงานเพื่อการแข่งขันขององค์กร
4. การเปรียบเทียบกลยุทธ์ (Strategic Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบการวาง
กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ขององค์กรที่ประสบผลสำเร็จ
กระบวนการในการทำ Benchmarking
Evans (1994) กล่าวถึงขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการในการทำ Benchmarking ว่ามี
5 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผน (Planning) เป็นการกำหนดว่าจะทำการเปรียบเทียบอะไร กับใคร มี
กระบวนการอย่างไร มีปัจจัยสำคัญอะไรที่จะทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จ
2. การตัง้ ทีมงาน (Team Work) เป็นการตัง้ ทีมงานทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบ
สมรรถนะซึ่งต้องเลือกทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collecting Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งองค์กรของ
ตนเองและองค์กรที่เปรียบเทียบ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) เป็นการจัดกระทำข้อมูลเพื่อหาช่องว่างระหว่างการ
ปฏิบัติงานในองค์กรของตนเองเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ
องค์กรตนเอง
5. การนำไปปฏิบัติ (Implement) เป็นการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดทำเป็นแผน
ปฏิบัติการ โดยตั้งเป้าหมายและเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและ
การติดตามงาน ซึ่ง Evans สรุปกระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะว่า ต้องดู (Look) คิด (Think)
เปรียบเทียบ (Compare) ประยุกต์ใช้ (Apply) และติดตามงาน (Monitor)
Tucker (1996 : 9) เสนอกระบวนการเปรียบเทียบสมรรถนะไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนในการชี้บ่งการเปรียบเทียบสมรรถนะ
2. การศึกษาและการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติงานในปัจจุบัน
3. การชี้บ่งการทำงานที่ดีที่สุดและจัดหาคู่เปรียบเทียบ
4. การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามและกระบวนการ เพื่อศึกษาและจัดทำเอกสารการ
ปฏิบัติงานของคู่เปรียบเทียบ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่องว่างระหว่างคู่เปรียบเทียบและหาแนวทางที่ดีที่สุดจาก
การศึกษา
6. การพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อปรับการเรียนรู้และสื่อสารสิ่งที่ค้นพบ
7. การนำข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติและการกำกับติดตาม
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บริ ษั ท โรแบร์ แอนด์ แอสโซซิ เ อทส์ (โรแบร์ . 2543) ได้ เ สนอโมเดลในการทำ
Benchmarking 10 ขั้นตอน ภายใต้กระบวนการ P–D–C–A
วางแผน (Plan)
		 1. เลือกกระบวนการที่ต้องการทำ Benchmarking	
		 2. เลือกและจัดเตรียมทีมงาน
		 3. กำหนดบริษัทที่จะทำการเปรียบเทียบ (Partner) จากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ
ว่า ดีที่สุด (best – in – class)
ดำเนินการ (Do)
		 4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
		 5. กำหนดช่องว่างของผลการปฏิบัติงานและจุดแข็ง 	
ศึกษา (Study)
		 6. ดูระบบ
		 7. สื่อสารให้ทุกระดับทราบถึงสิ่งที่ค้นพบในการทำ Benchmarking
		 8. กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
แก้ไข (Action)
		 9. สร้างแผนดำเนินการ ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติและควบคุมความก้าวหน้า
		 10. การเปรียบเทียบซ้ำ
จะเห็นได้ว่า เป้าหมายที่แท้จริงของ Benchmarking คือ การศึกษา Best Practice ของ
องค์กรที่ดีเลิศ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงองค์กรของตนเอง โดยต้องตอบคำถาม 4 ข้อ
		 1. เราอยู่ที่ไหน (Where are we?) บอกได้โดยการใช้ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานมา
เปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่ดีเลิศเพื่อให้ทราบว่า เราอยู่ตรงไหน
		 2. ใครเป็นผูท้ เี่ ก่งทีส่ ดุ (Who is the best?) ต้องค้นหาองค์กรที่ best – in – class
		 3. คนที่เก่งที่สุดเขาทำกันอย่างไร (How do they do it ?) เพื่อหาแนวทาง
กลยุทธ์หรือกระบวนการกิจกรรมที่ทำให้เขาเก่งที่สุด (Best Practice)
		 4. เราจะทำอย่างไรให้เก่งกว่าเขา (How can we do it better ?) เป็นการนำ
Best Practice ของเขามาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงองค์กรของเราให้เป็นเลิศ
Benchmarking จึงเป็นกระบวนการ ดัง ซุนวู ว่าไว้ในตำราพิชัยสงครามว่า “รู้เขา รู้เรา
รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” หรืออย่างที่ พีระศักดิ์ วรสุนทโธสถ เรียกว่า เป็นการวัดรอยเท้าช้าง
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า Benchmarking เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน เพื่อหาวิธีการปฏิบัติงานที่
ดีที่สุด (Best Practice) มาปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง
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การนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
สถานศึกษาได้นำแนวคิด Benchmarking ไปใช้บ้างแล้วด้วยการศึกษาดูงานสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่เป็นต้นแบบหรือผู้นำในด้านต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาดู
งานมาปรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา แต่ อ าจยั ง ขาดการวางแผนที่ ดี ทำให้
กระบวนการศึกษาดูงานและการนำผลไปใช้ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ดังนั้นสถานศึกษาควรจะมีขั้น
ตอนหรือกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง Benchmarking
2. ประเมินศักยภาพของตนเองว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไร เพื่อจะได้ปรับปรุงพัฒนาหรือ
แก้ไขในเบื้องต้น
3. กำหนดประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการทำ Benchmarking
4. คัดเลือกทีมงาน Benchmarking
5. กำหนดแนวทางการทำงานหรือกิจกรรม / โครงการ Benchmarking
6. หาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเราเองตามประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการ
ทำ Benchmarking โดยตอบคำถามว่า “เราทำอะไรอยู่” “เราทำอย่างไร” และ “ผลงานที่ปรากฎ
เป็นอย่างไร”
7. หาสถานศึกษาหรือหน่วยงานในการทำ Benchmarking
8. หาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เราทำ
Benchmarking ด้วยคำถามว่า “เขาทำอะไร” “เขาทำอย่างไร” และ “ผลงานที่ปรากฏเป็น
อย่างไร”
9. วิเคราะห์เลือกสรรสู่การได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด ด้วยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างเรากับเขาตามข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏ และประเมินหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ที่สุด เพื่อนำมาใช้กับสถานศึกษาของเรา
10. วางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตลอดจนการสื่อสาร ทำความเข้าใจให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผน
11. ดำเนินการตามแผน และติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
12. ปรับปรุงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด
อาจกล่าวได้ว่า Benchmarking เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของ
ตนเอง เพื่อนำองค์กรของเราไปสู่ความเป็นเลิศ ด้วยวิธีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดโดยวิธีเรียนลัดจาก
วิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของคนอื่น แล้วพยายามปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของเราให้ดีเลิศ
ยอดเยี่ยมกว่าต้นแบบที่เราศึกษา Benchmarking จึงเป็นนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณค่ายิ่งต่อ
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การนำไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
เยี่ยมและเป็นเลิศ	
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้ง 6 แนวทางดังกล่าว สถานศึกษา
สามารถนำไปปรับใช้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจะบังเกิดผลสำเร็จได้ดีนั้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยสำคัญ ดังนี้
1. ผู้ อ ำนวยการสถานศึ ก ษา เป็ น หั ว หน้ า สถานศึ ก ษาที่ จ ะบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน สามารถสร้างความสำเร็จให้สถานศึกษาด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้นำในการดำเนินงานและการขับเคลื่อนภารกิจ
ที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
ตามมาตรฐานการศึกษา
3. ครูและบุคลากร เป็นบุคลากรมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับทางวิชาชีพ
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กำหนดทิศทาง นโยบายการพัฒนาและ
กำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาไปสู่วิสัยทัศน์ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน
5. ผู้ปกครอง เครือข่าย สมาคม และองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมที่สำคัญในการสนับสนุน
ช่วยเหลือให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
อย่างไรก็ตาม บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาดังที่กล่าวจะต้องมีจิตสำนึกคุณภาพ
คือมีความมุ่งมั่นและดำเนินงานอย่างมีแผนและเป็นระบบ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
อย่างแท้จริง และร่วมกันสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ให้เกิดขึน้ ในสถานศึกษา
นี่คือความท้าทายที่สำคัญของการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สถานศึกษามีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน เพื่อนำสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ (The Great School)

คือทางเลือกที่ “ต้องเลือก”
		

Change your thinking…………… Change your life……………………			
Change your future……………… (จาก Spiderman II)]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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ตอนที่ 3
การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นวิธีการในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อ
นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ปกครอง ชุมชนสังคม และนำมาซึ่งความเป็นเลิศในการดำเนินงานของสถานศึกษาวิจารณ์
พานิช (www. qa.su.ac.th KM/SU) ให้ความหมายของแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ว่าเป็น
วิธีการทำงานที่ดีที่สุดในแต่ละเรื่อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงาน และจากหลายช่องทาง
ทั้ ง ตั ว ผู้ น ำ ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ ภาวะปั ญ หา และการริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ พั ฒ นา
ที่ มี ขั้ น ตอน เมื่ อ มี วิ ธี ก ารทำงานที่ ดี ต้ อ งทำผ่ า นการเล่ า เรื่ อ งที่ เ ป็ น การทำงานของตนเองมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้ามสายงาน ข้ามหน่วยงาน โดยเกิดขึ้นในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่มคน และระดับหน่วยงานย่อย Best Practice ที่ได้ควรมีการบันทึก เขียนรายงาน
เพื่อการศึกษา พัฒนา และเผยแพร่ได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง สรุปได้ว่า การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของสถานศึกษา (Best Practice) คือการปฏิบัติงานที่ทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ และ
ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ในตอนที่ 3 การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ของสถานศึ ก ษานี้ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาให้นำเสนอผลงาน / นวัตกรรมในการปฏิบัติ
งานที่ เ ป็ น เลิ ศ ของสถานศึกษา โดยเฉพาะผลงาน / นวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การศึกษาของสถานศึกษา จำนวนสถานศึกษาละ 1 หน้า เพื่อเป็นการถอดบทเรียนของการประกัน
คุณ ภาพการศึ ก ษาสู่คุ ณภาพมาตรฐานที่ เป็ นเลิ ศ ของสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปปรับ
ประยุ ก ต์ ใช้ น วั ต กรรมต่ า งๆให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ของ
สถานศึกษานี้ ได้นำเสนอโดยจัดเรียงลำดับตามกลุม่ โรงเรียน ตัง้ แต่กลุม่ โรงเรียนที่ 1- กลุม่ โรงเรียนที่ 6
เชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษานี้ จะเป็นนวัตกรรมสำคัญที่รังสรรค์
ความสำเร็จให้สถานศึกษา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทำให้
สถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งส่องสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสุขและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผลลัพธ์ในด้านชื่อเสียง
เกียรติยศของสถานศึกษา นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice ) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

การพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ

การสอนเสริมเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย

การสอนเสริมวันเสาร

กิจกรรม
การสนับสนุนโครงการโอลิมปกวิชาการ

การสงเสริมนักเรียนประกวดแขงขันและตอบปญหาดานตางๆ

วัตถุประสงค
1. สนับสนุนนักเรียนในการสอบชิงทุนไปศึกษาตอตางประเทศ หรือแขงขันกิจกรรมอื่นๆ ระดับนานาชาติได
2. พัฒ นานัก เรียนใหมีความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานของโรงเรียน มี ความรูพื้นฐานเต็มตามหลักสูตร
สามารถสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาได
3. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความถนัด เชน โครงการความสามารถพิเศษ และสงเสริมใหเขารวม / แขงขันใน
กิจกรรมของหนวยงานภายนอก
4. เสริมความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีใหแกนักเรียนที่ตองการพัฒนาระดับความรูความสามารถของตน
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานระหวางกลุมสาระการเรียนรูตางๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการดําเนินงานโครงการ
2. ประชาสัมพันธใหผปู กครองและนักเรียนทราบโครงการตางๆเพือ่ สงเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียน
3. ดําเนินการจัดสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหนกั เรียนในทุกๆกิจกรรม โดยมีผูทรงคุณวุฒิและนักเรียนเกา
เตรียมอุดมฯ รวมเปนวิทยากร
4. แนะแนวขอมูลสําหรับนักเรียนทีส่ นใจเกี่ยวกับระเบียบการสอบ ตัวอยางขอสอบ การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ
เชิญวิทยากรสาธิตการเขาสอบสัมภาษณตางๆ
5. จัดงานใหกําลังใจนักเรียนทีเ่ ปนตัวแทนไปแขงขันโอลิมปกนานาชาติระดับโลกและเอเชีย และจัดงานแสดงความยิ นดี
แกนักเรียนที่กลับจากการแขงขันระดับนานาชาติ
ผลลัพธและคุณคาที่ไดรับ
นักเรียนไดรับ การพัฒนาศัก ยภาพและความสามารถที่ สูงขึ้น ทั้ง ดานวิชาการและดานอื่นๆ เห็นชองทางในการ
ประกอบอาชีพสุจริต ไดรับประสบการณ จากการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีทักษะในการ
แกปญหา มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เสียสละเพื่อสวนรวม รวมทั้งการไดรับประสบการณในการแขงขัน การ
สอบชิงทุน เห็นโลกกวาง มีวิสัยทัศนและมีความเปนผูนํา นักเรียนรักโรงเรียน เห็นคุณคาและเสียสละเพื่อโรงเรียนและ
ประเทศชาติ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สถานศึกษา

Plan(P)

Do(D)
Do (D)

Check(C)

Act(A)

1. แตงตั้งคณะกรรมการ 1. แตงตั้ง
ดําเนินงานการประกัน คณะกรรมการ
คุณภาพการศึกษา
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป

1. แตงตั้งคณะกรรมการ 1. แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจ/ประเมินคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
การศึกษา

2. คณะกรรมการฯ
ดําเนินการวางแผน
จัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

2. ดําเนินงาน และ
กํากับ ติดตามงาน
ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําป

2. ประชุมพิจารณาผลจาก
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และ
ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

3. ประชุมจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
ตามแผนพัฒนาฯ และ
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนา
จากผลประเมินตางๆ
4. ประชุมชี้แจงทําความ
เขาใจกับครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวของในเรื่อง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป

3. สรุปผลการ
ดําเนินงานของแตละ
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําป

2. ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจ/ ประเมิน เพื่อ
กําหนดแนวทาง
การตรวจ/ประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3. ดําเนินการตรวจ/
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามแนวปฏิบัติหรือแนว
ทางการตรวจ/ประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
4. สรุปผลการตรวจ/
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

4. จัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในป
การศึกษาตอไป

4. รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป

3. ประชุมพิจารณาแนว
ทางการแกไข และเสนอ
แนวทางการปรับปรุง
พัฒนาในครั้งตอไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1
โรงเรียนเทพศิรนิ ทร

การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) โครงการรําเพยสรางสรรค : โครงงานบูรณาการ

โครงการรําเพยสรางสรรค : โครงงานบูรณาการ
วัตถุประสงค/เปาหมาย
๑. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
๒. บูรณาการการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู
๓. สืบคนแหลงเรียนรูและศึกษาในสิ่งที่ตนเองและ
กลุมสนใจ
๔. ฝกการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
๕.สามารถสรุปองคความรูจากสิง่ ที่ศึกษาคนควาได
วิธีดําเนินการ
๑. ใหการอบรมความรูและกระบวนการทําโครงงาน
๒. นําเสนอหัวขอและเหตุผลในสิ่งที่ตอ งการศึกษาคนควา
๓. เริ่มกระบวนการศึกษาคนควา
๔. สรุปผลและนําเสนอในรูปแบบนิทรรศการและรูปเลม
ผลสําเร็จตามตัวบงชี้
๑. รอยละ ๙๕ ของนักเรียนทุกหองเรียนไดรบั ความรูจ าก
โครงงานบูรณาการ
๒. สามารถใชทักษะการคิดในการทํางาน
๓. เรื่องที่ศึกษาคนควาไดรับความรูและประโยชน
ทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ

การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) โครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยการบริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ ScQA “ (School Quality Award)
หลักการและเหตุผล/ความเปนมา
โรงเรี ยนเบญจมราชาลั ย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ไดรั บ คั ดเลือ กให เ ปน โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
(Word - class Standard School) ซึ่งโรงเรียนมีก ารดําเนินการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเทาสากล ผูเรียนมีศักยภาพและความสามารถแขงขันทัดเทียมกับผูเรียนของนานาประเทศ โรงเรียน
มีการพัฒ นาหลักสูตรสถานศึก ษาโดยเพิ่มเติมสาระความเปนสากล 4 สาระ ไดแก ทฤษฎีความรู (Theory of
Knowledge : TOK) การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended-Essay ) กิจกรรมสรางสรรคประโยชน (CAS :
Creativity Action Service) และโลกศึกษา (Global Education) และใหความสําคัญในการจัดการเรียนรูได
เรียนภาษาตางประเทศที่ 2 และจัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ( Learner Profile )
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โรงเรียนจึงจัดทําโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยการบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ ScQA” ขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่ อนําเกณฑก ารดําเนินการที่เ ปนเลิศมาเปนกรอบการประเมินคุณภาพ ใหเปนองคก รที่เ ปนเลิศ
(Excellence Organization)
2. เพื่อใหผานการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองคกร (School Quality Awards : ScQA)
3. เพื่อนําผลการตรวจประเมินไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาใหสมบูรณมากขึ้น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาเกณฑการประเมินการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ ScQA ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
2. ศึกษาโครงรางองคกร การนําองคกร การวางแผนกลยุทธ การเนนนักเรียน การวัด การวิเคราะห และ
การจัดการความรู การมุงเนนบุคลากร และการมุงเนนการดําเนินการ
3. เมื่อทราบถึงสภาพการบริหารจัดการ ตลอดจนจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง จึงกําหนดวิธีการและ
เปาหมายในการจัดทําแผนปฏิบัติการ จากนั้นปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเปาหมาย
4. เขียนรายงานกระบวนการหมวด 1 ถึง หมวด 6 ตามขอกําหนดของเกณฑรางวัลคุณภาพ ScQA
ผลสําเร็จ
1. โรงเรียนผานการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองคกร (School Quality Awards : ScQA)
และไดรับเกียรติบัตร รางวัล คุณภาพระดับองคกร จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียน ไดรับโลพรอมเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาขั้นพื้นพื้นฐานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1
โรงเรียนมักกะสันพิทยา

การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนมักกะสันพิทยา ที่ตั้ง 846/17 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา โรงเรียนมักกะสัน
พิทยา ไดดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสรุปวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. มี การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษาขึ้นใหม จํานวน 12 มาตรฐาน 45 ตัวบง ชี้ ให
สอดคลอ งกั บ มาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตนสัง กั ด และแผนพัฒ นาการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษา
(พ.ศ. 2556 – 2558) โดยมีการทําประชาพิจารณจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ประกอบดวยครู ผูบริหาร ผูปกครอง
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
2. นําขอเสนอแนะ จุดเดน และสิ่งที่ควรปรับปรุงจากการผลการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ,.
หนวยงานตนสังกัด เขตพื้นที่การศึกษา และนําขอมูลสารสนเทศในปการศึกษาที่ผานมา มาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2558 โดยเนนการพัฒนาอยางตอเนื่อง แกไขจุดดวย และเพิ่มจุดเดน เพื่อ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน
3. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เนนการมีสวนรวมของทุกภาคฝายในโรงเรียน
4. มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน การนิเทศการสอน การตรวจสอบ
แผนการสอน การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เปนระยะ มีการปรับ ปรุง พัฒนา แกปญหาในการ
ทํางานรวมกันอยางเปนระบบ
5. มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผลการประเมิน รวมทุก
มาตรฐานอยูที่ 95.03 เทียบระดับคุณภาพ 5 และแปลผลอยูในระดับ ดีเยี่ยม
6. มีการสรุปผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานประจําปตามกําหนดเวลา
7. โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง เชน สถานศึกษาพอเพียง โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET โครงการพัฒนากีฬาวอลเลยบอลสูความเปนเลิศ เปนตน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
INPUT

P

PROCESS

P1
วิเคราะห/ทบทวน
วิสัยทัศน / พันธกิจ /
มาตรฐานโรงเรียน
อัตลักษณ/
เอกลักษณ/ทรัพยากร
สนับสนุน

P2
วิเคราะห และจัดทํา
มาตรฐานโรงเรียน ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
บูรณาการทุกระบบ
ตามเกณฑของ สพม.1
สพฐ. และ สมศ.

D1

D2

จัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป
และจัดระบบขอมูล
สารสนเทศ โดยนํา
ขอเสนอแนะ/จุด แข็ง /
จุดออน/ปญหา มาใช
เปนขอมูลในการจัดทํา

จัดทําและดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป
สรุปผลการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการของ แตละ
กิจกรรม/โครงการ

D

C

C1
คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียน

A

A1

คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพและ
คณะกรรมการกํากับ
ดูแลมาตรฐาน
วิเคราะหจดุ แข็ง
จุดออนและจุดทีค่ วร
พัฒนา เพื่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

OUTPUT

P3
จัดทําคําสั่งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ และงานมาตรฐาน
ตัวบงชี้ตามภารกิจทีไ่ ดรับ
มอบหมายในงานประจําของ
แตละบุคคลและไมซ้ําซอนกัน
D

รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการประจําป
และกิจกรรมการเรียน การ
สอนของครูที่ดีที่สดุ
(2
กิจกรรม) โดยรายงานผาน
Google Site ทีผ่ ูรับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพจัดทําขึ้น
ตามนโยบายในแตละป

C2

C3
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายใน ตรวจ
ประเมิน/สรุปผลการ
ประเมิน และนําเสนอผลการ
ตรวจประเมิน

A2

A3
จัดทํารายงานการประชุม
และแนวทางการแกไข /
ปรับปรุง เพื่อใหผูรับผิดชอบ
และคณะกรรมการตาม
มาตรฐาน ในปการศึกษา
ตอไป ใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ภายในรวมกันกําหนด
แนวทาง ในการตรวจประเมิน
และดําเนินการตรวจประเมิน

สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียน/ตนสังกัด/
และการประเมินภายนอก
จาก สมศ. ขอเสนอแนะ/ จุด
แข็ง/จุดออน/ อุปสรรค/
ปญหาในการดําเนินงาน

แผน/นโยบาย/
คูมือการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ประจําป

กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
สรางความเขมแข็ง
แกมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน

รายงานประจําป
ของโรงเรียนที่ผา น
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ขอมูลสารสนเทศ
แนวทางการ
แกไขการ
ปรับปรุง
และพัฒนา
ในครั้งตอไป
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1
โรงเรียนวัดสระเกศ การปฏิบตั ิทดี่ ีเลิศ (Best Practice)

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดสระเกศ ปการศึกษา ๒๕๕๘
พระราชบั ญ ญัติ ก ารศึก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ ๒)พ.ศ.2545 มาตรา 48 กํ าหนดให
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้น โรงเรียนวัดสระเกศ จึงไดนําหลักการของระบบการ
ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องของเดมมิ่ง (Deming Cycle) มาใชโดยมุงเนนการมีสวนรวม ในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบ มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนเปาหมาย
และมีแผนการดําเนินงานสูเปาหมายความสําเร็จ ที่ชัดเจน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมทั้งเนนเรื่องการสรางความตระหนักถึงคุณคา และการสรางเจตคติที่ดีตอการประกัน
คุณภาพภายในวาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน ดวยการชี้แจงทําความเขาใจ
โดยมีผูบริหาร ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา เพื่อใหทุกฝายไดมีโอกาส
เขารวมประชุมรับทราบพรอมกัน รวมถึงการพัฒนาความรู ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพดวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ในแตละป การกําหนดกรอบและแผนการประเมิน ตลอดจนการสรางเครื่องมือประเมิน การรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
นําเสนอผลการประเมินและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองหรือรายงานประจําป รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
นําไปสูการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งในปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดสระเกศมีผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษารวมทุกมาตรฐานไดรอยละ 91.67 อยูในระดับดีมาก ซึ่งผลลัพธความสําเร็จจากการดําเนิน
โครงการและกิจกรรมที่สงผลตอคุณภาพผูเรียนที่สําคัญ เชน โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่ง
เปนการดําเนินการแบบมีสวนรวมของผูปกครอง วัดและโรงเรียน

แผนภาพ แสดงแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโรงเรียนวัดสระเกศ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1
โรงเรียนวัดสังเวช
การปฏิบัติทดี่ ีเลิศ (Best Practice) การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติของสถานศึกษา โดยการนํากลยุทธและกิจกรรมในแตละปการศึกษา ที่
กําหนดไวในกลยุทธสถานศึกษา ไปวางแผนการปฏิบัติงานประจําป ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน ตอไปนี้
1. ตั้งคณะทํางาน ยกรางกําหนดกรอบแผนงาน โครงการของสถานศึกษา โดยมีการออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
2. ประชุมพิจารณากรอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ มีการประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักการมีสวนรวม และแผนงานของแตละงานมีการปฏิบัติที่สอดคลองกัน
3. ใหทุกฝาย /กลุมสาระการเรียนรู/งาน รวมกันวางแผนปฏิบัติการของตน โดยมีการกําหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4. ประชุมชี้แจง พิจารณารางแผนปฏิ บัติการ โดยการระดมความคิดจากการประชุมเปนแนวทางใน
การปรับแผนใหสมบูรณ
5. ปรับปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ สามารถนําไปใชในการดําเนินงานที่ชัดเจน
6. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. จัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

และขับเคลื
ทธ์ดขสัองโรงเรี
หลักการและแนวคิดการใชวงจรคุณภาพกับการจัดทําแผนกลยุ
ทธ่อขนแผนกลยุ
องโรงเรียนวั
งเวช ยนวัดสังเวช
วิเคราะหปญหาและความตองการจําเปน

SWOT
Analysis

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย

การวางแผน (P)

จัดทําแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(ระยะ 3 ป)

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
การปฏิบตั ิ (D)
ตรวจสอบและ
ประเมิน (C)
ปรับปรุงและพัฒนา
(A)

ดําเนินการตามแผน
ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กระบวนการดํ า เนิ นงานการประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษา โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลัย ใช รู ป แบบ
การดําเนินงาน 2 ระบบ คือ การประมวลผลในโปรแกรมแผนงานอิง ประกันคุณภาพ ( SAR ) และโปรแกรม
ประมวลผลการปฏิบัติของหนวยงานและบุคลากร ( โปรแกรมลูกสม) ยึดหลักการดําเนินงานและควบคุมคุณภาพ
โดยใชวงจรคุณภาพของ เดมมิ่ง P-D-C-A เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
การวางแผน ( P )
- ประชุมชี้แจงแนวการกรอกขอมูลแตละ
กิจกรรม ตามมาตรฐาน /ตัวชี้วัด ของ
ผูรับผิดชอบ
การพัฒนาปรับปรุง ( A )
- ใหขอมูลยอนกลับ
- แกไขปรับปรุง
- พัฒนาตอยอด

การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน

การดําเนินงาน ( D )
- กําหนดปฏิทินงานในการกรอก
กิจกรรมลงในโปรแกรม
- หนวยงานและบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน / กิจกรรมกรอกลง
โปรแกรมภายในเดือนมิ.ย. ของทุกป

การติดตามและประเมินผล ( C )
- ผูบริหาร / หัวหนางาน นิเทศ ติดตามผล
การปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของ
หนวยงาน / บุคลากรเทอมละ 1 ครั้ง
- ทีมงานประกันรวบรวมขอมูลจัดทํารายงาน
ประจําป

จากการดําเนินงานระบบการประมวลผลโดยใชโปรแกรมทัง้ 2 ระบบนี้ ทําใหไดผลการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ และชวยลดภาระงานของหัวหนามาตรฐานไดเปนอยางดี สะดวกตอการจัดเก็บ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน การดําเนินงานดังกลาวอยางตอเนือ่ งจน
สามารถพัฒนามาเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีเลิศดานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1
โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินปู ถัมภ

การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ไดจัดทํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตาม
แนวคิดของหลัก การบริห ารวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ 1. การรวมกันวางแผน (Planning)
2. การรวมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 3. การรวมกันตรวจสอบ (Checking)และ 4. การรวมกันปรับปรุง (Action) มาใช
ในการดําเนินงานและทําใหเกิดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ดังแผนภาพดังนี้
ขั้นการเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของบุคลากร
- ใหความรู สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรูและทักษะ
2. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
และคณะกรรมการรับผิดชอบ
3. จัดทําปฏิทินกระบวนการ
4. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
5. จัดทําคูมืองานประกันคุณภาพฯ
6. จัดวางแผนแบบมีสวนรวม

ขั้นการดําเนินการ
1. การวางแผนการปฏิบัติงาน (P)
1.1 กําหนดนโยบาย เปาหมาย/ผลลัพธ
1.2 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
1.3 กําหนดระยะเวลา
1.4 กําหนดงบประมาณ
1.5.กําหนดผูรับผิดชอบ
2. ดําเนินการตามแผน (D)
2.1 จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนให
บุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข
2.2 จัดสรรทรัพยากร/สิ่งอํานวยความ
สะดวกสนับสนุน
2.3 ดําเนินงานตามแผน/โครงการ
2.4 กํากับ ติดตามใหเปนไปตามแผน
2.5.รายงานผล
3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
3.1 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
3.2 วิเคราะหขอมูล
3.3 ประเมินปญหาที่เปนอุปสรรค
/หาวิธีการแกไข
3.4.ปจจัยแหงความสําเร็จ
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
(A)
4.1 ทบทวนการดําเนินงาน
4.2 วิเคราะห สังเคราะหและแปลผล
แลวเสนอผลตอผูเกี่ยวของ
4.3 นําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะ และพัฒนาอยางตอเนื่อง
4.4 นําไปวางแผนในระยะตอไป
4.5 จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ
4.6.เผยแพร ประชาสัมพันธตอสาธารณชน

การรายงาน
1. รวบรวมผลการดําเนินงาน
และผลการประเมิน
2. รวบรวมเอกสารอางอิง
3. วิเคราะหตามเกณฑ
มาตรฐาน
4. เขียนรายงาน

การประเมินและรับรองคุณภาพ
1. การประเมินภายใน
โดยหนวยงานตนสังกัด
2. การประเมินจากองคกรจาก
ภายนอก โดย สมศ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
�

การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
การประเมินภายในสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดําเนินการประเมิน 2 ลักษณะ ไดแก
1. ประเมินผลการปฏิบัตงิ านและผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ประเมินการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกฝาย ภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
1. ศึกษาและเตรียมการ
·
ตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพภายใน
·
ใหความรูแกบุคลากรทุกคน
·
ตั้งคณะทํางานฝายตาง ๆ
2. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
·
กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
·
สรางเครื่องมือประเมินคุณภาพที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
·
จัดทําสารสนเทศสภาพปจจุบัน (ขอมูลพื้นฐาน)
·
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามแผนยุทธศาสตร
· จัดทํามาตรฐานการปฏิบัตงิ านตาง ๆ ของสถานศึกษา
·
ประเมินสภาพปจจุบันของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
·
จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย
3. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน
·
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัตกิ ารของสถานศึกษา
·
นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ (Quality Audit)
4. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
·
แตงตั้งกรรมการติดตามและตรวจสอบ
·
กําหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบ
·
ประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาครั้งที่ 2 หลังจากปฏิบัติงานไปไดระยะเวลาหนึง่
·
จัดทําสารสนเทศแสดงผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
·
ปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
·
ติดตาม ตรวจสอบการแกไข ปรับปรุงการปฏิบัตงิ านที่ไมเปนไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา
·
สรุปผลการตรวจสอบ จัดทําสารสนเทศ (ขอมูลพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 และรายงานการตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาการปฏิบัตงิ านใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมิน (Quality Assessment)และรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation)
6. เตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด และจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา(สมศ.)
·
จัดเตรียมหลักฐาน และขอมูลตาง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับการประเมินจากตนสังกัดและสมศ.
·
ถาไดรับการรับรอง และไดใบรับรอง สถานศึกษารักษามาตรฐานคุณภาพใหคงไวและรายงานผลการประเมิน
·
ชื่อโครงการและกิจกรรมจัดตามมาตรฐานทั้ง 16 มาตรฐานของการการประกันคุณภาพภายในเพื่องายตอการ
ประเมินผลสําเร็จและความพึงพอใจของกิจกรรมและโครงการ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย

การปฏิบัตทิ ี่ดีเลิศ (Best Practice) ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย

ปญหาวัยรุนปจจุบันมักเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ไดแก การเลี้ยงดูภายใตแรงบีบรัดตัวของเศรษฐกิจพอแมตองทํางาน
จนไมมีเวลาอบรมสั่งสอน วัยรุนสวนใหญจึงติดเพื่อนและไววางใจเพื่อนมากกวาพอแม หากไดเพื่อนที่ดีก็จะสงผลดีตอตนเอง
แตหากไดเพื่อนไมดี หรือเพื่อนตางเพศก็อาจยิ่งทําใหปญหามีความสลับซับซอน ยุงยากมากยิ่งขึ้น ซึ่งปญหาเหลานี้จะเปนปจจัย
สําคัญที่จะบั่นทอนสมาธิ ความมุงมั่น ความรับผิดชอบและเปาหมายในอนาคตของเยาวชนไทย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนดนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดจัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีคุณภาพ เพราะมี
การศึกษาวิจัยยืนยันวา การดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ดีจะชวยใหคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นไปดวย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย
ไดนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชเมื่อปการศึกษา 2550 โดยไดปรับปรุงและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือใหเหมาะสม
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนอยางตอเนื่อง เชนระเบียนสะสม เกณฑการคัดกรอง สรุปผลการคัดกรอง สมุดดูแลชวยเหลือฯ
กิจกรรมการดูแลชวยเหลือฯ การสรุปผลการชวยเหลือฯ การเยี่ยมบาน คุณครูตํารวจ ภาคีเครือขายและการสงตอ โดยมี
กระบวนการทํางานที่ไดรับการยอมรับจากผูปกครองและสาธารณะชน ดังนี้

แนวการบริหารระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
กําหนดทิศทาง / กลยุทธ์

นโยบาย สพฐ.

-วิเคราะห์สภาพปั ญหา
- ศักยภาพของโรงเรี ยน
- บริ บทชุมชน

กําหนดมาตรฐาน

P

การวางระบบและแบบแผนการดําเนิ นงาน
ดําเนินงานตามระบบ

P
ปัจจัย

- คณะผูบ้ ริ หาร
- ครู ประจําชั�น/
ครู ที�ปรึ กษา
- ครู และบุคลากร
ที�เกี�ยวข้อง
- ผูป้ กครอง
- ชุมชน
- งบประมาณ
- ฯลฯ

D
กระบวนการ

- การรู ้จกั นักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
- การคัดกรอง
นักเรี ยน
- การส่ งเสริ ม /
พัฒนา
- การป้ องกัน /
แก้ไข
- การส่ งต่อนักเรี ยน

ข้ อมูลย้ อนกลับ

การรู ้จก
ั นักเรี ยน
การคัดกรอง
การส่ งเสริ ม
การช่วยเหลือ / แก้ไข
การส่ งต่อ
การประเมินและรายงาน

D

การนิ เทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล

C

ปรับปรุ ง/พัฒนา/สรุ ป/รายงาน/ประชาสัมพันธ์

A

C
ผลผลิต

- ปริ มาณนักเรี ยน
ในกลุ่มเสี� ยงและ
ก ลุ่ ม มี ปั ญ ห า ล ด
น้อยลง
- นั ก เ รี ย น มี พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ป็ น ไ ป ต า ม
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ที�
สถานศึกษากําหนด
- นั ก เ รี ย น มี คุ ณ ภ า พ
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม ที�
สถานศึกษากําหนด

A
แผนภูมแิ สดงกระบวนการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
ของครู ประจําชั�น/ครู ที�ปรึ กษา
1. รู้ จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล
2. คัดกรอง
กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี� ยง

3. ส่ งเสริ ม/พัฒนา

กลุ่มมีปัญหา

4. ป้องกัน/แก้ ไข
พฤติกรร
ึ�
ม ดีขน

ไม่ ดีขึน
�

5. ส่ งต่ อ
ภายใน

รายงานผล

จากการติด ตามประเมินผลการดํ าเนิ นงานจากรอบๆ โรงเรี ยน พบว าผู ป กครองและชุ มชนมี ความพึ ง พอใจมากที่
โรงเรียนมีครูไปเยี่ยมบาน เพราะจะทําใหรับทราบสภาพความเปนอยู สถานะครอบครับ สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากจะชวยให
ครูมีขอมูลประกอบการตัดสินใจดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว ยังสามารถแกไขปญหานักเรียนแตละคนได ตรงตามสภาพปญหา
นอกจากนี้โ รงเรี ยนยัง มี ภาคีเครื อขายการดู แลชวยเหลือนักเรียน ทั้งภาครั ฐและเอกชน ประกอบดวย กองบัญชาการตํ ารวจ
นครบาล สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง (ครูตํารวจ) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง หน วยงานสาธารณะสุข สถานี ๙๑๙ กองบัญชาการกองทั พไทยและชุมชนรอบโรงเรียน ๑๑ ชุ มชน ทําใหโรงเรีย น
สามารถดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2

โรงเรียนโยธินบูรณะให้ความสำคัญต่อระบบประกันคุณการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเพิ่ม
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษาและการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนตลอดจนการปฏิ บั ติ ง านตาม
มาตรฐานการศึกษา ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ ของผู้เรียนดีขึ้น นำไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าประสงค์
ของโรงเรียน การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานตามหลักการ 8 ขั้นตอน
ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามกฎกระทรวงฯ โดยยึ ด หลั ก การของวงจรการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
(Deming Cycle) ของเดมมิ่ง (Edward Deming) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้เกี่ยวข้อง ในการ
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ นำปัญหา อุปสรรค และผลสัมฤทธิ์ในการทำงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาจุดเด่น
จุดด้อยแล้วนำไปทบทวนวางแผน และการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน (Improvement) ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กำหนดไว้
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษดานวิชาการ
โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2
ความเปนมา
โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2 ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักการและ
จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมุงพัฒนาผูเ รียนใหเปนคนดี มีปญญา
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
จากการจัดการเรียนการสอนในแตละระดับชั้น พบวา มีนักเรียนสวนหนึง่ ที่ตางไปจากนักเรียนปกติทั่วไป
ในดานลักษณะทางสติปญ
 ญา ดานพฤติกรรมและอารมณ โรงเรียนจึงไดจัดโครงการ “ดูแลชวยเหลือนักเรียน
ที่มีความตองการพิเศษดานวิชาการ” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนพิเศษ
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนดานการเรียนอันจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
เปาหมาย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 8 และหอง 9 ปการศึกษา 2558
รอยละ 90 ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพดานวิชาการและไดรับการดูแลชวยเหลือเปนพิเศษ
วิธีดําเนินงาน
ไดนําแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพ ที่เรียกวาวงจร PDCA โดยมีการดําเนินงานตามลําดับดังนี้
ขั้นวางแผน (Plan)
ศึกษาสภาพปญหาความตองการจําเปนพิเศษ และกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน พรอมทั้ง
ประชุมชี้แจงผูเ กี่ยวของ เพือ่ สรางความเขาใจแนวปฏิบัติ
ขั้นดําเนินการ (Do)
ประชุมผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 8 และหอง 9 เพื่อทํา
บันทึกขอตกลง และจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
ขั้นตรวจสอบ (Check)
ตรวจสอบการแกไขรายวิชาของปการศึกษาทีผ่ านมา และติดตามคะแนนเก็บของนักเรียนเปนระยะ
ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)
นําขอมูลจากการเสนอความคิดเห็นในการประชุมมาวิเคราะห และรวมกันหาแนวทางในการปรับปรุง
แกไข เพื่อการพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป
ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินโครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษดานวิชาการ นักเรียน ผูป กครอง
มีความพึงพอใจ เพราะนักเรียนที่อยูในโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
โรงเรียนราชวินติ มัธยม

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) กระบวนการการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ สพฐ. และ สพม. เขต 1
ผูมสี วนเกี่ยวของรวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน ระยะ 3 ป
ผูมสี วนเกี่ยวของรวมกันกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประจําป
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่มงุ คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ไมบรรลุ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย

บรรลุ
จัดทําเก็บเอกสาร / หลักฐาน / ภาพถาย ตามตัวบงชี้
ผูมสี วนเกี่ยวของรวมกันประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จัดทํารางรายงานประจําปของสถานศึกษา
ไมเห็นชอบ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เห็นชอบ
จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชน

ขอมูลใน
ระบบ
สารสนเทศ
ของโรงเรียน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
โรงเรียยนวั
นวัดบวรนิ
โรงเรี
บวรนิเเวศ
วศ

การปฏิบัตงิ านที่เป็ปนเลิศศ (Best Practice)
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เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)
โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในการจัดการบริห ารสถานศึก ษาของโรงเรียนวัด ราชาธิวาส ไดมุง เนนการบริห ารในระบบบริห าร
สถานศึกษาอิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิงระบบ ซึ่งเนนการจัดการอยางมีประสิทธิผลดานคุณธรรมผานกิจกรรมที่
หลากหลาย ใหนักเรียนไดปฏิบัติ เพื่อสรางภูมิคุมกันในการอยูรวมกันในสังคม โรงเรียนไดทําการสงเสริมสนับสนุนใน
ดานตางๆ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมและสงผลถึงตัวผูเรียน และโรงเรียนจนเปนที่
ประจักษ ไดแก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยไดมีการดําเนินการดังนี้

ผลสําเร็จของกิจกรรม
1. นักเรียนที่ผานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เปนผูมีระเบียบวินัยมากขึ้น ซึ่งผลการประเมินการเขารวมกิจกรรม
พิธีสวนสนาม ทบทวนคําปฏิญาณของลูกเสือเนตรนารี จนเปนที่พึงพอใจของผูบริหาร บุคลากรในระดับมากที่สุด
2. จากการปฏิบัติกิจกรรมอยางเขมขน มีผลทําใหลูกเสือ เนตรนารี ไดเปนตัวแทนเขารวมกิจกรรมตางๆ อยาง
ตอเนื่องหลังจากวางเวนการปฏิบัติอยางเขมนานกวา 10 ป อันไดแก
2.1 ลูกเสือเขารวมประกวดการเดินสวนสนาม ไดอันดับที่ 10 จาก 16 ทีม (อันดับดีขึ้นจากปที่ผานมา)
2.2 ไดรับเชิญใหนําลูกเสือรวมเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ ณ สนามศุภชลาศัย
2.3 ไดรับเชิญใหนําลูกเสือ หนึ่งกอง เขารวมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
2.4 ไดรับเชิญใหนําลูกเสือเนตรนารี 2 หมู เขารวมกิจกรรม International Scout Friendship Camp.
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ
2.5 นางสาว แพรพิพัฒน เสถียรวรัญู ไดรับคัดเลือกใหเปน
ตัวแทนลูกเสือไทย เขารวมงานชุมนุมลูกเสือโลก
ณ ประเทศญี่ปุน ในป พ.ศ. 2558
2.6 นางสาว วริศรา อภิรักษกมลพร ไดรับคัดเลือกให
เปนตัวแทนลูกเสือไทย เขารวมงานชุมนุมลูกเสือโลก
ณ ประเทศฟนแลนดในป พ.ศ. 2559
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ

การปฏิบัตทิ ี่ดี เลิศ( Best Practice ) การบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์(Result Based Mannagement-RBM)
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
โรงเรียนศีลาจารพิพฒ
ั น

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best practice) งานสงเสริมประชาธิปไตย (สภานักเรียน)
ความเปนมาของผลงาน
ปจจุบันกระแสของผูเ รียนในศตวรรษที่ 21 เปนกระแสหลักที่วงการการศึกษาควรใหความสําคัญ สถานศึกษาในฐานะ
เปนผูสรางผูเรียน ใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงตองพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะที่ครบถวนและรอบดาน
ตามที่กําหนดไวใน หนึ่งในทักษะพื้นฐานที่สําคัญและควรปลูกฝงใหกับผูเรียน เพื่อนําไปตอยอดในการพัฒนาตนเองในดานตางๆ
คือ ทักษะชีวิต และ อาชีพการทํางาน ซึ่งรวมถึงการยึดหยุนและปรับตัว การกําหนดทิศทางของตนเอง การทํางานกลุมหรือการ
ทํางานเปนทีม เขาถึงเรื่องความแตกตางหลากหลาย ความรูรับผิดชอบ และ การเปนผูนํา ดังนั้น สํานักงานบริหารกิจการนักเรียน
งานสงเสริมประชาธิปไตย จึงนําคุณสมบัติของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และคานิยม 12 ประการ มาบูรณาการรวมกันในการดําเนิน
โครงการ และจัดกิจกรรมตางๆ ของสภานักเรียน เพื่อเปนการฝกกระบวนการ คิดการทํางานเปนขั้นตอน และภาวะผูนําของสภา
นักเรียน
กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน

ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น
1. การฝกทักษะการทํางานอยางเปนระบบ และการฝกกระบวนการภาวะความเปนผูนํา ผูตาม (การทํางานเปนทีม)
2. การเรียนรูระบอบประชาธิปไตยเชิงสรางสรรค
3. ทักษะกระบวนการแกไขปญหาเชิงสรางสรรค
4. สภานักเรียนเปนตัวอยางที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนทั้งดานการแตงกาย การเรียน และ ความประพฤติ ดําเนินงาน
งนี้
โดยยึดหลัโดยยึ
กธรรมาภิ
าล 6 ประการ
ดหลักบธรรมาภิ
บาล 6ดัประการ
ดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การปกครองภายใตขอบเขตของระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน
2. หลักคุณธรรม คือ ยึดมั่นในหลักความถูกตอง และ ดีงามเปนสําคัญ
3. หลักความโปรงใส คือ เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนเขาถึง ขอมูลขาวสาร โดยการประชาสัมพันธ และสามารถ
ตรวจสอบการทํางานได
4. หลักการมีสวนรวม คือเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการดําเนินงาน
5. หลักความรับผิดชอบ คือ ตระหนักในสิทธิหนาที่ มีสํานึกในความรับผิดชอบในภาระหนาที่
6. หลักความคุมคา คือ บริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยมีการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงาน

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาดวยระบบคุณภาพ

โครงการสงเสริมพัฒนาภายนอกโรงเรียน

โครงการสานสัมพันธกับชุมชนและสังคม

พัฒนาแหลงเรียนรู

พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ

สตรีวิทยารวมพลังรักษพิทักษโลก

พัฒนานักเรียนดานภาษาที่สอง

พัฒนาอัตลักษณเอกลักษณ

พัฒนาคุณภาพนักเรียน

สพฐ.

Best Practice

KM

แผนปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ การพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาโรงเรี ยนสตรี วิทยา
(12 มาตรฐาน 45 ตัวชีว� ัด)

มาตรฐานด้ านมาตราการส่ งเสริม
(กลุ่มบริหารทั�วไป)

มาตรฐานด้ านผู้บริหารสถานศึกษา
(กลุ่มบริหารงบประมาณ)

มาตรฐานด้ านครู
(กลุ่มบริหารวิชาการ)

มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรี ยน
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)

รายงานคุณภาพการจัดการศึกษา

SAR

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จาก สมศ.

Power Point Presentation

งานประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษา สพม. 1

พันธกิจ

สารสนเทศ

วิสัยทัศน์

สรุปประเมินโครงการ

กราฟ/วิเคราะห์ข้อมูล

สถิติ/ข้ อมูล

แบบวัด/ทดสอบ

โครงสร้ างบริหาร/พรรณางาน

วิสยั ทัศน์/พันธกิจ

นิทรรศการ

แผ่ นพับ

ผลดําเนินงาน/จุดเด่ น/จุดด้ อย

แผนผัง/โครงสร้ าง/สายงาน

เว็ปไซต์

กรอบการประเมิน

สาธารณชน

แฟ้มสรุปงาน/หลักฐาน/ร่ องรอย

สพม.1

งานประกันคุณภาพ

กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยา

๗ องค์ กรหลัก

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/งาน/ฝ่ าย

สมศ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2

โครงการที�ประสบความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
P

การควบคุมและการพัฒนาคุณภาพ

การตรวจสอบทบทวนคุณภาพ

การประเมินคุณภาพ
C

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1) กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
- ดานคุณภาพผูเรียน (มาตรฐานที่ 1 – 6)
- ดานการจัดการศึกษา (มาตรฐานที่ 7 – 12)
- ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (มาตรฐานที่
13)
- ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
(มาตรฐานที่ 14 – 15)
- ดานมาตรการสงเสริม (มาตรฐานที่ 16)
2) ประชุมชี้แจงรายงานตอหนวยงานตนสังกัด
และสาธารณชน
2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจําป

5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
- โรงเรียน
- หนวยงานตนสังกัด






คุณภาพผูเรียน
คุณภาพครู
คุณภาพผูบริหาร
คุณภาพสถานศึกษาโรงเรียน
มีศักยภาพในการจัด
การศึกษา

6. การประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศีกษา
7. การจัดทํารายงานประจําป
ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
- โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
- สารสนเทศของโรงเรียน / กลุมบริหาร / กลุมสาระ
การเรียนรู / กลุมงาน
D

4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
A

8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
- การปรับปรุงและพัฒนา

โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนําผลการประเมิ นมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปตอไป สงผลใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป และบรรลุตามจุดประสงค
ของโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ สถานศึกษาจึงสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่องและยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
การปฏิบตั ิทดี่ ีเลิศ (Best Practice)
ในการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไดนําแนวทางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษาเขต 1 (สพม.1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)มาประยุกตใหเขากับวัฒนธรรม
ขององคกรทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บรรลุเปาหมาย มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งสามรอบ
อยูในระดับดีมาก สงผลใหโรงเรียนไดรบั โลสถานศึกษาตนแบบ
การประกันคุณภาพของ สพม. 1 จาก สพฐ. และไดรบั คัดเลือก
ใหเปนแกนนํา รุนที่ 1 “โครงการ 1 ชวย 9 หวงโซคุณภาพ
การศึกษา” (โครงการของ สมศ.) เพื่อชวยเหลือโรงเรียนใน
เครือขายการพัฒนา 9 แหง ใหผานการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) หรือใหมีผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นกวาเดิม
แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเกิดจากการนําปญหา อุปสรรค
ที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานมาทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
และสรางสรรคเปนนวัตกรรมเฉพาะขององคกรจนเกิดเปนแนว
ปฏิบัติที่ทกุ คนพึงพอใจและพรอมทีจ่ ะใหความรวมมือกับองคกร
มากที่สุด แนวปฏิบัติที่ดีปรากฎในผังงานดั(Flow
งนี้ Chart) ดังนี้

เริ่มตน

จัดโครงสรางการบริหารใหสอดคลอง
กับภาระงานประกันคุณภาพ

สรางความตระหนักใหบุคลากรในองคกร

ระดมพลังสมองบุคลากรหลักกําหนด
ทิศทาง เปาหมาย/ความสําเร็จ
ประกันคุณภาพ
ใหความรู – ความเขาใจเรื่องประกันคุณภาพ
และสื่อสารกับบุคลากรในองคกร

มอบอํานาจความรับผิดชอบ
ตามสายการบังคับบัญชา

ดําเนินการตามแผนและปฏิทินงาน

นิเทศ / ติดตาม / ประเมิน

สรุป/ รายงานผลการดําเนินงาน

สรางนวัตกรรมใหม

จบการทํางาน
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2
โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ในปี ที่ ผ่ า นมาโดยให้ บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยในสถานศึ ก ษามีส่วนร่วมในการดำเนินการ โรงเรียนได้พัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้
การวางแผน (Plan) โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้
1. โรงเรียนได้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยการอ้างอิงจากมาตรฐานการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานการศึกษา จำนวน 5 ด้าน 12 มาตรฐาน
45 ตัวบ่งชี้ มาใช้เป็นมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยจัดเตรียมเอกสารมาตรฐานตัวชี้วัด ทั้ง 12 มาตรฐาน
ให้คณะครูได้ศึกษาเพื่อให้คณะครูมีความเข้าในแต่ละมาตรฐาน ตัวชี้วัดมากขึ้น
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2558 เพื่อวางแผนในการพัฒนาคุณภาพในแต่ละมาตรฐานและการดำเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
การปฏิบัติตามแผน (Do) โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้
1. ดำเนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย น ซึ่ ง ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ครู ส รุ ป ผล
การดำเนินการและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
2. ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานในปีการศึกษา 2558 เพือ่ ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ในแต่ละมาตรฐาน โดยดำเนินการจัดให้ครูผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ ดำเนินการประเมินรายมาตรฐาน
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานเพื่อจัดทำร่างรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาประจำปี
การตรวจสอบ (Check) โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้
1. จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยจัดทำเอกสารร่างรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานเพื่อผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฉบับสมบูรณ์ต่อไป
การดำเนินการปรับปรุงพัฒนา (Action) โรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. ปรับปรุงโครงการ กิจกรรมในรายมาตรฐานที่มีผลการประเมินต่ำ
2. พัฒนา ส่งเสริมโครงการ กิจกรรมในมาตรฐานอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น
3. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนต่อไป
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม)
ได้ ด ำเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยด้ ว ยดี เพราะความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรในโรงเรี ย นที่ ต ระหนั ก ถึ ง
ความรับผิดชอบ การดำเนินงานจึงมีความก้าวหน้าและต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน
มีคุณภาพมากขึ้นด้วย
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โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)
เรื่อง “ศุกรสังคีต”
วิธีดําเนินการที่เปนเลิศ (Best Procedures)
กิจกรรม ศุก รสังคีต โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยถือเปนสวนหนึ่งของ
“โครงการตามแผนปฏิ
ิการ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เปนกิจกรรมที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรียนกลา
โครงการตามแผนปฏิบัตบิกัตาร
แสดงออกและฝกปฏิบัติตามความถนัดและความสนใจทําใหนักเรียนเกิดทักษะและมีความรู เห็นคุณคาในตัวเอง
มีความมั่นใจกลาแสดงออก มีความคิดริ เริ่มสรางสรรค ตลอดจนเปนการปลู กฝงวัฒนธรรมความเปนไทยและ
ตระหนักถึงคุณคาความเปนไทย ใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด โดยภาพรวม สามารถแสดง
เปนขั้นตอน (Flow Chart) ไดดังนี้

Flow Chart แสดงขั้นตอนดําเนินการ
P

D

คูมือกิจกรรมและวางแผน
รับสมัครนักเรียนที่สนใจ
ฝกซอมดนตรีไทยและขับรองใหแกนักเรียนที่ส นใจ

C

ประเมิน
ไมใช

A

ใช

จัดกิจกรรมเสริม
และการปรับแผน

สรุปรายงาน

ปจจัยความสําเร็จ (Success Factors)
กิจกรรม “ศุกรสังคีต ” ประสบความสําเร็จทั้งในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเผยแพรตอ
สาธารณชน และการเขารวมแขงขัน เนื่องจากมีปจจัยความสําเร็จ ดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหการสนับสนุนในทุกดาน อยางจริงจัง
และตอเนื่อง
2. การจัดกิจกรรมดําเนินไปอยางเปนระบบ ครบวงจร ในรูปแบบของ “วัฒนธรรมคุณภาพ”
3. คณะครูผูฝกสอน มีความมุงมั่นตั้งใจจริงในการฝกซอมดนตรีไทยและขับรองใหแกนักเรียนที่สนใจ
4. มีการประชุม วางแผนรวมกันระหวางครูผูสอนกับนักเรียนในการจัดเตรียมรายการ กอนแสดงทุกครั้ง
5. นักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมแสดงตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้น
6. เปดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมอยางอิสระในเชิงสรางสรรค นอกเหนือจากการ
บรรเลงดนตรีไทย เชน การแสดงวงโฟลคซอง การขับรอง ประกอบการเตน ฯลฯ
7. กิจกรรมนี้สรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิใหกับโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
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practice) โรงเรียนทวีธาภิเศก
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การปฏิ
การปฏิ
บตั บิทตัดี่ ิทีเลิดี่ ศีเลิ(Best
ศ (Best
practice)
practice)
โรงเรี
โรงเรี
ยนทวี
ยนทวี
ธาภิธเาภิ
ศกเศก

การประกั
การประกั
นคุณนคุภาพการศึ
ณภาพการศึ
กษาสู
กษาสู
คุณคภาพมาตรฐานที
ุณภาพมาตรฐานที
่เปน่เเลิ
ปนศเลิ
โรงเรี
ศโรงเรี
ยนทวี
ยนทวี
ธาภิธเาภิ
ศกเศก
ภาพมาตรฐานที่เปนเลิศโรงเรียนทวีธาภิเศก
การดํ
การดํ
าเนิานเนิงานการประกั
นงานการประกั
นคุณนคุภาพการศึ
ณภาพการศึ
กษากษา
ของโรงเรี
ของโรงเรี
ยนทวี
ยนทวี
ธาภิธเาภิ
ศกเศกได ดไดําเนิดํานเนิงานพั
นงานพั
ฒนาระบบการประกั
ฒนาระบบการประกั
น น
ของโรงเรียนทวีธาภิเศก
ดําเนินงานพัฒกนาระบบการประกั
น าดวายดวระบบ
คุณคุภาพภายในสถานศึ
ณไดภาพภายในสถานศึ
ษากษา
ตามกฎกระทรวงว
ตามกฎกระทรวงว
ย ระบบ
หลักหลั
เกณฑ
กเกณฑ
และวิ
และวิ
ธีการประกั
ธีการประกั
นคุณนคุภาพการศึ
ณภาพการศึ
กษากษา
พ.ศ.พ.ศ.
2553
2553
ตามตาม
หลักเกณฑและวิธีการประกั
คุณภาพการศึ
องคองค
ประกอบ
ปนระกอบ
8 ด8านดากดันษา
งนีดั้ พ.ศ.
งนี้ 2553 ตาม

1. กํ1.าหนดมาตรฐาน
กําหนดมาตรฐาน

ศึกษา
ศึกษา
วิเคราะห
วิเคราะห
มาตรฐาน
มาตรฐาน
และตั
และตั
วบงวชีบ้วงาชีด้วายการประกั
ดวยการประกั
นคุณนภาพภายในของสถานศึ
คุณภาพภายในของสถานศึ
กษากษา
การศึการศึ
กษาของโรงเรี
ยน ยน
สพม.1
สพม.1และกํ
และกํ
าหนดมาตรฐานตั
าหนดมาตรฐานตั
วบงวชีบ้ขงองโรงเรี
ชี้ของโรงเรี
ยน ยน
ฐาน และตัวบงชี้วาดวยการประกั
นกษาของโรงเรี
คุณภาพภายในของสถานศึ
กษาของของ
ทวีธทวี
าภิยธเนศก
าภิเศก
หนดมาตรฐานตัวบงชี้ของโรงเรี

กําหนดและประกาศค
กําหนดและประกาศค
าเปาหมายความสํ
เปาหมายความสํ
าเร็จาของแต
เร็จของแต
ละมาตรฐานและตั
ละมาตรฐานและตั
วบงวชีบ้ โดยผู
งชี้ โดยผู
เกี่ยวข
เกี่ยอวข
ง อง
สววนร
ม วม
าเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ โดยผูเกี่ยวขมีสอวงมีนร

เสนอขอความเห็
เสนอขอความเห็
นขอบจากคณะกรรมการสถานศึ
นขอบจากคณะกรรมการสถานศึ
กษาขั
กษาขั
้นพื้น้นฐาน
พื้นฐาน
บจากคณะกรรมการสถานศึ
ษาขั
ฐาน
2. กการจั
2. การจั
ด้นทํพืา้นดแผนพั
ทําแผนพั
ฒนาการ
ฒนาการ  
จัดทํจัาดแผนให
ทําแผนให
สอดคล
สอดคล
องกัอบงกั
มาตรฐานการศึ
บมาตรฐานการศึ
กษาโรงเรี
กษาโรงเรี
ยนทวี
ยนทวี
ธาภิธเศก
าภิเจํศกานวน
จํานวน
12 มาตรฐาน
12 มาตรฐาน
จัดการศึ
ดการศึ
กธษา
ษา จํานวน 12 มาตรฐาน
กับมาตรฐานการศึกษาโรงเรี
ยจันทวี
าภิกเศก

มีการศึ
มีกการศึ
ษาวิกษาวิ
เคราะห
เคราะห
สภาพป
สภาพป
ญหาและความต
ญหาและความต
องการจํ
องการจํ
าเปนาเป
ของสถานศึ
นของสถานศึ
กษาอย
กษาอย
างเปานงเป
ระบบ
นระบบ
โดย โดย
ใชขอใชมูขลอตามสภาพจริ
มูลตามสภาพจริ
ง กํงาหนดวิ
กําหนดวิ
สัยทัสศัยนทัศพันนธกิ
พันจธกิ
และเป
จและเป
าหมาย
าหมาย
โดยมุโดยมุ
งเนนงทีเน่คนุณทีภาพผู
่คุณภาพผู
เรียนโดย
เรียนโดย
ภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดย
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาหมาย โดยมุงเนนที่คุณภาพผูเรียทุนโดย
กฝทุากยมีฝาสยมี
วนรสวนร
ม วม

มีปฏิมีทปินฏิปฏิ
ทินบปฏิ
ัติงบานที
ัติงานที
่ชัดเจน
่ชัดเจน
โดยใช
โดยใช
ระบบออนไลน
ระบบออนไลน
เจน โดยใชระบบออนไลน

เสนอขอความเห็
เสนอขอความเห็
นชอบจากคณะกรรมการสถานศึ
นชอบจากคณะกรรมการสถานศึ
กษาขักษาขั
้นพื้น้นฐาน
พื้นฐาน
การจั
3. ้นการจั
ดระบบบริ
หารและ
หารและ  
จากคณะกรรมการสถานศึ3.กษาขั
พืด้นระบบบริ
ฐาน
จัดระบบการบริ
จัดระบบการบริ
หารของสถานศึ
หารของสถานศึ
กษาที
กษาที
่เอื้อต่เอือ้อการพั
ตอการพั
ฒนาระบบการประกั
ฒนาระบบการประกั
นคุณนภาพภายใน
คุณภาพภายใน
สารสนเทศ
ยนทวี
ยนทวี
ธาภิธเศก
าภิเศก
งสถานศึกษาที่เอื้อตอการพัสารสนเทศ
ฒนาระบบการประกั
นคุณภาพภายใน โรงเรีโรงเรี

กําหนดผู
กําหนดผู
รับผิรดับชอบและจั
ผิดชอบและจั
ดระบบสารสนเทศให
ดระบบสารสนเทศให
เปนเหมวดหมู
ปนหมวดหมู
 ครอบคลุ
 ครอบคลุ
มเปนมเป
ปจนจุปบจันจุบสะดวกต
ัน สะดวกต
อ อ
การเข
าถึงและการให
าถึงและการให
บริกบารใช
ริการใช
ประโยชน
ประโยชน
ในการบริ
ในการบริ
หารจัหดารจั
การศึ
ดการศึ
กษาและการพั
กษาและการพั
ฒนาการเรี
ฒนาการเรี
ยนการ
ยนการ
ะจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมเปนปจจุบัน สะดวกต
อ การเข
สอนสอน
โดยใช
โดยใช
ระบบออนไลน
ระบบออนไลน
ริการใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการ
ลน
4. การดํ
4. การดํ
าเนินาเนิ
งานตาม
นงานตาม

นําแผนปฏิ
นําแผนปฏิ
บัติกบารประจํ
ัติการประจํ
าปสาูกปารปฏิ
สูการปฏิ
บัติตบามกรอบระยะเวลาและโครงการ/กิ
ัติตามกรอบระยะเวลาและโครงการ/กิ
จกรรมที
จกรรมที
่กําหนดไว
่กําหนดไว
แผนพั
แผนพั
ฒนาการจั
ฒนาการจั
ด ด จกรรมที่กํา
จําปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและโครงการ/กิ
หนดไว

ผูรับผูผิรดับชอบและผู
ผิดชอบและผู
เกี่ยวข
เกี่ยอวข
งทุอกงทุ
ฝากยปฏิ
ฝายปฏิ
บัติตบามบทบาทหน
ัติตามบทบาทหน
าที่แาละความรั
ที่และความรั
บผิดบชอบ
ผิดชอบ
การศึการศึ
กษาของสถานศึ
ษา
ของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหน
าทีก่แษาของสถานศึ
ละความรับกษา
ผิดกชอบ

มีการนิ
มีการนิ
เทศเทศ
กํากักํบาติกัดบตามและประเมิ
ติดตามและประเมิ
นผลการดํ
นผลการดํ
าเนินาเนิ
งานนงาน
ามและประเมินผลการดําเนิ5.นการจั
งาน
5. การจั
ดใหดมให
ีการติ
มีการติ
ดตาม
ดตาม

กําหนดผู
กําหนดผู
รับผิรดับชอบในการติ
ผิดชอบในการติ
ดตามตรวจสอบคุ
ดตามตรวจสอบคุ
ณภาพการศึ
ณภาพการศึ
กษาตามมาตรฐานคุ
กษาตามมาตรฐานคุ
ณภาพฯ
ณภาพฯ
ระดัระดั
บ บ
ตรวจสอบคุ
ตรวจสอบคุ
ณภาพ
ณภาพ
ยน ยน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึ
กษาตามมาตรฐานคุ
ณภาพฯ ระดัโรงเรี
บ โรงเรี
การศึการศึ
กษากษา

นําเสนอผลการประเมิ
นําเสนอผลการประเมิ
น และร
น และร
องรอยหลั
องรอยหลั
กฐานกฐาน
ขึ้นเว็ขึบ้นไซด
เว็บกไซด
ารประกั
การประกั
นคุณนภาพ
คุณภาพ
โรงเรีโรงเรี
ยน ยน
าภิธเศก
าภิเศก
น และรองรอยหลักฐาน ขึ้นเว็บไซดการประกันคุณภาพ โรงเรียน ทวีธทวี

รายงานและนํ
รายงานและนํ
าผลการติ
าผลการติ
ดตามดตาม
ตรวจสอบคุ
ตรวจสอบคุ
ณภาพการศึ
ณภาพการศึ
กษาไปใช
กษาไปใช
ประโยชน
ประโยชน
ในการปรั
ในการปรั
บปรุบงปรุ
พัฒงนา
พัฒนา
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา
6. การจั
6. การจั
ดใหดมให
ีการประเมิ
มีการประเมิ
น น

ดําเนิดํนาเนิ
การประเมิ
นการประเมิ
นคุณนภาพภายในตามมาตรฐานการศึ
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึ
กษาของสถานศึ
กษาของสถานศึ
กษาโดยใช
กษาโดยใช
วิธีกวารและ
ิธีการและ
คุณภาพภายในตาม
คุกณษาของสถานศึ
ภาพภายในตาม
งมื่องมื
ที่หอลากหลายและเหมาะสมมี
ที่หลากหลายและเหมาะสมมี
คณะกรรมการที
คณะกรรมการที
่ประกอบด
่ประกอบด
วยผูวทยผู
รงคุทณ
รงคุ
วุฒณิภวุายนอกของ
ฒิภายนอกของ
ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ
กษาโดยใชวิธีการและเครื่อเครื
มาตรฐานการศึ
มาตรฐานการศึ
สพม.1
สพม.1
จํานวน
จํานวน
1 คน1 มาร
คน วมาร
มประเมิ
วมประเมิ
นฯ นปฯละป1ละครั1 ้ง ครั้ง
และเหมาะสมมีคณะกรรมการที
่ประกอบดกวษาของ
ยผูกทษาของ
รงคุณวุฒิภายนอกของ
มารวมประเมินฯ ปละ 1 สถานศึ
ครัสถานศึ
้ง กษากษา
7. การจั
7. การจั
ดทําดรายงาน
ทํารายงาน

จัดทํจัาดรายงานประจํ
ทํารายงานประจํ
าปทาี่สปะท
ที่สอะท
นคุอณนคุภาพผู
ณภาพผู
เรียนและผลสํ
เรียนและผลสํ
าเร็จาของการบริ
เร็จของการบริ
หารจัหดารจั
การศึ
ดการศึ
กษาตาม
กษาตาม
ประจํประจํ
าปาเร็ทาจี่เปปของการบริ
ทนี่เรายงาน
ปนรายงาน
รูปแบบของ
สพม.1
สพม.1
ที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสํ
หารจัดการศึกษาตามรูปแบบของ
ประเมิ
ประเมิ
นคุณนภาพภายใน
คุณภาพภายใน

นําเสนอรายงานประจํ
นําเสนอรายงานประจํ
าปตาอปคณะกรรมการสถานศึ
ตอคณะกรรมการสถานศึ
กษาขักษาขั
้นพื้น้นฐานให
พื้นฐานให
ความเห็
ความเห็
นชอบ
นชอบ
ปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ  
เผยแพร
เผยแพร
รายงานต
รายงานต
อสาธารณชน
อสาธารณชนสพม.1
สพม.1
และหน
และหน
วยงานที
วยงานที
่เกี่ยวข
่เกี่ยอวข
ง อโดยการขึ
ง โดยการขึ
้นเว็บ้นไซต
เว็บไซต
และและ
จัดทํจัาดสรุทํปาสรุ
รูปปเลรูมปรายงานประจํ
เลมรายงานประจํ
าปทาุกปปทุกป
ารณชน สพม.1 และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการขึ้นเว็บไซต และ
นประจําปทุกป
8. การจั
8. การจั
ดใหดมให
ีการพั
มีการพั
ฒนาฒนา

นําผลการประเมิ
นําผลการประเมิ
นจากป
นจากป
ที่ผาทนมา
ี่ผานมา
นํามาปรั
นํามาปรั
บปรุบงปรุ
และพั
ง และพั
ฒนาฒนา
โดยการปรั
โดยการปรั
บปรุบงปรุ
โครงการ/
งโครงการ/
คุ
ณ
ภาพการศึ
คุ
ณ
ภาพการศึ
ก
ษาอย
ก
ษาอย
างบปรุ
างงโครงการ/ กิจกรรมให
กิจกรรมให
สอดคล
สอดคล
องกัอบงกั
บริบบบริ
ทสถานศึ
บทสถานศึ
กษาและผู
กษาและผู
เรียนเป
เรียนเป
นสํานคัสํญาคัญ
ปที่ผานมา นํามาปรับปรุง และพัฒนา โดยการปรั
ตอ่ เนื
งนสํ่อางคัญ
บบริบทสถานศึกษาและผูตเรีอยเนื
นเป

เผยแพร
เผยแพร
ผลการพั
ผลการพั
ฒนาคุ
ฒนาคุ
ณภาพการศึ
ณภาพการศึ
กษาและแลกเปลี
กษาและแลกเปลี
่ยนเรี่ยยนเรี
นรูยทนรู
ุกปทเพืุกป่อเใหพื่อเกิใหดการพั
เกิดการพั
ฒนาฒนา
ณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกปเพื่อใหเกิดการพัฒนา
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3
การปฏิบตั ิทดี่ ีเลิศ (Best Practice)
โรงเรียนฤทธิณรงครอน
กิจกรรมวงดนตรีลูกทุงโรงเรียนฤทธิณรงครอน
ความเปนมาและความสําคัญ
โรงเรียนฤทธิณรงครอนเปนโรงเรียนที่สง เสริมความเปนเลิศในหลายๆดาน แตกจิ กรรมที่สรางชื่อเสียง
และเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป คือ วงดนตรีลูกทุงของโรงเรียน ทั้งนี้เนือ่ งดวยนักเรียนสวนใหญใหความ
สนใจ มีครูและผูฝกซอมที่มีความสามารถ ตลอดจนไดรบั การสนับสนุนจากผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อตอยอดความสําเร็จของวงดนตรีลูกทุงของโรงเรียนตัง้ แตอดีตถึงปจจุบัน
2. เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางดนตรีใหมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับมากขึ้น
3. เพื่อใหเปนแบบอยางแกนกั เรียนคนอื่นในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมรี ะเบียบวินัยและเปนผูม ีจิตสาธารณะ
ปจจัยสนับสนุน
1. งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียน ผูปกครอง และผูม ีอุปการคุณ
2. สถานที่ในการฝกซอม
3. การสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ และเครื่องแตงกาย
4. วิทยากรภายนอกในการฝกซอม
กระบวนการดําเนินงาน
1. เขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเพือ่ ใหผูบริหารอนุมัติ
2. ดําเนินการตามแผนที่วางไว
3. ดําเนินการฝกซอมวงดนตรี แดนเซอร โดยวิทยากรภายนอกและครูสอนเตน
4. เขารวมการแขงขันในระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ และรายการอื่นๆ
ผลสําเร็จ
1. โรงเรียนฤทธิณรงครอนเปนเจาภาพ การแขงขัน วงดนตรีลูกทุง ระดับเขตพื้นที่ของ สพม.1 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ประจําปการศึกษา 2558
2. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลูกทุง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
3. รางวัลเหรียญทอง การขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
4. รางวัลเหรียญทอง การแขงขันรองเพลงไทยลูกทุง ชายและหญิง งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
5. ไดรับเชิญเขารวมการแสดงกิจกรรมของสํานักงานเขตบางกอกใหญ เชน กิจกรรมวันลอยกระทง และ
วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3
โรงเรี
สวนอนั
โรงเรียยนนสวนอนั
นต์นต

การปฏิ
ารศึกกษา
ษา 2558
2508
การปฏิบบัตัติทิที่ดี่ดีเีเลิลิศศ (Best
(Best Practice)
Practice) ตามนโยบายกระทรวงศึ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ารปปีกการศึ
.......................................................................
ชื่อกิจจกรรม
กรรม 1. กิ จกรรม คนดี คนเกง 8 กลุม สาระการเรีย นรู เปนกิ จ กรรมที่ คนหานั ก เรี ยนที่ มี ความรู
ความสามารถในแตล ะกลุม สาระการเรียนรู ทั้ ง 8 กลุม สาระฯ โดยใหวิธีก ารทดสอบ กลางภาค ปลายภาค
ผลคะแนนโอเน็ต การเขารวมกิ จกรรมของแตละกลุมสาระฯและอื่นๆ ตามความเหมาะสม มีการเรียงคะแนน
เปนตน
2. กิจกรรม คนเกงและมีสุนทรียภาพดานกิจกรรมและนันทนาการ เปนการสนับสนุนสงเสริม
นัก เรียนที่ มี ความสนใจทั้ ง กลุม และเดี่ยวในการเขารวมประกวด แขง ขัน หรือแสดงออกในสิ่ง ที่ ตนเองสนใจ
นอกเหนือจากที่โรงเรียนมอบหมายผานกลุมสาระฯหรือฝายตางๆ อาทิ งานวิชาการประกวดแขงขัน การสอบ
ตางๆ หรือ เกี่ยวกั บ ดนตรี กีฬา ศิล ปะ หรือกิ จกรรมยามวางที่ จ ะพัฒนานักเรียน สรางชื่อเสียงใหกั บตนเอง
ครอบครัวและโรงเรียน โดยจะเปนการเขาไปชวยดูแล อาทิ การเดินทาง การกินอยู คาสมัคร คาเดินทาง ทั้งนี้จะ
ใหไปในนามโรงเรียน โดยนักเรียนสวนใหญเปนคนหาขอมูลมาประกอบ เปนตน
ขั้นตอนการดำเนิ
ตอนการดําเนินงาน - เปนไปตามกระบวนการและขั้นตอนของแตละกิจกรรม ทั้งนี้ กิ จกรรมตางๆและ
โดยเฉพาะทั้ง 2 กิจกรรม ใหแทรกอยูในการจัดการเรียนการสอน และดึงศักยภาพนักเรียนในโอกาสที่เหมาะสม
- นอมนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว เพื่อความ
ยั่งยืนของการดําเนินชีวิตและตอยอดศักยภาพนักเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ในแผนการจั
ดการเรี
ในแผนการจั
ดการเรี
ยนรูยนรู
 
กิจกรรม/
โครงการจาก
ภายนอกที่เขา
มายังโรงเรียน

เพื่อนักเรียนเปน
คนดีคนเกง 8 กลุมสาระการเรียนรู
มีสุนทรียภาพดานกิจกรรมและนันทนาการ
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ใหการสนับสนุน

กิจกรรม/
โครงการจาก
ภายนอกที่เขา
มายังโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3

1

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
				
โรงเรีบยัตนอุ
นราชกัPractices)
ญญาราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
การปฏิ
ิที่ดบีเลิลรัศต(Best
เรื่อง การพัฒนาการประกั
นคุบณัติทภาพการศึ
กษาโดยการพั
				
การปฏิ
ี่ดีเลิศ (Best
Practice)ฒนาการรวมมือ
เรื่อง การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาการร่วมมือ
1. ขั้นตอนการดําเนินงาน
โรงเรียนอุนบงาน
ลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ไดดําเนินงานโดยการวางแผนเปน 2 สวน ดังนี้
1. ขั้นตอนการดำเนิ
ลรัตนราชกั
ญญาราชวิ
งเทพฯ
ได้ดกำเนิ
นงานโดยการวางแผนเป็
น 2 ส่วนนดังนี้
สโรงเรี
วนทีย่ นอุ
1 บโรงเรี
ยนสงเสริ
มและพัฒทยาลั
นาครูย แกรุละบุ
คลากรทุ
คนในเรื
่องความสําคัญของการประกั
ส่วนทีกษาโดยการศึ
่ 1 โรงเรียกนส่ษาค
งเสรินคว
มและพั
ฒนาครูและบุ
คุณภาพการศึ
าจากเอกสารสื
่อสิ่งคพิลากรทุ
มพตางๆกคนในเรื่องความสำคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยการศึ
่งพิมพ์ต่างๆ
สวนที่ 2กษาค้
โรงเรีนยคว้นสาจากเอกสารสื
งเสริมและพัฒ่อสินาระบบการประกั
นคุณภาพการศึกษา โดยครูทุกคนมีสวนรวมในการ
ส่
ว
นที
่
2
โรงเรี
ย
นส่
ง
เสริ
ม
และพั
ฒ
นาระบบการประกั
นคุณภาพการศึ
ษา โดยครูทุกคนมีนสคุ่วนร่
วมในการ
วางแผน รวมกันดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินผลและปรั
บปรุงพัฒกนาระบบการประกั
ณภาพ
วางแผน ร่วมกันดำเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
2. วิธีการดําเนินการ
2. วิธีการดำเนิ
การบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักการ
โรงเรีนยนอุ
โรงเรียานอุ
นราชกัอญวงจรเดมมิ
ญาราชวิทยาลั
ย กรุงเทพฯ
ำเนินหการประกั
นคุณาภาพการศึ
กษาตามหลั
บริห ารงานอย
งมีบคลรั
ุณตภาพหรื
่ ง (PDCA)
โดยมีได้ฝาดยบริ
ารใหความสํ
คัญ กั บ งานประกั
นคุกณการ
ภาพ
บริ ห ารงานอย่ า งมี คุ ณ ภาพหรื อ วงจรเดมมิ่ ง (PDCA) โดยมี ฝ่ า ยบริ ห ารให้ ค วามสำคั ญ กั บ งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอยางยิ่ง โดยเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของระบบงานประกัน
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างยิ่ง โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ผลการดําเนินงาน
3. ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ไดดําเนินการตามแผนระบบงานประกันคุณภาพ
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการตามแผนระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามลําดับขั้นตอน และวิธีการดําเนินงานและสามารถสรุปผลการดําเนินงานตามระบบการ
ภายในสถานศึกษา ตามลำดับขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานและสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามระบบการ
ประกันนคุณ
คุณภาพภายในสถานศึ
ภาพภายในสถานศึกษาได้
กษาไดอย่อายงชั
างชั
ดเจน โดยโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ประกั
ดเจนได้
ไดโดยอเนืโรงเรี
ยนมี่งกยืระบวนการพั
ณภาพการศึกษาอยางเป
ระบบต่
่องและยั
น นักเรียนมีฒ
คุณนาคุ
ภาพตามมาตรฐานการศึ
กษานระบบตอเนื่องและยั่งยืน นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
4. ผลสำเร็จ
4. ผลสําเร็
จ ยนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานตามระบบ
โรงเรี
ยนอุบลรัตนราชกัญกษา
ญาราชวิ
ทยาลัย วกรุยผูง้อเทพฯ
ไดรับรองผู
ความร
วมมือในการดํ
าเนิากลุ
นงานตามระบบการ
การประกันโรงเรี
คุณภาพภายในสถานศึ
ซึ่งประกอบด้
ำนวยการ
้อำนวยการ
หัวหน้
่มบริหารงาน 4
ณาภาพภายในสถานศึ
กษา
ซึ่ง ประกอบด
วยผูอํานวยการ
รองผูนคว้
อํ าานวยการ
กลุมบริหารงานน 4
ฝ่าประกั
ย หันวคุหน้
กลุ่มสาระการเรียนรู
้ และหั
วหน้ามาตรฐาน
ในการศึกษาค้
ข้อมูล เกีหั่ยววกัหนบาระบบการประกั
ย หัวหนาวกลุ
ยนรู มและหั
วหนามาตรฐาน
ในการศึก่ ยษาค
คว้ รา่ วขมกั
อมูนลอย่เกีา่ยงต่วกัอบเนืระบบการประกั
คุ ณฝาภาพและร่
มมืมอสาระการเรี
ในการวิ เ คราะห์
าตรฐานการศึ
ก ษา แลกเปลี
นเรี ยนนรู
่ อ งและนำไปสู่ น
การปฏิ
บัติงานอย่วามมื
งมีอคในการวิ
ุณภาพ นอกจากนี
ำให้เห็นถึงความสำคั
ญของกระบวนการทำงานร่
นาระบบ
นระบบ
คุณภาพและร
เคราะหม้ทาตรฐานการศึ
กษา แลกเปลี
่ยนเรียนรูรวมกันอยวมกั
า งตนอย่
อเนืางและเป็
่อเป็
งและนํ
ไปสูการ
บัต่ไิงด้านอย
5.ปฏิ
ผลที
รับ างมีคุณภาพ นอกจากนี้ทําใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการทํางานรวมกันเปนคณะและเปนระบบ
5. ผลที่ไดจากการปฏิ
รับ
บัติงานพบว่า ในการดำเนินการวางแผนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถ
นำไปสู่ ก ารปฏิ
บั ติ จ ริบง ัตบางครั
ด ความไม่
เข้ า ใจในระบบการทำงานนคุณทำให้
ง านที่ ไ ด้ ว างแผนไว้
อ าจมี
จากการปฏิ
ิงานพบว้ ง อาจเกิ
า ในการดํ
าเนินการวางแผนระบบการประกั
ภาพภายในสถานศึ
กษา สามารถ
ความคลาดเคลื
ตรงกับ้งเป้
าหมายที
่ตั้งไว้บเข้าางใจในระบบการทํ
ดังนั้นฝ่ายบริหาารของโรงเรี
วมกั
น
นําไปสูการปฏิ่อบนและไม่
ัติจริง บางครั
อาจเกิ
ดความไม
งาน ทํ าใหยงนจึ
านทีงมี่ ไดบวทบาทในการร่
างแผนไวอ าจมี
ความ
จนกระทั
ง
่
วางแผนและหาแนวทางในการดำเนิ
นงานให้
่ทางโรงเรียนร่
วมกั
่
คลาดเคลื่อนและไมตรงกับเปาหมายที
่ตั้งไวเบป็านงไปตามเป้
ดังนั้นฝาาหมายที
ยบริหารของโรงเรี
ยนจึ
งมีนบกำหนดไว้
ทบาทในการรวมกัน้ นำไปสู
วางแผน
การจั
ด
ทำสรุ
ป
รายงานประจำปี
ข
องสถานศึ
ก
ษา
ที
่
ส
รุ
ป
ผลการดำเนิ
น
งานในรอบปี
ท
่
ี
ผ
่
า
นมาตามระบบการประกั
น
และหาแนวทางในการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ทางโรงเรียนรวมกันกําหนดไว จนกระทั้งนําไปสูการจัดทํา
คุณภาพคุณภาพภายในสถานศึกษา
สรุปรายงานประจําป ของสถานศึกษา ที่สรุป ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาตามระบบการประกั นคุณภาพ
คุณภาพภายในสถานศึกษา
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การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3
โรงเรียนวัดบวรมงคล

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การบริหารโรงเรียนวัดบวรมงคลสูความเปนเลิศ
รูปแบบ BORWORN MODEL
O
One ness
N
Network

R
Responsible

B
Balanced
growth

R
Revise

W
Wisdom

O
Organized
อักษร
คําศัพท
B Balanced
growth

ความหมาย
คําอธิบาย
เจริญเติบโตอยาง นักเรียนและโรงเรียน พัฒนาเติบโตทุกดานอยางสมดุล
สมดุล

O

One ness

ความเปนอันหนึ่ง บุคลากรทัง้ ในและนอกโรงเรียนรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
อันเดียวกัน
ในการพัฒนาโรงเรียน

R

Responsible

ความรับผิดชอบ

นักเรียน , ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีความรับผิดชอบ
รวมกันทํางานอยางเต็มความสามารถ

W

Wisdom

สติปญ
 ญา

นักเรียน , ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ไดรับการพัฒนา
ตนเองทัง้ ดานความคิด และสติปญ
 ญาอยูเสมอ

O

Organized

R

Revise

จัดการอยางเปน ผูบริหารของโรงเรียน มีการวางแผนบริหารงานอยางเปนระบบ
ระบบ
ตรวจทาน ,
บุคลากรทุกคนและทุกฝายรวมกันตรวจสอบทบทวนเพื่อแกไขและ
ปรับปรุง
ปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง

N

Network

เครือขาย

มีการสรางเครือขายในดานตางๆ อยางเหนี่ยวแนน ทั้งบาน วัด
โรงเรียน และชุมชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนสตรีวัดระฆังไดรบั ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบสาม จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) วา“ดานการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตนสังกัดมีพัฒนาการที่ดีอยูแลว แตสถานศึกษาควรใชการวางแผนเปนเครือ่ งมือสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงขึ้น และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” โรงเรียนสตรีวัดระฆังไดนําผลการประเมิน
มาวิเคราะหรวมกัน ศึกษาจุดเดน จุดดอย และขอเสนอแนะ เพื่อทบทวนพันธกิจ เปาหมาย พัฒนางาน/
โครงการ/กิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงความพรอมทั้งทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ และการใชงบประมาณ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โรงเรียนจึงจัดประชุมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการติตตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลระบบการประกับคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทําเอกสารเครื่องมือในการติดตาม
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก
1. แบบประเมินองคประกอบพื้นฐาน ๘8 องคประกอบ
2. แบบรายงานการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. แบบสรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เครื่องมือทัง้ สามนี้ทําใหการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 14 ซึ่งโรงเรียนสตรีวัดระฆังไดจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ดวยเหตุนี้เองในป 2558 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จึงไดเปนโรงเรียนที่จัดทํารายงานประจําป 2557 ได
คุณภาพมาตรฐานระดับดีเยี่ยม จากสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3
โรงเรียนสุ
ทยาคม
โรงเรี
นสุววรรณารามวิ
รรณารามวิ
ทยาคม

การปฏิ
ภาพภายในสถานศึกกษา
ษา
การปฏิบบัตัติทิที่ดี่ดเี ลิีเลิศศ (Best
(Best Practice)
Practice) การจัดระบบประกันคุณณภาพภายในสถานศึ
เปาหมายของการดําเนินงาน
เป้าหมายของการดำเนินงาน
งานประกั
นคุนณคุณภาพการศึ
เนินนงานจั
งานประกั
ภาพการศึกษาโรงเรี
กษาโรงเรียยนสุ
นสุววรรณารามวิ
รรณารามวิททยาคม
ยาคม ไดได้ดดําำเนิ
งานจัดดระบบการประกั
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ
กเกณฑ
ธีประกั
นคุณ
กษากษา
พ.ศ.พ.ศ.
25532553
โดย
ภายในสถานศึกกษา
ษา ตามกฎกระทรวงว
ตามกฎกระทรวงว่าดาวด้ยระบบ
วยระบบหลัหลั
กเกณฑ์และวิ
และวิ
ธีประกั
นคุภาพการศึ
ณภาพการศึ
นงานอย่
นระบบ
เนื่องตลอดปี
ษา และเน้
นการมี
วมของบุ
คลากรและผู
กี่ยอวข้งทุอกง
ดํโดยดำเนิ
าเนินงานอย
างเปานงเป็
ระบบ
ตอเนืต่่อองตลอดป
การศึกการศึ
ษากและเน
นการมี
สวนรส่วนร่
มของบุ
คลากรและผู
เกี่ย้เวข
ทุกภาคส่
วนเพื
มุ่งยกระดั
บและพั
ฒนาคุ
ภาพการศึกษาให
กษาให้มมีคีคุณุณภาพตามเกณฑ
ภาพตามเกณฑ์
ภาคส
วนเพื
่อมุ่องยกระดั
บและพั
ฒนาคุ
ณณ
ภาพการศึ
ผลลัพธ์ธที่เกิดขึ้น
ผลการดำเนิ
นงานประกันคุนณคุณภาพการศึ
ภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึ
กษาตามมาตรฐานการศึกกษาของโรงเรี
ษาของโรงเรียยนสุ
นสุววรรณารามวิ
รรณารามวิทยาคม
ผลการดํ
าเนินงานประกั
ารศึกกษา
ษา 2558
2558 ได้
อยูใ่ในระดั
นระดับบดีดีมมาก
าก ผลการประเมิ
ผลการประเมินนทีที่จ่จําำแนกตามแต่
ปปีกการศึ
ไดคคะแนนประเมิ
ะแนนประเมินนผลรวม
ผลรวม 92.53
92.53 อยู
แนกตามแตลละะ
มาตรฐาน ส่สววนใหญ่
มาตรฐาน
นใหญออยูยู่ใในระดั
นระดับบดีดีเยีเยี่ย่ยมม
ผลสำเร็
(Best Practice)
Practice)
ผลสํ
าเร็จจของการปฏิ
ของการปฏิบบัตัติทิที่ดี่ดีเีเลิลิศศ(Best
ในการปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านตามระบบประกั
ภาพการศึกกษาในป
ษาในปีกการศึ
ารศึกกษาที
ษาที่ผ่ผา่านมา
นมา โรงเรี
โรงเรียยนได
นได้ดดําำเนิ
งาน
ในการปฏิบัติงานตามระบบประกันนคุคุณณภาพการศึ
เนินนงาน
ระบบประกันนคุคุณณภาพการศึ
ารร่ววมกั
มกันน
ระบบประกั
ภาพการศึกกษาโดยเน้
ษาโดยเนนนการมี
การมีสส่ววนร่
นรววมม บนพื
บนพื้น้นฐานวงจรคุ
ฐานวงจรคุณณภาพ
ภาพ (PDCA)
(PDCA) คืคืออ มีมีกการร
วางแผน การดำเนิ น งาน บุ ค ลากรร่ ว มมื อ กั น ดำเนิ น งานตามแผนที่ ก ำหนด มี ติ ด ตามและประเมิ น ผล
วางแผน
การดํา เนิ นงาน บุ ค ลากรร ว มมื อ กั นดํ า เนิน งานตามแผนที่ กํ าหนด มี ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดำเนิ น งาน รวมถึ ง หาแนวทางในการพั ฒ นาการดำเนิ น งานในครั้ ง ต่ อ ไปให้ มี คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้
การดําเนินงาน รวมถึง หาแนวทางในการพัฒ นาการดําเนินงานในครั้ง ตอไปใหมี คุณภาพยิ่ง ขึ้น นอกจากนี้
โรงเรี ย นยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเข้ า ใจและเห็ น ความสำคั ญ ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
โรงเรียนยัง สงเสริมใหบุคลากรเขาใจและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยชี้ใหเห็นวา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น สามารถทำให้เกิดคุณภาพได้จริง แต่ทั้งนี้ ต้องประเมินตามสภาพ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น สามารถทําใหเกิดคุณภาพไดจริง แตทั้งนี้ตองประเมินตามสภาพความ
ความเป็นจริงเพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เปนจริงเพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
ปจจัยที่ทําให
ระสบความสําเร็นจงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1. ปการวางแผนดำเนิ
การวางแผนดํ
าเนิไนขข้งานอย
างเป
้นตอนของระบบประกั
ภาพการศึกษา
2. 1.การยอมรั
บและแก้
อบกพร่
องทีน่พระบบตามขั
บในการดำเนิ
นงานที่ผ่านมา อาทิ นจัคุดณทำเอกสาร
2. การยอมรั
บและแกณไภาพการศึ
ขขอบกพรกอษางทีฯ่พบในการดําเนินงานที่ผานมา อาทิ จัดทําเอกสารการ
การติ
ดตามตรวจสอบคุ
ดตามตรวจสอบคุ
ณภาพการศึกษา ฯ
แนวทางการพัติฒ
นาการดำเนินงาน
แนวทางการพั
ฒนาการดํ
าเนิดนตามตรวจสอบคุ
งาน
การดำเนิ
นการติ
ณภาพการศึกษาได้เริ่มพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบตามที่
การดํ
า
เนิ
น
การติ
ด
ตามตรวจสอบคุ
ณ
ภาพการศึ
ษาได
นาระบบการติ
กำหนดในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึ
กษากแต่
ทั้งเนีริ้ย่มังพัต้ฒองปรั
บปรุงอย่างต่ดอตามตรวจสอบตามที
เนื่องเพื่อให้สามารถ่
กํดำเนิ
าหนดในการดํ
นคุ่งณขึภาพการศึ
กษา
แตทั้งนี้ยังตองปรับปรุองงเพิ
อย่มาความสะดวกในการเข้
งตอเนื่องเพื่อใหสามารถ
นการได้อย่าาเนิงมีนปงานระบบประกั
ระสิทธิภาพมากยิ
้น การดำเนิ
นงานระบบสารสนเทศต้
าถึง
ดํข้อาเนิ
น
การได
อ
ย
า
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพมากยิ
ง
่
ขึ
น
้
การดํ
า
เนิ
น
งานระบบสารสนเทศต
อ
งเพิ
ม
่
ความสะดวกในการเข
า
ถึง
มูลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา
ขผลลั
อมูพลให
ากยิ่งขึ้นเพืน่องานที
ประโยชน
ธ์ขมองการดำเนิ
่ผ่านมาในการนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการและพัฒนา
ผลลัพธของการดํ
าเนิกนษา
งานที
่ผานมา
ในปีการศึ
2558
ที่ผ่านมา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมมีผลการประเมินภายใน อยู่ในระดับดีมาก
การเปลี่ยในป
นแปลงภายในโรงเรี
1 ปี ได้แก่ ทยาคมมีผลการประเมินภายใน อยูในระดับดีมาก
การศึกษา 2558ยนที
ที่ผ่ดาำเนิ
นมานการในเวลา
โรงเรียนสุวรรณารามวิ
1. โรงเรียนได้จัดให้ยมนทีีการติ
การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรี
่ดําเนิดตามตรวจสอบคุ
นการในเวลา 1 ณปภาพการศึ
ไดแก กษาที่เป็นระบบมากขึ้น
โรงเรียยนได
นมีจกัดารพั
างๆที่ดีขึ้นทั้งทางด้
านกายภาพและคุ
ภาพของผู้เรี้นยน ครูและผู้บริหาร
1. 2. โรงเรี
ใหมฒีกนาด้
ารติาดนต่
ตามตรวจสอบคุ
ณภาพการศึ
กษาทีเ่ ปนณระบบมากขึ
2. โรงเรียนมีการพัฒนาดานตางๆที่ดีขึ้นทั้งทางดานกายภาพและคุณภาพของผูเ รียน ครูและผูบ ริหาร
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3
โรงเรียนมัธยมวัดดุสติ าราม
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)
เรื่อง การพัฒนานักเรียนสูตนแบบโรงเรียนมาตรฐานตานยาเสพติด
โรงเรียนมั ธยมวัดดุสิตาราม ได ใหความสําคัญและมุ งมั่ นที่จ ะดําเนินกิจ กรรมตานสิ่งเสพติดเพื่อสนอง
นโยบายของหนวยงานภาครัฐ และคืนความสุขใหบุคลากรในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน จึงจัดทําระบบการ
บริหารจัดการใหสอดคลองกับมาตรฐานตานสิ่งเสพติด มีการใหความรูแกบุคลากรของโรงเรียน ปรับปรุงการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง จัดประชุมทบทวนของฝายที่เกี่ยวของ อีกทั้งนําเกณฑมาตรฐานตานสิ่งเสพติด เปน
แนวทางการดําเนินงานที่เนนกิจกรรมประเภทพัฒนาจิตใจ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความอดทน อดกลั้น ตอสิ่งที่
ทําใหเกิดปญหาสิ่งเสพติด โดยกําหนดแผนการดําเนินการเขาสูมาตรฐานตานสิ่งเสพติดไว ดังนี้
แผนใจประสานใจ
แผนเครือขายการปองกันและแกไข
แผนปองปราม

• แผนใจประสานใจ

การพัฒนานักเรียนสู
ตนแบบโรงเรียน
มาตรฐานตานยาเสพติด

แผนการเรียนการสอน
แผนการอบรม/สัมมนา

แผนกิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ
1. แผนใจประสานใจ เปนแผนที่จะหลอหลอมระหวางครูกับนักเรียนใหมีความเขาใจตรงกัน เชื่อใจกัน
และกัน พรอมที่จะขอคําปรึกษา และใหคําปรึกษาโดยใชกิจกรรมโฮมรูมเปนหลักในการปฏิบัติงาน
2. แผนการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนแทรกเนื้อหาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด โดย
บูรณาการ เขากับวิชาตางๆ ในหลักสูตร
3. แผนการอบรม/สัมมนา ใหความรูแกครูและนักเรียนโดยการจัดอบรมสัมมนา และดูงาน โดยประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตํารวจชุมชนสัมพันธ ปปส. สภาสังคมสงเคราะห มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
และกิจกรรมเสียงตามสายใหความรูตานยาเสพติด
4. แผนกิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ จัดใหมีการสอนดนตรี กีฬา และจัดนันทนาการในรูปของ
ชุมนุมตางๆ และจัดแขงกีฬา ภายในโรงเรียนจัดประกวดดนตรีลูกทุง รวมแสดงดนตรีกับคา ยเพลงตางๆ
5. แผนปองปราม โรงเรียนไดทําการเฝาระวังเรือ่ งยาเสพติด โดยดําเนินการตรวจคนยาเสพติด เชน ตรวจคน
กระเปานักเรียนเปนรายๆ ทําการสัมภาษณนักเรียนทีม่ ีพฤติกรรมนาสงสัย และทําการตรวจสุมปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง
6. แผนเครือข ายการปองกันและแกไ ข ไดป ระสานกับศูนยผูบริการสาธารณะสุขที่ 31 ศูนยบริการ
สาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รวมจัดกิจกรรมระหวางสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน
เป
ลากรของสถานศึกกษา
ษา ผูผู้ปปกครอง
กครองนันักกเรีเรียนยนและชุ
และชุ
มชนได้เได
ขามามี
สววนม
เป็นการขยายขอบเขตของกิจกรรมเพื่อให
ให้บุคลากรของสถานศึ
มชน
ข้าเมามี
ส่วนร่
งระบบตามวงจร
Deming
(P D C(PA)Dมาประยุ
กต์ใช้ในการดำเนิ
นงานาเนินงาน
รโดยนำกระบวนการเชิ
วมโดยนํากระบวนการเชิ
งระบบตามวงจร
Deming
C A) มาประยุ
กตใชในการดํ
ผลสําเร็จ รางวัลโรงเรียนระดับทองในโครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด สภากาชาดไทย
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3
โรงเรี
โรงเรียยนวิ
นวิมมุตุตยารามพิ
ยารามพิททยากร
ยากร
การปฏิ
การปฏิบบตั ตั ิทิทดี่ ดี่ ีเลิีเลิศศ(Best
(BestPractices)
Practices)ของโรงเรี
ของโรงเรียยนวิ
นวิมมุตุตยารามพิ
ยารามพิททยากร
ยากร
1.1.โครงการยกระดั
โครงการยกระดับบคุคุณณภาพผู
ภาพผูเรีเรียยนโรงเรี
นโรงเรียยนวิ
นวิมมุตุตยารามพิ
ยารามพิททยากร
ยากร
2.2.วัวัตตถุถุปประสงค
ระสงค
2.1
2.1 นันักกเรีเรียยนมี
นมีผผลสัลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ท์ทางการเรี
างการเรียยนสู
นสูงงขึขึ้น้น
2.2
2.2 นันักกเรีเรียยนมี
นมีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงประสงค
งประสงคตตามหลั
ามหลักกสูสูตตรร
2.3
2.3 นันักกเรีเรียยนมี
นมีผผลการอ
ลการอาานนคิคิดดวิวิเคราะห
เคราะหสสูงูงขึขึ้น้น
2.4
2.4 นันักกเรีเรียยนมี
นมีสสุขุขภาพอนามั
ภาพอนามัยยทีที่ด่ดี มีี มีสสุนุนทรีทรียยภาพด
ภาพดาานศิ
นศิลลปะ
ปะดนตรี
ดนตรีกีกีฬฬาาและนั
และนันนทนาการ
ทนาการ
2.5
2.5 ผูผูปปกครอง
กครองชุชุมมชน
ชนมีมีสสววนรนรววมในการพั
มในการพัฒฒนาโรงเรี
นาโรงเรียยนน
3.3.วิวิธธีดีดําําเนิเนินนการ
การ//ขัขั้น้นตอน
ตอน//กระบวนการที
กระบวนการที่ด่ดีขีของโรงเรี
องโรงเรียยนน
โรงเรี
โรงเรียยนวินวิมมุตุตยารามพิ
ยารามพิททยากร
ยากรเนเนนนการบริ
การบริหหารจั
ารจัดดการศึ
การศึกกษาการมี
ษาการมีสสววนรนรววมมเพืเพื่อ่อนํนําาสูสูกการร
ารรววมพั
มพัฒฒนาคุ
นาคุณณภาพทาง
ภาพทาง
การศึ
การศึ
กกษาจึ
ษาจึ
บริ
งบริหงหบริ
ารจั
ารจั
ดการตามรู
การตามรู
ปปแบบต
แบบต
ออไปนี
ไปนี
้้ ้
ทางการศึ
กงษาจึ
หดารจั
ดการตามรู
ปแบบ
ต่อไปนี

4.4.ผลการดํ
ผลการดําาเนิเนินนงาน
งาน
4.1
4.1ผลสั
ผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ท์ทางการเรี
างการเรียยนของนั
นของนักกเรีเรียยนน
4.1.1
4.1.1ผลคะแนนทดสอบระดั
ผลคะแนนทดสอบระดับบชาติ
ชาติ(O-NET)
(O-NET)เฉลี
เฉลี่ย่ย55กลุกลุมมสาระฯของชั
สาระฯของชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ 3ี่ 3และ
และ66สูสูงขึงขึ้น้น
4.1.2
4.1.2ผลสั
ผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์เฉลี
์เฉลี่ย่ย88กลุกลุมมสาระฯของชั
สาระฯของชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ 1ี่ 1- -66สูสูงงขึขึ้น้น
4.1.3
4.1.3ผลคะแนนการอ
ผลคะแนนการอาานนคิคิดดวิวิเคราะห
เคราะหเฉลี
เฉลี่ย่ยของชั
ของชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ 1ี่ 1- -66สูสูงงขึขึ้น้น
4.2
4.2นันักกเรีเรียยนมี
นมีคคุณุณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค
ประสงคตตามหลั
ามหลักกสูสูตตรร
4.3
4.3นันักกเรีเรียยนสุ
นสุขขภาพอนามั
ภาพอนามัยยทีที่ด่ดีตีตามเกณฑ
ามเกณฑแและมี
ละมีคความสามารถด
วามสามารถดาานศิ
นศิลลปะ
ปะดนตรี
ดนตรีกีกีฬฬาและนั
าและนันนทนาการ
ทนาการ
4.4
4.4ผูผูปปกครองมี
กครองมีใหใหคความร
วามรววมมื
มมืออกักับบโรงเรี
โรงเรียยนในการพั
นในการพัฒฒนาคุ
นาคุณณภาพผู
ภาพผูเรีเรียยนและสถานศึ
นและสถานศึกกษาษา
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3
โรงเรี
ยนมั
ธยมวั
ดนายโรง
โรงเรี
ยนมั
ธยมวั
ดดนายโรง
โรงเรี
ย
นมั
ธ
ยมวั
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การดำเนินายโรง
นงานการประกันคุณภาพการศึกษา

การปฏิ
บบัติทัติที่ดีเี่ดลิีเศลิศ(Best
Practice)
ผลการดํ
าเนิ
งานของกระบวนการการประกั
นนคุณ
กษา
การปฏิ
(Bestได้
Practice)
ผลการดํ
าณเนินภาพภายในตามกฎกระทรวง
นงานของกระบวนการการประกั
คุณภาพการศึ
ภาพการศึ
กษา
โรงเรี
ย
นวั
ด
นายโรง
ด
ำเนิ
น
การประกั
น
คุ
จากการดำเนิ
น
การด้
านการ
มาตรฐานการศึ
ก
ษาขั
้
น
พื
้
น
ฐานที
่
ป
รากฏตามกระทรวงศึ
ก
ษาธิ
ก
าร
เมื
่
อ
วั
น
ที
่
16
กุ
ม
ภาพั
น
ธ
2554
มาตรฐานการศึ
กษาขั้นพื้นฐานที
่ปได้
รากฏตามกระทรวงศึ
กนษาธิ
กภาพภายในประสบผลสำเร็
าร เมื่อวันที่ 16 กุ มภาพันจธ จะนำไปสู
2554 ่
ประกั
น
คุ
ณ
ภาพภายในและภายนอก
จะเห็
น
ว
่
า
หากผลการประกั
คุ
ณ
จากการดํ
นนภายในและภายนอก
จะเห็นได วาหากผลการประกันคุณภาพภายในประสบ
จากการดําจเนิ
าของการประกั
เนินนการด
การดานประกั
านประกั
ภายในและภายนอก
ความสำเร็
นคุณภาพภายนอกด้
วย ดังภาพจะเห็นได วาหากผลการประกันคุณภาพภายในประสบ
ผลสํ
ผลสําเร็าเร็จจะนํ
จจะนําไปสู
าไปสูความสํ
ความสําเร็าเร็จของการประกั
จของการประกันนคุณ
คุณภาพภายนอกด
ภาพภายนอกดวยวยดังดัภาพ
งภาพ
การประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
การประเมินงาน
การปฏิบัติงาน
การประเมินงาน
ของสถาบัน
ของสถาบัน
ของสถาบัน
ของสถาบัน
ขอมูลยอนกลับ
ขอมูลยอนกลับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงาน
รายงาน
ประจําป
ประจําป

รายงานผล
รายงานผล
การประเมิน
การประเมิน

การตรวจเยี่ยม
การตรวจเยี่ยม

การติดตามผล
การติดตามผล

ขอมูลยอนกลับ
ขอมูลยอนกลับ

ความสั
างการประกั
นนคุนณ
บบการประเมิ
นนคุณ
ทํทําให
ถานศึ
ษาต
ความสั
ะหว่
งการประกั
ณภาพภายในกั
ภาพภายในกั
บการประเมิ
คุภาพภายนอก
ณภาพภายนอก
สกถานศึ
ความสัมพัมพันนธรธธ์ะหว
ระหว
าางการประกั
คุคุณภาพภายในกั
การประเมิ
คุนณภาพภายนอก
าใหสทำให้
สถานศึ
กษาตากงๆ
าษา
งๆ
ง
้
เป
า
หมายในการดํ
า
เนิ
น
การให
บ
รรลุ
ผ
ลตามเป
า
หมาย
เช
น
เดี
ย
วกั
บ
ทางโรงเรี
ย
นมั
ธ
ยมวั
ด
นายโรงได
พ
ั
ฒ
นา
ต่ตาอตงๆงตั
ต้
อ
งตั
้
ง
เป้
า
หมายในการดำเนิ
น
การให้
บ
รรลุ
ผ
ลตามเป้
า
หมาย
เช่
น
เดี
ย
วกั
บ
ทางโรงเรี
ย
นมั
ธ
ยมวั
ด
นายโรง
องตั้งเปาหมายในการดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมาย เชน เดียวกับทางโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไดพัฒนา
ณณภาพของการศึ
เกิเดกิประสิ
ททธิภธิภเาพและประสิ
จากการประเมิ
นนทัทั้ งภายในและ
ได้ระบบคุ
พระบบคุ
ัฒนาระบบการประกั
นกคุษาให
ภาพการศึ
กษาให้
กิาพและประสิ
ดประสิทธิภทาพและประสิ
่สุด ซึ่งจากการประเมิ
นทั้ง
ภาพของการศึ
กณษาให
ดประสิ
ทธิผธิลมากที
ผลมากที่ สุ่ทดสุดธิซึผ่งซึลมากที
่งจากการประเมิ
้ งภายในและ
ภายในและภายนอกของสถานศึ
กษา ทุกมาตรฐานอยู
่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม ฒผลการพั
ฒนาระบบคุณภาพการศึ
กษาที่
ภายนอกของสถานศึ
ภายนอกของสถานศึกษา
กษาทุทุกมาตรฐานอยู
กมาตรฐานอยูในระดั
ในระดับบดีถดีึงถดีึงดีเยีเ่ยยีม่ยมผลการพั
ผลการพัฒนาระบบคุ
นาระบบคุณณภาพการศึ
ภาพการศึกษาที
กษาที่ป่ประสบ
ระสบ
ประสบผลสำเร็
จชัทีด่เคืด่อนชัมาตรฐานด
ดคือ มาตรฐานด้
านการจั
ดกการศึ
กงษา
ดังตาราง
(คะแนนเต็
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ผลสําเร็จที่เดนชัดคือ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา ดังตาราง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
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การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

การปฏิบัตทิ ี่ดีเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมี 5 ขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ทบทวนยุทธศาสตร
และจุดเนนของโรงเรียนกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพและ
1. ทบทวนแผนการ
ประกั
นคุณภาพการศึกษา
แตงตั้ง คณะกรรมการประเมิ นคุณภาพกํ าหนดบทบาทหนาที่ รับ ผิดชอบ
และเวลาปฏิบัติงาน
2. การกําหนดมาตรฐาน เกณฑ และเครือ่ งมือการประเมิน
2. กําหนดมาตรฐาน เกณฑ
และเครื่องมือการประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ประชุม กําหนดระบบทีจ่ ะดําเนินการประเมิน
กําหนดเกณฑที่ใชจัดระดับคุณภาพการพัฒนาแยกตามดานผูเรียน
ดานการจัดการศึกษา ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณ
3. สรางความตระหนัก และใหความรู
ในการประเมินกับบุคลากร
ของสถานศึกษา และดานมาตรการสงเสริม กําหนดเครื่องมือที่ใชประเมิน
(ผูเกี่ยวของทุกคน)
ประกอบดวยแบบบันทึกและจัดทําแผนปฏิบัติการประเมินมาตรฐาน
3. สรางความตระหนักและใหความรูในการประเมินกับบุคลากร
จัดประชุมทําความเขาใจตอระบบการประเมิน เพื่อทบทวนใหกับบุคลากร
4. ดําเนินการ
ทุกคน โดยเนนย้ําความสําคัญของการประเมินและสรางเจตคติที่ดีตอการ
No
ประเมิน
ประเมินภายใน แจง ระบบที่ จะทํ าการประเมิ นและเกณฑ ที่จ ะจัดระดับ
คุณภาพ
ภายในโรงเรียน
คุณภาพ และแจงแผนการประเมินมาตรฐานใหบุคลากรทุกคนทราบ
4. ดําเนินการประเมินตนเอง จัดประชุม คณะกรรมการประเมินเพื่ อ
Yes
ทบทวนซักซอมทําความเขาใจในวิธีการประเมิน ตัวบงชี้ความสําเร็จ เกณฑ
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ของโรงเรียน ออกแบบและจัดทําบันทึ กขั้นตอนใหส อดคลอ งกั บตัวบง ชี้
(Self Assessment Report : SAR)
ความสําเร็จและเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว คณะกรรมการประเมิน
รวบรวมขอมู ลจากแหลงขอมู ล วิเ คราะหขอมูล และสรุปผลการประเมิ น การพิจารณาตัดสินผลการประเมิ น
คณะกรรมการแตละมาตรฐานดําเนินการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ ตามวิธีที่กําหนดไว ใน
กรณีที่ ผูประเมินพิจารณาวาการปฏิบัติยัง ไมเ รียบรอยหรือควรมีก ารปรั บปรุง ใหผูป ระเมิ นเสนอแนะผูรับ การ
ประเมินปรับปรุงแกไขไดทันที และดําเนินการรวบรวมขอมูลตามวิธีการที่กําหนดไวอีกครั้ง และจัดทําแบบสรุปผล
การประเมินของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งจัดทําแนวทางพัฒนาปรับปรุงแกไข
5. การปรับปรุง คณะทํางาน (ครู) นําผลการประเมินมาทบทวนวิเคราะหประเด็น และขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง ลําดับความสําคัญกอนหลังในเรื่องที่ปรับปรุง วิเคราะหสาเหตุของการดําเนินงานที่มีระดับคุณภาพต่ํา
กําหนดปจจัยที่จะทําใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค ดําเนินการปรับปรุงตามแผน
6. การจัดทํ ารายงานการประเมิน มีวิธีก ารปฏิบัติดังนี้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการรวบรวมขอมู ล
รายงานกาประเมินของแตละมาตรฐาน จัดทํ ารายงานการประเมินตนเองในภาพรวมของโรงเรียน นําเสนอ
รายงานตอผูบ ริหารเพื่อรายงานตอที่ป ระชุมครูทั้ งโรงเรียน รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
รายงานตอคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ รายงานตอหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ
จากการที่สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามวิธีดังกลาวขางตนสงผลให
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมีการตรวจ ติดตามการประเมินเปนระยะๆ
และดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ทําใหมีการสะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหาร
จัดการศึกษาอยางชัดเจน ทําใหโรงเรียนมีชื่อเสียง มีอัตลักษณและเอกลักษณชัดเจน

5 ปรับปรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4
โรงเรีโรงเรี
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นูทนิศูทสตรี
วิทวยาิทยาพุทพุธมณฑล
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ศิ สตรี
ทธมณฑล
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ัติที่ดีเลิบศ ัต(Best
ระบบการประกั
นคุณภาพภายในสถานศึ
กษา
ิที่ดีเลิศPractice)
(Best practice)
ระบบการประกั
นคุณภาพภายใน
การเตรียมการ

การดําเนินการ

การรายงาน

1. เตรียมความพรอมของบุคลากร

1. วางแผนการปฏิบตั ิงาน (P)

จัดทํารายงานประเมินตนเอง

สรางความตระหนัก

กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษา

หรือรายงานประจําป

พัฒนาความรูและทักษะ
2. แตงตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ

จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย

รวบรวมผลการดําเนินงานและผล
การประเมิน

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน

วิเคราะหตามมาตรฐาน

กําหนดระยะเวลา

เขียนรายงาน

กําหนดงบประมาณ
กําหนดผูรับผิดชอบ

2. ดําเนินการตามแผน (D)
สงเสริม สนับสนุน
จัดสิง่ อํานวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากร

กํากับ ติดตาม
ใหการนิเทศ

3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
วางกรอบการประเมิน
จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ
เก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล

แปลความหมาย
ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ
การประเมิน

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน
(A)
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
วางแผนในระยะตอไป

จัดทําขอมูลสารสนเทศ
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ระบบการประกันการศึกษาสูค ณ
ุ ภาพมาตรฐานที่เปนเลิศ ของโรงเรียนมหรรณพาราม
โรงเรียนมหรรณพาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เปนโรงเรียนขนาดกลางมีมีครู
ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 57 คน นักเรียน 1,202 คน เปดสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6
จุดเดนของระบบการประกันการศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานที่เปนเลิศ เกิดเกิจากครู
และบุ
คลากรทางการศึ
กษาทุ
ดจากครู
และบุ
คลากรทางการศึ
กษาก
คนมี
ความตระหนั
ก กการมี
สวสนร
วมและปฏิ
บัตบิตัตามขั
าเนินนงานอย
ทุกคนมี
ความตระหนั
การมี
่วนร่
วมและปฏิ
ิตามขั้นตอนการดํ
้นตอนการดำเนิ
งานอย่างจริ
างจริงงจัจังงและต
และต่ออเนืเนื่อ่องง โดยยึดหลักวงจร
PDCA
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1. ทบทวนและวางแผนประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตาม
ทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวงวาดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 และหลักเกณฑวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา 8 ข อ ศึ ก ษายุ ท ธศาสตร จุ ด เนน ของ
สรางความตระหนักในการมีสวนรวม
โรงเรียน กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพ แตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ
จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. สรางความตระหนัก ในการมี สวนรว ม ประชุ ม ทํ าความ
เขาใจระบบการประกันฯ ใหบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญ
กําหนดเกณฑและเครื่องมือการประเมิน
ของการประเมินและสรางเจตคติที่ดีตอการประเมินภายใน
3. จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางของ
ตนสังกัด กําหนดเกณฑและเครื่องมือ ใหสอดคลองกับบริบท
ดําเนินการ
ของโรงเรียน
ปรับปรุงแกไข
ประเมินคุณภาพ
4. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ปละ 2 ครั้ง
ภายในโรงเรียน
ประชุ ม คณะกรรมการฯ ทบทวนวิ ธี ก ารประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด
ความสํ า เร็ จ และเกณฑ ข องโรงเรี ย น ออกแบบ ประเมิ น
รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
วิเคราะหขอมูลและประมวลผลการประเมิน
5. วิเคราะหขอมูลและประมวลผลการประเมินจากผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย เพื่อปรับปรุงแกไขและสรุปผลการประเมินทุกมาตรฐาน
จัดทําแฟมการประเมินตนเอง
ทุกมาตรฐาน
6. จัดทําแฟมการประเมินตนเองทุกมาตรฐาน พรอมเอกสาร
หลั ก ฐา น รู ป ภาพ แล ะที่ มาของ แห ล ง ข อ มู ล โ ดย มี
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบขอมูลความถูกตอง
ประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของ
ภาคีทุกฝาย
7. ประชุมชี้แจงผูเ กี่ยวขอ งทุ กฝาย ประกอบดวย กรรมการ
สถานศึกษา เครือขายผูปกครอง ชุมชน ฝายบริหาร ครูและ
จัดทํารายงานประจําป
เห็นชอบ/อนุมัติ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบ ตรวจสอบ และปรับปรุง
แกไขขอมูล
พัฒนา
8. จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ตามข อ สรุ ป ทุ ก มาตรฐาน
ประชาสัมพันธและเผยแพร
ปรั
บปรุง
ตรวจสอบแกไขใหถูกตอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อขอความเห็นชอบและลงนามรับรองรายงานประจําป
นําผลการประเมินไปใช
9. ประชาสัมพันธและเผยแพรรายงานประจําปตอสาธารณชน
ในรูปแบบของ แผนพับ เอกสารแจงผูปกครอง การนําเสนอ
VTR และเว็บไซดโรงเรียน
10. พัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อตอยอดและสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน
11. นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา เพื่อรับการประเมินครั้งตอไป
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โรงเรี
โรงเรียยนที
นทีปปงงกรวิ
กรวิททยาพั
ยาพัฒฒนน(ทวี
(ทวีววัฒัฒนา)ในพระราชู
นา)ในพระราชูปปถัถัมมภภ

การปฏิ
การปฏิบบัตัติทิที่ดี่ดีเลิีเลิศศ(Best
(BestPractices)
Practices)นันักกเรีเรียยนไม
นไมจจบบ......สาเหตุ
สาเหตุออาจไม
าจไมใชใชออยยาางทีงที่ค่คิดิด
เมืเมื่อ่อศึศึกกษาข
ษาขออมูมูลลการสํ
การสําาเร็เร็จจการศึ
การศึกกษาของนั
ษาของนักกเรีเรียยนชั
นชั้น้นมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ 3ี่ 3และ
และ66โรงเรี
โรงเรียยนที
นทีปปงงกรวิ
กรวิททยาพั
ยาพัฒฒนน
(ทวี
(ทวีววัฒัฒนา)
นา)ในพระราชู
ในพระราชูปปถัถัมมภภ 22ปปยยออนหลั
นหลังงมีมีขขออสัสังงเกตว
เกตวาาในแต
ในแตลละป
ะปกการศึ
ารศึกกษาษามีมีนนักักเรีเรียยนที
นที่ไม่ไมจจบบเปเปนนจํจําานวนมาก
นวนมาก
เชเชนนปปกการศึ
ารศึกกษา2555-2556
ษา2555-2556มีมีนนักักเรีเรียยนชั
นชั้น้นม.3
ม.3ไมไมจจบบ9999คนและ
คนและ75คน
75คนสสววนชั
นชั้น้นม.6ไม
ม.6ไมจจบบ66คนและ
คนและ1111คนตามลํ
คนตามลําาดัดับบ
ซึซึ่ง่งเปเปนนปปญญหาที
หาทีจ่ จ่ ะตะตอองจังจัดดการแก
การแกไขไข กลุกลุมมบริบริหหารวิ
ารวิชชาการจึ
าการจึงงจัจัดดประชุ
ประชุมมคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริหหารวิ
ารวิชชาการวิ
าการวิเคราะห
เคราะหหหาสาเหตุ
าสาเหตุ
กํกําาหนดแนวทางแก
หนดแนวทางแกปปญญหาหาดัดังงนีนี้ ้
ปปญญหาที
หาที่พ่พบบ
แนวการแก
แนวการแกปปญญหาหา
1.1.ครูครูผผูสูสอนวั
อนวัดดประเมิ
ประเมินนผลด
ผลดววยแบบทดสอบ
ยแบบทดสอบ
1.1.กํกําาหนดให
หนดใหคครูรูผผูสูสอนจั
อนจัดดทํทําาแผนการวั
แผนการวัดดประเมิ
ประเมินนผลเน
ผลเนนนการ
การ
มากกว
มากกวาาตามสภาพจริ
ตามสภาพจริงง
ประเมิ
ประเมินนตามสภาพจริ
ตามสภาพจริงงมากกว
มากกวาาแบบทดสอบ
แบบทดสอบและกํ
และกําาหนด
หนด
อัอัตตราส
ราสววนระหว
นระหวาางภาคมากกว
งภาคมากกวาาปลายภาค
ปลายภาค
2.2.การจั
การจัดดการเรี
การเรียยนการสอนไม
นการสอนไมเปเปนนไปตามแผน
ไปตามแผน
2.2.นินิเทศการสอนโดยกั
เทศการสอนโดยกัลลยาณมิ
ยาณมิตตรร
การจั
การจัดดการเรี
การเรียยนรูนรู 
3.3.ขาดการกํ
ขาดการกําากักับบติติดดตามกระบวนการซ
ตามกระบวนการซออมเสริ
มเสริมม 3.3.กํกําาหนดปฏิ
หนดปฏิททินินการสอนซ
การสอนซออมเสริ
มเสริมมและสอบซ
และสอบซออมม
และสอบซ
และสอบซออมม
4.4.จัจัดดระบบการติ
ระบบการติดดตามการซ
ตามการซออมมตัตั้ง้งแตแตนนักักเรีเรียยนนครูครูทที่ปี่ปรึรึกกษาษา
ครูครูปประจํ
ระจําาวิวิชชาากลุกลุมมสาระฯ
สาระฯ
4.4.นันักกเรีเรียยนไม
นไมใหใหคความสํ
วามสําาคัคัญญตตออการซ
การซออมม
5.5.ใหใหคความรู
วามรูคความเข
วามเขาาใจแก
ใจแกนนักักเรีเรียยนนเรืเรื่อ่องการเรี
งการเรียยนซ้
นซ้ําํา
5.5.ขาดสารสนเทศ
ขาดสารสนเทศการสื
การสื่อ่อสาร
สารสสงงผลให
ผลใหคครูรูขขาดาด
6.6.งานวั
งานวัดดผลประเมิ
ผลประเมินนผลผลจัจัดดทํทําาสารสนเทศให
สารสนเทศใหผผูเกีูเกี่ย่ยวขวขอองงและ
และ
ความตระหนั
ความตระหนักกในกระบวนการวั
ในกระบวนการวัดดประเมิ
ประเมินนผลผล
กํกําากักับบติติดดตามให
ตามใหเขเขมมขขนน
6.6.ระบบดู
ระบบดูแแลนั
ลนักกเรีเรียยนอ
นอออนแอ
นแอ
7.7.กํกําากักับบติติดดตามข
ตามขออมูมูลลของนั
ของนักกเรีเรียยนจากครู
นจากครูทที่ปี่ปรึรึกกษาเพื
ษาเพือ่ อ่ ใหใหคครูรู
7.7.นันักกเรีเรียยนขาดความรั
นขาดความรับบผิผิดดชอบ
ชอบเนืเนือ่ อ่ งจาก
งจาก
ทีที่ป่ปรึรึกกษาได
ษาไดตติดิดตามนั
ตามนักกเรีเรียยนนรัรับบทราบป
ทราบปญญหาการเรี
หาการเรียยนของ
นของ
ครอบครั
ครอบครัววไมไมสสมบู
มบูรรณณไมไมมมีผีผปู ปู กครอง/ผู
กครอง/ผูปปกครองไม
กครองไมมมี ี นันักกเรีเรียยนและดู
นและดูแแลนั
ลนักกเรีเรียยนอย
นอยาางใกล
งใกลชชิดิด
เวลาดู
เวลาดูแแลล
8.8.กํกําากักับบติติดดตามการเรี
ตามการเรียยนเสริ
นเสริมมและสอบซ
และสอบซออมจากครู
มจากครูปประจํ
ระจําา
วิวิชชาาใหใหตติดิดตามนั
ตามนักกเรีเรียยนดํ
นดําาเนิเนินนการให
การใหเสร็
เสร็จจสิสิ้น้นกกออนถึ
นถึงง
กระบวนการเรี
กระบวนการเรียยนซ้
นซ้ําํา
8.8.กลุกลุมมสาระฯ
สาระฯขาดการกํ
ขาดการกําากักับบติติดดตามในรายวิ
ตามในรายวิชชาทีาที่ ่ 9.9.กํกําาหนดให
หนดใหกกลุลุมมสาระฯ
สาระฯ จัจัดดทํทําาโครงการยกผลสั
โครงการยกผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ เป
์ เปนน
เปเปดดสอน
สอน
โครงการบั
โครงการบังงคัคับบพรพรออมรายงานผลสั
มรายงานผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ เปรี
์ เปรียยบเที
บเทียยบบ
ทุทุกกภาคเรี
ภาคเรียยนนทุทุกกปปกการศึ
ารศึกกษาษา
9.9.บุบุคคลากรขาดขวั
ลากรขาดขวัญญกํกําาลัลังงใจใจ
10.
10.มอบเกี
มอบเกียยรติรติบบัตัตรแก
รแกกกลุลุมมสาระฯที
สาระฯที่ส่สามารถยกผลสั
ามารถยกผลสัมมฤทธิ
ฤทธิ์ ์
ไดไดบบรรลุ
รรลุตตามเป
ามเปาาหมาย
หมายและมี
และมีผผลการสอบ
ลการสอบO-NET
O-NETพัพัฒฒนาขึ
นาขึ้น้น
จากผลการประชุ
จากผลการประชุมมพบว
พบวาาปปญญหาส
หาสววนใหญ
นใหญเกิเกิดดจาก
จากครูครูผผูสูสอน
อนครูครูทที่ปี่ปรึรึกกษาษากลุกลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรู ระบบงาน
 ระบบงาน
วัวัดดผลประเมิ
ผลประเมินนผลผล77ประเด็
ประเด็นนเกิเกิดดจากระบบบริ
จากระบบบริหหารจั
ารจัดดการ
การ11ประเด็
ประเด็นนและตั
และตัววนันักกเรีเรียยนน11ประเด็
ประเด็นนและมี
และมีขขออสัสังงเกต
เกตคืคืออ
ปปญญหามิ
หามิไดไดเกิเกิดดจากผู
จากผูเ รีเ รียยนนแตแตเพีเพียยงฝงฝาายเดี
ยเดียยววพิพิจจารณาตามข
ารณาตามขออมูมูลลทีที่ว่วเิ คราะห
เิ คราะหแแลลววปปญญหาเกิ
หาเกิดดจากครู
จากครูผผสู สู อน
อนครูครูททปี่ ปี่ รึรึกกษาษา
และระบบบริ
และระบบบริหหารจั
ารจัดดการถึ
การถึงง88ประเด็
ประเด็นนจาก
จาก99ประเด็
ประเด็นน
ในป
ในปกการศึ
ารศึกกษาษา2557-2558
2557-2558กลุกลุมมบริบริหหารวิ
ารวิชชาการจึ
าการจึงงไดไดดดําําเนิเนินนการใช
การใชกกระบวนการตามวงจรคุ
ระบวนการตามวงจรคุณณภาพ
ภาพ(Deming
(Deming
Cycle)
Cycle)พัพัฒฒนาและแก
นาและแกไขไขผลการดํ
ผลการดําาเนิเนินนงาน
งานพบว
พบวาาสถิสถิตตินินักักเรีเรียยนไม
นไมผผาานในรายวิ
นในรายวิชชาตาตาางๆงๆลดลง
ลดลงสถิสถิตตินินักักเรีเรียยนชั
นชั้น้น
มัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ 3ี่ 3และมั
และมัธธยมศึ
ยมศึกกษาป
ษาปทที่ 6ี่ 6สํสําาเร็เร็จจการศึ
การศึกกษาเพิ
ษาเพิม่ ม่ ขึขึ้น้น โดยป
โดยปกการศึ
ารศึกกษาษา2557-2558
2557-2558ชัชั้น้นม.3
ม.3ไมไมจจบบ2929คน
คน
และ15
และ15คน
คนสสววนม.6
นม.6ไมไมจจบ14
บ14คนและป
คนและปกการศึ
ารศึกกษาษา2558
2558จบทุ
จบทุกกคน
คน จากข
จากขออมูมูลลทีที่ป่ปรากฏ
รากฏดัดังงกลกลาาววจึจึงงเปเปนนขขออคิคิดดสํสําาหรัหรับบ
ครูครูททุกุกคนว
คนวาา “นั
“นักกเรีเรียยนไม
นไมจจบ...สาเหตุ
บ...สาเหตุออาจไม
าจไมใชใชออยยาางทีงที่ค่คิดิด””
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การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดนอยใน) ในพระราชูปถัมภฯ
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice ) โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรูมุงสูการพัฒนางานเครื่องปนดินเผา
ตามวิถีชีวิตพอเพียง

มีกิจกรรมดังนี้

- พัฒนาสื่อวีดิทัศนการเรียนการสอน
- ปรับปรุงบรรยากาศและภูมิทัศนของศูนยการเรียนรูฯ
- สงผลงานเขาประกวดในโครงการตางๆ
จุดประสงคของโครงการ
1. สถานศึกษาสรางพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมสาระการเรียนรูของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาสงเสริมการนําทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรู
3. สถานศึกษา ตอยอดการประยุกตใชนวัตกรรมทางการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.สงผลงานเขาประกวดในโครงการตางๆ
ผลสําเร็จเชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ
1. รอยละ 70.00 สถานศึกษาสรางพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมสาระการเรียนรูของครูและบุคลากรภายใน
สถานศึกษา
2. รอยละ 90.00 สถานศึกษาสงเสริมการนําทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรู
3. รอยละ 90.00 สถานศึกษา ตอยอดการประยุกตใชนวัตกรรมทางการศึกษาภายในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด
4.ผลการดําเนินการดังกลาวขางตน ทําใหโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดนอยใน) ในพระราชูปถัมภฯ ไดรับรางวัล “หนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เหรียญทอง ระดั
ระดับบภาค
ภาคประจำปี
ประจําป2559
2559จากคุ
จากคุรุสรภา
ุสภา
สอดคลองกับมาตรฐานของโรงเรียน
มาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1-6.3 / มาตรฐานที่ 12 ตัวบงชี้ที่ 12.1-12.3

ฒนานวั
ตกรรมศู
นย์การเรี
้งานเครื
้นดินเผาตามวิ
ีวิตพอเพียง
ขัขั้น้นตอนการสร้
ตอนการสรางและพั
างและพั
ฒนานวั
ตกรรมศู
นยยกนรูารเรี
ยนรู่องงปัานเครื
่องปนดิถนีชเผา
ตามวิถีชีวิตพอเพียง

ขั้นตอนการสรางและพัฒนานวัตกรรม
1. การศึกษาปญหา เอกสาร และงานวิจัย
2. วางแผนการพัฒนานวัตกรรม
3. การสรางนวัตกรรม ตนแบบ
4. ทดลองใชนวัตกรรม
5. ประเมินคุณภาพนวัตกรรม/ ปรับปรุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
********************************************************************************************
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมไดนําผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2557) และผลการ
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ได้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2557) และผลการ
ประเมิ
น
คุ
ณ
ภาพภายในสถานศึ
านักงานเขตพื
กษา
25582558
มาศึกมาศึ
ษาขกอษามูล
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกกษาษาโดยสํ
โดยสำนั
กงานเขตพื้นที้น่กทีารศึ
่การศึกษามั
กษามัธยมศึ
ธยมศึ
กษาเขตเขต1 ป1งบประมาณ
ปีงบประมาณ
รวมทั
าการทบทวนแผนการประกันคุนณคุณ
ภาพการศึ
กษาของโรงเรี
ยนยเพื
อมูลอในการวางแผนการดํ
าเนินการระบบ
รวมทั้ง้งทํทำการทบทวนแผนการประกั
ภาพการศึ
กษาของโรงเรี
น ่อเพืเป่อนเป็ฐานข
นฐานข้
มูลในการวางแผนการดำเนิ
นการ
ประกั
นคุณภาพการศึ
กษาในปกกษาในปี
ารศึกษาการศึ
2558
าการจั
ดประชุมคณะครู
คลากรทางการศึ
กษาทุกคนเพื
่อรกวคน
มกัน
ระบบประกั
นคุณภาพการศึ
กษาโดยทํ
2558
โดยทำการจั
ดประชุแมละบุ
คณะครู
และบุคลากรทางการศึ
กษาทุ
รัเพื
บทราบและหาข
อสรุปเกี่ยวกัอบสรุ
การดํ
ณภาพภายในสถานศึ
กษาปการศึกกษาปี
ษา 2558
หลั2558
งจากที่ไหลั
ดขงอจาก
สรุป
่อร่วมกันรับทราบและหาข้
ปเกีา่ยเนิวกันบการประกั
การดำเนินนคุการประกั
นคุณภาพภายในสถานศึ
การศึกษา
ที
ไ
่
ด้
ข
อ
้
สรุ
ป
แล้
ว
ทางฝ่
า
ยงานประกั
น
คุ
ณ
ภาพการศึ
ก
ษาได้
ท
ำการกำหนดมาตรฐาน
เกณฑ์
และเครื
อ
่
งมื
อ
การประเมิ
น
ขึ
น
้
แลวทางฝายงานประกันคุณภาพการศึกษาไดทําการกําหนดมาตรฐาน เกณฑ และเครื่องมือการประเมินขึ้นมา แลวจัดมาทํา
แล้วจัดทำประกาศใช้
มาตรฐานสถานศึ
ารศึกษาลงนามโดยประธานคณะกรรมการสถานศึ
2558 ลงนามโดยประธานคณะกรรมการสถานศึ
ษา
ประกาศใช
ม าตรฐานสถานศึ
ก ษาประจํกาปษาประจำปี
ก ารศึก ษาก2558
ก ษาขั้นพื้นกฐาน
ขั
้
น
พื
้
น
ฐานโรงเรี
ย
นสุ
ว
รรณพลั
บ
พลาพิ
ท
ยาคม
นอกจากนี
้
ย
ั
ง
ได้
จ
ั
ด
การอบรมเพื
่
อ
สร้
า
งความตระหนั
ก
และให้
ค
วามรู
้
แ
ก่
ครู
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม นอกจากนี้ยังไดจัดการอบรมเพื่อสรางความตระหนักและใหความรูแกครูและบุคลากร
และบุ
ค
ลากรทางการศึ
ก
ษาทุ
ก
คนเกี
ย
่
วกั
บ
การประกั
น
คุ
ณ
ภาพการศึ
ก
ษา
ซึ
ง
่
ในขั
น
้
ตอนนี
ถ
้
อ
ื
ว่
า
ได้
ร
บ
ั
ความร่
ว
มมื
อ
เป็
น
อย่
า
ทางการศึกษาทุกคนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือวาไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากครูแงดีละ
จากครูและบุคลากรทุกท่าน เมื่อทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันแล้วได้มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ มีการเก็บรวบรวม
บุข้คอลากรทุ
ทาน่ อเมืประกอบการดำเนิ
่อทุกฝายมีความเขนาใจตรงกั
นแลนวได
ารดําเนินกิจกรรม/โครงการ
อมูวลนที
ตา่งๆเพื
มู ล ต่ ากงๆเพื
การประเมิ
คุ ณมีกภาพภายในโรงเรี
ย น ซึ่ ง พบว่ ามียักงารเก็
มี ผู้ เ กีบ่ ยรวบรวมข
วข้ อ งบางส่
ไ ม่ ไ ด้่อ
ประกอบการดํ
นคุณ
ภาพภายในโรงเรี
ยน ซึ่งพบวาเป็ยังนมีปัผจูเจุกีบ่ยวข
่ไมไดดําเนินการอย
เนื่อง
ดำเนินการอย่าาเนิงต่นการประเมิ
อเนื่อง ทำให้
การสรุ
ปกิจกรรม/โครงการไม่
ัน อส่งบางส
งผลให้ววนที
งจรการทำงานอย่
างมีาคงตุณอภาพ
ทํขาดตอน
าใหการสรุและปั
ปกิจญ
กรรม/โครงการไม
เปนปอจจุเป็บนันปัสญงหาสำคั
ผลใหวญงจรการทํ
างมีคุณบภาพขาดตอน
ญหาหนึ
ดขึ้น
หาหนึ่งที่เกิดขึ้นและถื
ของโรงเรีายงานอย
นสุวรรณพลั
พลาพิทยาคมคืและป
อมีการย้
ายเข้า่งที–่เกิออก
และถื
นปญหาสํ
ยนสุวนรรณพลั
บพลาพิ
ยาคมคือมีการยายเข
ออกญของบุ
ลากรบ
อยาซึยงานประกั
่งมีผลตอการ
ของบุอคเปลากรบ่
อย าซึคั่งญมีผของโรงเรี
ลต่อการดำเนิ
การประเมิ
นคุณทภาพภายในสถานศึ
กษาา –จากปั
หาดังคกล่
าวทางฝ่
น
คุ
ณ
ภาพได้
ป
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ก
ษาผู
้
บ
ริ
ห
าร
และร่
ว
มกั
น
วิ
เ
คราะห์
ส
ภาพปั
ญ
หาและแก้
ไ
ขปั
ญ
หาทั
น
ที
ต
ามสภาพและความพร้
อ
มของ
ดําเนินการประเมิ นคุณภาพภายในสถานศึก ษา จากปญหาดังกลาวทางฝายงานประกั นคุณภาพไดปรึกษาผูบริหาร และ
ซึ่งปัญสหาก็
ได้รญับหาและแก
การแก้ไขและทำให้
นการประเมินคุณอภาพภายในสถานศึ
จาก
รโรงเรี
วมกันยวินเคราะห
ภาพป
ไขปญหาทัสามารถดำเนิ
นทีตามสภาพและความพร
มของโรงเรียน ซึ่งปกญษาได้
หาก็ตไ่อดไป
รับภายหลั
การแกไงขและ
การดำเนิ
น
การประเมิ
น
คุ
ณ
ภาพสถานศึ
ก
ษาแล้
ว
หากมาตรฐานใดที
่
ย
ั
ง
ต้
อ
งปรั
บ
ปรุ
ง
ผู
้
ท
่
ี
ร
ั
บ
ผิ
ด
ชอบจะต้
อ
งดำเนิ
น
ทํ าให ส ามารถดําเนินการประเมิ นคุ ณภาพภายในสถานศึก ษาไดตอ ไป ภายหลัง จากการดําเนินการประเมิ นคุ ณการ
ภาพ
ปรั
บ
ปรุ
ง
จนเกิ
ด
มาตรฐานตามที
่
ไ
ด้
ก
ำหนดไว้
ใ
นมาตรฐานสถานศึ
ก
ษา
และเมื
่
อ
ทุ
ก
มาตรฐานสามารถดำเนิ
น
การจนบรรลุ
สถานศึก ษาแลว หากมาตรฐานใดที่ ยังตองปรับ ปรุง ผูที่ รับ ผิดชอบจะตองดําเนินการปรับปรุงจนเกิ ดมาตรฐานตามที่ได
แล้ว ทางฝ่ายประกันคุณภาพดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานรายงานประจำปีเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่
กํการศึ
าหนดไว
ในมาตรฐานสถานศึ
กษามั
ธยมศึกษา เขต 1กต่ษาอไปและเมื่อทุกมาตรฐานสามารถดําเนินการจนบรรลุแลว ทางฝายประกันคุณภาพดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานรายงานประจําปเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตอไป
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
1. ทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
2. กําหนดมาตรฐาน เกณฑ และเครื่องมือการประเมิน
3. สรางความตระหนัก และใหความรูในการประเมินกับบุคYes
ลากร (ผูเกี่ยวของทุกคน)

4. ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียน

Yes
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

No

5. ปรับปรุง

131

132

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4
โรงเรียนศึกษานารี

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)การใชระบบบริหารจัดการตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนศึก ษานารี เปนสถานศึก ษาขนาดใหญ พิเ ศษ ลัก ษณะเดน คือ มี ความสามารถ
ในการบริหารจัดการใหนักเรียนจํานวนกวาสามพันคน สามารถใชพื้นที่ที่จํากัดอยูรวมกันอยางมีความสุข และ
โรงเรียนมีความโดดเดนดานวิชาการ เปนโรงเรียนที่ไดชื่อวามี การแขงขันสูง ในการสอบเขาศึกษาตอระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1 และมีผลการสอบ O-NET ติดอยูในเกณฑระดับดีมาก
โรงเรี ย นศึ ก ษานารี เป น โรงเรี ย นที่ จั ด การเรี ย นการสอนตามแนวทางของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล มี การบริห ารจัดการดวยระบบคุณภาพ และโรงเรียนไดรับการประเมินใหเ ปนโรงเรียน
ที่ผานการประเมิน SCQA และOBECQA ในปการศึกษา 2557 และ 2558 ดังนั้น ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนจึงไดออกแบบนวัต กรรมการพัฒนาดวยวงจร PDCA และขั้นตอนการประเมิ นใช
นวัตกรรม DLSE MODEL ปรากฏดังแผนภาพที่ 1 และแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 1
P

แสดงนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน
โดยใช PDCA และการประเมินโดยใช DLSG Model

- ศึกษา/วิเคราะหมาตรฐานตัวบงชี้

- ศึกษา/วิเคราะห การออกแบบเครื่องมือในการแกเก็บรวบรวมขอมูล
- กําหนดผูรับผิดชอบมาตรฐานใหสอดคลองกับผูรับผิดชอบโครงการตามแผนกลยุทธและรายงานในแตละวัน
แตงตั้งกรรมการ
รับผิดชอบ
มาตรฐาน

D

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

จัดทําขอมูล
สารสนเทศ

จัดทํารายงาน
ปฎิบัติการ
ประจําป

จัดทําคูมือ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

จัดทํามาตรฐาน
โรงเรียน
แตงตั้งกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

ผลลัพธ : ภาพประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน
แผนภาพที่ 2
แสดงนวัตกรรมการประเมินดวยแนวคิด DLSG Model

C

ใช
DISG Model

ประเมินผล

A

ทบทวน

- มาตรฐาน/ตัวบงชี้
- คูมือประกันฯ
- มาตรฐาน ร.ร.
- ขอมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4
โรงเรียนวัดราชโอรส
วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best  Practice)
1
เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนวัดราชโอรส
กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีลักษณะที่พึงประสงค์ ยึดหลักการ
ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึง ให้นักเรีโรงเรี
ยนพึยงนวั
ปฏิดบราชโอรส
ัติตนตามหลักทางสายกลาง ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ีปฏิบัติที่ดีเลิศน(Best
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเห็นคุณค่วิาธของความเป็
ไทย Practice)
่อง โครงการเสริ
มสรางคุณธรรมจริความมี
ยธรรม เโรงเรี
ดราชโอรส
วิธีดำเนินการ เรืนำหลั
กหลักความพอประมาณ
หตุผยลนวัการสร้
างภูมิคุ้มกันที่ดี การสร้าง
กิ จณ
กรรมนี
ทํ าขึ้นนสกรอบในการคิ
ง เสริม นัก เรียนให
คุ ณธรรมจริ
ย ธรรม มีนลั กกิษณะที
่ พึง ประสงค
ยึดหลัก การ
เสริมความรู้และคุ
ธรรม้จั ดมาเป็
ดวิมเีคราะห์
และดำเนิ
จกรรมต่
างๆโดยจะดำเนิ
นการ
ดํ
า
รงชี
ว
ิ
ต
แบบเศรษฐกิ
จ
พอเพี
ย
งจึ
ง
ให
น
ั
ก
เรี
ย
นพึ
ง
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ต
นตามหลั
ก
ทางสายกลาง
ภาคภู
ม
ิ
ใ
จในวั
ฒ
นธรรม
ตามดังนี้
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเห็นคุณคาของความเปนไทย
างคุกหลั
ณธรรมจริ
ยธรรมโดยยึดความมี
หลักปรัเหตุ
ชญาของเศรษฐกิ
วิธีดํากิเนิจกรรมเสริ
นการ มนํสร้
าหลั
กความพอประมาณ
ผล การสรางภูจมพอเพี
ิคุมกันยทีง่ดี การสรางเสริม
กิจกรรม
หลัธรรม
กพอประมาณ
หลักเหตุ
ล
หลัากเนิ
ภูมนิคุ้มกิกัจนกรรมตางๆโดยจะดํ
ความรู้ าเนินการตามดัคุณ้งนีธรรม
ความรูและคุณ
มาเปนกรอบในการคิ
ดวิผเคราะห
และดํ
้

กรรมเสริ
งคุณาธรรมจริ
ดหลักปรัชญาของเศรษฐกิ
มีความรู้ จพิพอเพี
ธีกรรมยง
มีความสามารถในการ
ใช้เาวลาว่
งให้เป็นยธรรมโดยยึ
1. ใช้เวลาหลักิจงเลิ
ก มสร
1. กิจกรรม
หลัทกำวั
ภูมติครแปล
ุมกัน ในการสวดมนต์
ความรู
ะ3 วัน ประโยชน์หลักเหตุผล สวดมนต์
สวดมนต์เย็นกิจกรรมเรียน อาทิหลัตย์กลพอประมาณ
1.กิจกรรม
สวดมนตเย็น

1.ใชเวลาหลังเลิก
เรียน อาทิตยละ3 วัน

ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน

มีความสามารถในการ มีความรู พิธีกรรม
สวดมนตทําวัตรแปล ในการสวดมนต

ใช้เวลาในเทอมแรก เป็นการประกาศตน 1. ตระหนักในการ
ของปีการศึกษากับ ให้ปรากฏว่าเป็นผู้ เป็นชาวพุทธที่ดี
2.กิจกรรมพินัธกี เรียนใชเม1
วลาในเทอมแรก
1. ตระหนักในการ
2.สามารถนำ
บถือ
และ ม.4 ยอมรัเปบนนัการประกาศตน
พุทธมามกะ
ของปการศึกษากับ พระพุใหทปธศาสนา
รากฏวาเปนผู หลักเปธรรมไป
นชาวพุทธที่ดี
นักเรียน ม1 และ ม.4ประจำชี
ยอมรัวิตบของตน
นับถือ
2.สามารถนํ
ประยุ
กต์ใช้ใน า
พระพุทธศาสนา ชีวิตหลั
กธรรมไป
ประจำวั
น

2. กิจกรรมพิธี
พุทธมามกะ

ประจําชีวิตของตน

1.มีความรู้ พิธีกรรม
ขั้นตอนในการแสดง
1.มีคนวามรู
 พิธีกรรม
ตนเป็
พุทธมามกะ
ขั้นตอนในการแสดง
ตนเปนพุทธมามกะ

ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

1. มีความรู้เข้าใจใน
พระพุ
ทธศาสนา
1.มีความรู
เขาใจใน
และหลั
กธรรม
พระพุทธศาสนาและ
2.หลัวิกธธรรม
เี ขียนกระทูธ้ รรม
3.
เข้
า
ชีวิตประจําวัน
2. วิธีเขีใจประโยค
ยนกระทูธรรม
นั3.กเขธรรมที
่เกี่ยวกับ
าใจประโยค
ฆราวาส
นักธรรมที่เกี่ยวกับ
รู้เข้าใจวิธีการสวด
ใช้เวลาหลังเลิกเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็น สามารถสวดทำนอง 1.ฆราวาส
กิจกรรมฝึก
ใชเวลาวางใหเปน สรภัสามารถสวดทํ
เขาใจวิมธีสีกติารสวด
จกรรมฝกในการเรีใชยเวลาหลั
สอนให้
สมาธิ
ญญะได้ านอง 2.1.รู
นธรรมงเลิกเรียนประโยชน์
สวดหมู่ทกิำนอง
ประโยชน
2.สอนใหมสี ติ
อย่าสรภั
งถูกญต้ญะได
อง อยา
ศึกษา ในการเรียนธรรม
สรภัญญะสวดหมูทํานอง
ใช้เวลาหลังเลิกเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็น สามารถนำ
3.กิจกรรม
ธรรมไปา
นธรรมงเลิกเรียนประโยชน์
ธรรมศึกษา
ใชเวลาวางใหเปน หลักสามารถนํ
3.กิจกรรม ในการเรีใชยเวลาหลั
ประยุ
ใช้ใน
ศึ
ก
ษา
ในการเรียนธรรม
ประโยชน
หลักกต์ธรรมไป
ธรรมศึกษา
ชี
ว
ต
ิ
ประจำวั
ศึกษา
ประยุกตใชนใน

สรภัญญะ

ศึกษา

ผลที่ได้ผลที
รับเชิ่ไดงรประจั
กษ์ กษ
ับเชิงประจั

ถูกตอง

สมาธิ

1. การมีสติ
2. การมี
เมตตา
คุณธรรม
มีความ
1.3.การมี
สติ
ผิดชอบ
2.รับการมี
เมตตา
3.ดำรงตนในหลั
มีความ
ก
รัศีบลผิธรรมและ
ดชอบ
ดํคุาณ
รงตนในหลั
ธรรมของก
ศีพระพุ
ลธรรมและ
ทธศาสนา
คุตามที
ณธรรมของ
่ได้รับ
พระพุ
ทธศาสนา
คำแนะนำศึ
กษา
ตามที
่ไดรับ
ตลอดไป
คําแนะนําศึกษา
หลักธรรมต่างๆที่ใช้
ตลอดไป
ในชีกธรรมต
วิตประจำวั
หลั
างๆที่ในช
ในชีวิตประจําวัน

ความสามัคคี

ความสามั
ความมีวคินคีัย มีสติ
ความมีวินัย
มีสติ

1. รางวั
ลรองชนะเลิ
ศอันศดัอับนดั2บ2แข
แข่งงขัขันนตอบปั
คณะสงฆ์กรุกงรุเทพมหานคร
งเทพมหานคร
1. รางวั
ลรองชนะเลิ
ตอบปญญหาธรรมะ
หาธรรมะ คณะสงฆ
2. รางวั
ล
รองชนะเลิ
ศ
อั
น
ดั
บ
2
ระดั
บ
มั
ธ
ยมศึ
ก
ษาตอนต้
น
ประเภท
การประกวดบรรยายธรรมงานมหกรรม
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประเภท การประกวดบรรยายธรรมงานมหกรรมสงเสริม
ส่งเสริศีมลธรรมและการประกวดกิ
ศีลธรรมและการประกวดกิ
ฒานาผู
เ้ รียทนด้
านพระพุ
ธศาสนา
ณ วัดประยุ
รวงศาวาสวรวิหาร
จกรรมพัฒจกรรมพั
นาผูเรียนด
นพระพุ
ธศาสนา
ณ วัท
ดประยุ
รวงศาวาสวรวิ
หาร เขตพระนคร
เขตพระนคร
กรุ
ง
เทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
3. รางวั
ลรองชนะเลิ
2 การประกวดสวดมนต์
หมูญ่ทญะำนองสรภั
้นที่การศึกษา
3. รางวั
ลรองชนะเลิศศ อัอันนดับดับ2 การประกวดสวดมนต
หมูทํานองสรภั
ระดับเขตพืญ้นญะ
ที่การศึระดั
กษาบกรุเขตพื
งเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เขต
1
ณ
วั
ด
เวฬุ
ร
าชิ
ณ
เขตธนบุ
ร
ี
กรุ
ง
เทพมหานครวั
น
ที
่
20
พฤศจิ
ก
ายน
2558
เขต 1 ณ วัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
4. รั4.บรางวั
ล
นั
ก
เรี
ย
นประพฤติ
ด
ี
จากพุ
ท
ธสมาคมแห่
ง
ประเทศไทย
ในพระบรมราชู
ป
ถั
ม
ภ์
ประจำปี
2559
รับรางวัลนักเรียนประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป 2559 มอบโดย
มอบโดย
ศาสตราพิ
เ
ศษ
อรรถนิ
ต
ิ
ดิ
ษ
ฐอำนาจ
อดี
ต
ประธานศาลฎี
ก
า
และองคมนตรี
ศาสตราพิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ อดีตประธานศาลฎีกา และองคมนตรี
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4
โรงเรียนวัดอินทาราม

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)
ชื่อผลงาน : คืนน้ําใสใหคลองบางหลวง : ความมุงมั่นของกลุมคนตัวเล็กๆ
ความเปนมา
“คลองบางหลวง” หรือ “คลองบางกอกใหญ” เปนแหลงน้ําที่มีความสําคัญมากแหงหนึ่งของชาวธนบุรี
นับตั้งแตอดีต โดยคลองบางหลวงเชื่อมตอกับแมน้ําเจาพระยา ปจจุบันนี้สายน้ําตองประสบกับภาวะน้ําเนาเสีย การ
บําบัดน้ําและรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณคลองบางหลวง จึงเปนสิ่งที่สาํ คัญอยางยิ่ง เพื่อที่จะเปนหนทางหนึ่งที่จะทําให
คลองแหงนี้อยูคูกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนตอไป
เปาหมายของโครงการ
โครงการนี้ เปนการสงเสริมการสรางความสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น การมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสบการณในการเรียนรูนอกหองเรียนใหแก นักเรียน เยาวชนในชุมชน ผูปกครอง
ตลอดจนหนวยงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของ
กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนสําคัญ
1. กิจกรรมการใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของการใชวิถีความพอเพียง
2. กิจกรรมการลดคาใชจายของครัวเรือน โดยการทําเองใชเอง เชน น้ํายาลางจาน สบู แชมพู เปนตน
3. กิจกรรมรักษน้ํา ประกอบดวยการตรวจวัดคุณภาพน้ํา การบําบัดน้ํากอนทิ้ง
4. กิจกรรมคัดแยกขยะ
5. กิจกรรมชุมชนเดียวกัน เปนกิจกรรมที่รวมกันดูแลชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพึง่ ตนเองได
ผลสําเร็จ
1. ไดรับคัดเลือกใหเขารวมอบรม เปน 1 ใน 25 โรงเรียน จาก 11 จัง หวัดในลุมน้ําเจาพระยา นับ เปน
โอกาสดีในการเพิ่มพูนทางดานวิชาการ และติดอาวุธทางปญญา
2. ไดรับรางวัลชนะเลิศในโครงงาน โรงเรียนรักษตนน้ําเจาพระยา จาก เอไอเอส สานรัก ไดรับเงินสนับสนุน
โครงการ จํานวน 50,000 บาท
3. ไดการมีสวนรวมในการดูแลคลองบางหลวงใหใสสะอาด เพื่อเปนบานที่นาอยูของสัตวน้ํา
4. การจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑชีวภาพ ในงาน “ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ” ประจําป
การศึกษา 2553 “สุดยอกเด็กไทย กาวใหมที่ไกลกวา” ณ อาคารชาเลนเจอร เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
5. การจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑในงาน“ปารตี้นิยมไทย” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ โรงหนังฮอล
ลิวูด สตรีท สาขาสุขสวัสดิ์
6. การนําเสนอผลการดําเนินงาน “ตามรอยเทาพอ” ในรายการสถานีสีเขียว ชอง Thai PBS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ

การปฏิบัติที่ดเี ลิศ (Best Practice) เรื่อง “กระบี่กระบองเปนเลิศ ชูเชิดธนบุรี”
วิธีดําเนินการที่เปนเลิศ (Best Procedures)
ชมรมกระบีก่ ระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยถือเปนสวนหนึง่ ของ
“กิจกรรมนักเรียน” ในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู “กระบีก่ ระบองเปนเลิศ ชูเชิดธนบุรี” โดยภาพรวม สามารถแสดงเปน
ขั้นตอน (Flow Chart) ไดดังนี้

Flow Chart แสดงขั้นตอนดําเนินการ
P

D

คูมือกิจกรรมและวางแผน
รับสมัครสมาชิก
จัดกิจกรรมกระบี่กระบอง

C

ประเมิน
ไมใช

A

ใช

จัดกิจกรรมเสริม
และ การปรับแผน

สรุปรายงาน

ปจจัยความสําเร็จ (Success Factors)
กิจกรรม “กระบี่กระบองเปนเลิศ ชูเชิดธนบุรี” ประสบความสําเร็จทั้งในดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การเผยแพรตอสาธารณชน และการเขารวมแขงขัน เนื่องจากมีปจจัยความสําเร็จ ดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหการสนับสนุนในทุกดาน อยางจริงจัง
และตอเนื่อง
2. การจัดกิจกรรมดําเนินไปอยางเปนระบบ ครบวงจร ในรูปแบบของ “วัฒนธรรมคุณภาพ”
3. คณะครูผูฝกสอน มีความมุงมั่นตั้งใจจริงในการจัดกิจกรรมนี้
4. นักเรียนสมาชิกชมรมกระบี่กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ทุกคนมีความรักในศิลปะนี้ จึงมี
ความมุงมั่นตั้งใจเรียนรูและฝกฝนตนเองอยางตอเนื่อง
5. ทุกคนที่มีสวนรวมลวนมีความภาคภูมิใจในศิลปะประจําถิ่นและมรดกของบรรพบุรุษ
6. กิจกรรมนี้สรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิใหกับโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษอยางตอเนื่อง
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4
โรงเรี
โรงเรียยนมั
นมัธยมวัดดาวคนอง

การปฏิ
ลิศ (BestPractices)
Practice)ระบบประกั
ระบบการประกั
นคุณภาพภายในสถานศึ
กษากษา
การปฏิ
บัติทบี่ดัตีเลิิทศี่ดีเ(Best
นคุณภาพการศึ
กษาภายในสถานศึ
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
ดาวคะนองดำเนิ
ดําเนินนงานระบบการประกั
งานระบบประกันคุนณคุภาพการศึ
กษาภายในสถานศึ
ณภาพภายในสถานศึ
กษา ดังกนีษา
้ ดังนี้
1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดวยการทําจัดโครงสรางการบริหารจัดการใหเอื้อตอการดําเนินงาน
ทุกคนมีสวนรวม และ จัดใหมีขอมูลที่เพียงพอในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน
ภารกิจและแผนพัฒนา
2) การวิเคราะห SWOT เพื่อทราบแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาและทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ คลอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เปน
สวนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
3) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกํากับ ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องให
บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กําหนดไวโดยจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปที่ครอบคลุมงาน/
โครงการของสถานศึกษา ตามมาตรฐานตัวชี้วัดภาระงานตางๆแลวบูรณาการงานเพือ่ สะดวกในการบริหารจัดการ
4) การติดตามตรวจสอบและนิเทศการจัดการศึกษา ดวยการตรวจสอบและทบทวนภายในโดยบุคลากร
ในสถานศึกษาดําเนินการมีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่องและการตรวจสอบทบทวนจาก
หนวยงานตนสังกัด
5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนและผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน และ วัตถุประสงคของสถานศึกษา
6) การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนําขอมูลผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา มีการตรวจสอบและทบทวนภายใน เพื่อนําไปประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจําปการศึกษาสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพตอไป
แผนภู
มิการดํนาเนิ
นงานระบบประกันนคุคุณ
นมัธธยมวั
ยมวัดดดาวคนอง
ดาวคนอง
แผนภู
มิการดำเนิ
งานระบบการประกั
ณภาพภายในของโรงเรี
ภาพภายในของโรงเรียยนมั
จัดคนให้เหมาะสมกับงาน
พัฒนาบุคลากร
ทันเหตุการณ์ต่อการ
ปรับปรุงพัฒนางาน
ข้อมูลน่าเชือ� ถือและเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา
ถูกต้อง ครอบคลุม

มีสว่ นร่วม

จัดระบบเอกสาร

ใช้สอ�ื เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดระบบบริ หาร
และสารสนเทศ
2) การวิเคราะห์ SWOT เพื�อ
ทราบแนวทางการบริหาร
จัดการของสถานศึกษาและทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6) การรายงานผลการ
ปฏิ บตั ิ งานและผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

3) การดําเนิ นงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

5) การประเมินผล
การปฏิ บตั ิ งาน
4) การติ ดตาม
ตรวจสอบและนิ เทศ
การจัดการศึกษา

การมีส่วนร่วม
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนภูมิ แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ผลการดําเนินงานหรือผลสําเร็จของการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
1. ผลที่ปรากฏตอโรงเรียน
1.1 โรงเรียนผานการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลทีพ่ ัฒนาอยางเขม (ScQA) ประจําป 2558
1.2 โรงเรียนมีการพัฒนาดีเดนในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจําป 2558
1.3 โรงเรียนทีจ่ ัดทํารายงานประจําป 2557 ไดมีคุณภาพมาตรฐานระดับดีเยี่ยม
1.4 โลรางวัล “เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเดน” โครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน ประจําป 2558
1.5 โลรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ดีเดน จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ประจําป 2559
1.6 รางวัลชนะเลิศ “โรงเรียนดีเดน ดานคุณธรรมและจริยธรรม” ระดับชาติ ประจําป 2559 จากธนาคารออมสินรวมกับ สพฐ.
1.7 โลรางวัล ระดับ เหรียญทอง “ระบบดูแลชวยเหลือนัก เรียน” ปก ารศึกษา 2558 ของสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
1.8 เกียรติบัตรระดับดี โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขดีเดน ปการศึกษา 2557 ของ สพม. เขต 1
1.9 เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้นสุงกวารอยละ 3 ของปการศึกษา 2557
ชั้น ม.3 และ ม.6
2. ผลทีป่ รากฏตอผูบริหาร และครู
2.1 ผูบริหารสถานศึกษารอยละ 100 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ครูรอยละ 98.10 มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน โดยไดรบั รางวัลคุรสุ ดุดี รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC
AWARDS) รางวัลครูผสู อนดีเดน รางวัลหนึ่งแสน ครูดี รางวัลครูดีไมมีอบายมุข และรางวัลครูดเี ดน สพม.1 (SESAO1 AWARDS)
3. ผลทีป่ รากฏตอนักเรียน
3.1 นักเรียนรอยละ 96.97 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และไดรบั รางวัลจากการแขงขันในงานตาง ๆ
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
การปฏิบัติทดี่ ีเลิศ (Best Practice) โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
ชื่อผลงาน/นวัตกรรม การอนุรกั ษพลังงานและสิง่ แวดลอมแบบมีสวนรวม
ปที่ผลิต
ปการศึกษา 2553 – 2558
ความเปนมา/สภาพที่ตองการพัฒนา
การนําพื้นที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตรไปใชประโยชนในการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยของชุมชน ตลอดจน
ความขัดแยงในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เชน การทําเหมืองแรในปาสงวนหรือการสรางเขื่อนในเขต
ปาไม ตนน้ําลําธาร ปญหาน้ําเสีย ซึ่งเกิดจากการปลอยของเสียจากแหลงชุมชน
ดัง นั้นโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุก หวาดจวนอุ ปถัม ภ ” ไดเห็นความสําคัญ ของปญ หาสิ่ง แวดลอมใน
ประเทศไทย จึง มี แนวคิดในการที่ จะปลูกฝง จิตสํานึก เกี่ยวกั บการการอนุรักษพ ลังงานและสิ่ง แวดลอ มใหแก
ผูบริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อใหผูบริหาร คณะครู และนักเรียนมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน แลวยังสงผลไปสูชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป
เปาหมายของการพัฒนา
เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา น้ํา ทิ้งขยะแยก
ประเภท ลดใชพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดลอม
วิธีการดําเนินการ
ขั้นเตรียม
ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ และวางแผนการดําเนินงาน เขียนโครงการเพือ่ นําเสนอ โรงเรียนบางมดวิทยา
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ขออนุมัติโครงการจากผูอํานวยการโรงเรียน
ขั้นดําเนินการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมและพบครูทเี่ กี่ยวของเพือ่ ขอความอนุเคราะหใหครูเปนที่ปรึกษา ประชุม
และชี้แจงรายละเอียดโครงการและวางแผนในการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ใหกบั สมาชิกแตละคนวางโครงเรื่อง
ที่จะทําการเผยแพรใหกบั ผูที่เขารวมกิจกรรม
ดําเนินกิจกรรม
ขั้นประเมินผล
ทบทวนผลการดําเนินงานประเมินและสรุปการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน/คุณคาของงาน
ผลการดําเนินงานตามเปาหมายมีดังนี้
1) การใชพลังงานไฟฟา ตั้งแตป 2555 – 2558 ลดลงรอยละ 2 การใชน้ํา ตั้งแตป 2555 – 2558 ลดลง
รอยละ 3 การทิง้ ขยะแยกประเภท มีสวนรวมรอยละ 90 การเผยแพรองคความรูเ รื่องการประหยัดพลังงานสู
ผูปกครอง ชุมขนและองคกรอื่นๆในการรวมกันประหยัดพลังงาน และอนุรักษสงิ่ แวดลอม รอยละ 90
ผลงานและความภาคภูมิใจ
โรงเรี ย นได รับ โล ร างวั ล มาตรฐานสถานศึก ษาดี เ ด น ด านพลั ง งาน ระดั บ 4 ดาว ประจํ า ป 2558
จากหนวยงานการไฟฟานครหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5
โรงเรียนวัดพุทธบูชา
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนวัดพุทธบูชา
โครงการโรงเรียนตนแบบคุณธรรมสูอัตลักษณ “คนดีศรีพุทธบูชา” (ซื่อสัตย รับผิดชอบ เสียสละ)
โรงเรียนวัดพุทธบูชา รวมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ไดเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาเยาวชนใหเปนผูมี คุณธรรม และจริยธรรมอยางยั่ง ยืน จึงไดนอมนําหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง อันประกอบไปดวย ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรู
คูความดี มาเปนหลักในการพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมตามอัตลักษณของโรงเรียน “คนดีศรีพุทธบูชา”
จากการเริ่มดําเนินงาน โรงเรียนไดจัดทํารูปแบบการดําเนินงาน จนได 5 STEP TO PB-MODEL
มาใชในการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว โดยมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ไดแก 1) สรางองคความรู (Moral
Knowledge) 2) สรางทีมงาน (Moral Team) 3) สรางอัตลักษณ (Moral Identity) 4) สรางกิจกรรม (Moral
Activities) 5) สรางเครือขาย (Moral Network) และมี 3 ยุทธศาสตรในการบริหารโครงการใหสําเร็จตาม
วัต ถุป ระสงค ที่ ว างไว ไดแ ก 1) พั ฒ นาสมรรถนะผู บ ริ ห ารและครู 2) พัฒ นาทั ก ษะชี วิต ของนัก เรี ย น
3) พัฒนาการมีสวนรวมของสถานศึกษา ดังแสดงตามภาพ ดังนี้

ผลการดําเนินงาน ปรากฏวา คณะผูบริหารและครู มีความเปลี่ยนแปลงหลังจากไดรับการพัฒนา
ตามรูปแบบที่กําหนด เชน กิจกรรมพัฒนาผูบริหารและครูแกนนํา กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
ตนแบบ ดวยเหตุที่ จะตองเปนแบบอยางที่ดีตอนัก เรียนในการนําไปสูอัตลัก ษณคนดีศรีพุท ธบูชา ทําให
คณะครูเกิดความตระหนัก และเกิดการตกลงรวมกันในการพัฒนาตนเอง จนสงผลดีตอการปฏิบัติงานใน
หนาที่รับผิดชอบในทุกๆดาน เกิดการทํางานที่เปนระบบมีความรวมมือและเกิดความสามัคคีในองคกร
สรุปผลจากการดําเนินงานตามโครงการ ผูบ ริหารและคณะครู มีเปาหมายรวมกันในการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูมีอัตลักษณคนดีศรีพุทธบูชา สงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง
โดยเฉพาะ โรงเรียนไดมีระบบประกันคุณภาพที่มีคุณภาพตามวงจร PDCA ของเดมมิ่ง เพราะบุคลากรใน
องคกร ไดมีคุณธรรม อัตลักษณ ไดแก มีความซื่อสัตยในหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบตอองคกร และ
มีความเสียสละตอสังคมสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
ตามที่กําหนดไวใหดียิ่งขึ้นตอไป
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5
การปฏิบตั ิทดี่ ีเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา
อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย
1. กระบวนการของสถานศึกษา
วิเคราะห/
วางแผน
ปรับปรุง
และ
พัฒนา

อ.ว.ท.
ตรวจสอบ
ผลที่
เกิดขึ้น

ดําเนินกา
รตาม
แผน

- กระบวนการพั ฒ นาสถานศึก ษาไม วาจะเปนการ
ดําเนินงานในกิ จ กรรมใด ๆ จะมุ งเนนใหขาราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได ป ฏิ บั ติ ง านตามวงจร
คุณภาพ PDCA โดยคณะผูบริหารไดเล็งเห็นความสําคัญ
ตอการพัฒนาองคกร เพื่อมุงสูความเปนเลิศ ใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม (รวมคิด/วางแผน รวมดําเนินการ
รวมตรวจสอบ และรวมกัน ปรับปรุง และพัฒนาใหดีขึ้น)
- ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจัด ทํ าระบบดู แ ล
ช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นทุ ก คนอย า งเท า เที ย มกั น โดยการ
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล และสนับสนุนใหครูได
เยี่ยมบานนัก เรียนใหครบ 100% เพื่อนํามาวิเ คราะห
วางแผนพัฒนาองคกรตอไป
- สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึก ษาไดพัฒ นาตนเอง และทํางานอื่นๆ นอกเหนือจาก
งานสอนตามศักยภาพและความถนัด เพื่อสงผลใหงานที่
ทําสําเร็จลุลวงและมีคุณภาพ

2. ผลการดําเนินงานหรือผลสําเร็จของการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)
จากกระบวนการดังกลาวขางตน เริ่มตั้งแตการบริหารงานอยางมีสวนรวม การดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA และสนับ สนุนคุณครูจัดทํ าระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยดํา เนินการวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล
ติดตามและเยี่ยมบานของนักเรียน เพื่อนํามาวิเคราะหสภาพความเปนอยู ความจําเปนของนักเรียนแตละคน และหา
แนวทางในการพัฒนาชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันไป อีกทั้งฝายบริหารเล็งเห็นความสําคัญของการดูแลนักเรียน
ประจําหอพัก จึงวางแผนดําเนินโครงการเยี่ยมบานนักเรียนหอพักในปการศึกษาที่ผานมา ทําใหครูไดรับรูถึงความ
เป นอยูข องนัก เรี ยนทุ ก คนอย างแท จ ริ ง สง ผลให นัก เรีย นไดพั ฒ นาตนเองเต็ ม ตามศัก ยภาพที่ มี ป ระกอบกั บ
มีความสามารถในการแขงขันเวทีใหญ ๆ และประสบความสําเร็จมากมาย เชน การแขงขันฟุตซอล การแขงขัน
จัดตูปลาพันธุไมน้ํา เปนตน อีกทั้งในปการศึกษา 2558 ผลการสอบ O-NET ของสถานศึกษาสูงขึ้นรอยละ 3
ฝายบริหารสนับสนุนใหคุณครูจัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานเมื่อสิ้นปการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA โดย
มอบหมายทางฝายพัฒนาระบบประกันคุณภาพกําหนดรูปแบบ ซึ่งเปนการนําสิ่งที่คุณครูไดทํามาตลอดปการศึกษา
จัดทําเปนรูปเลม สงผลใหคุณครูมีทัศนคติที่ดีขึ้นตอการประกันคุณภาพการศึกษา ไมเห็นวาการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนภาระมากกวาประโยชนที่จะไดรับ
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5
โรงเรียนแจงรอนวิทยา

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา
ชื่อผลงาน โครงงานคุณธรรม : วิถีเรา วิถีพุทธ วิถีไทย โรงเรียนแจงรอนวิทยา
ความสําคัญของผลงาน
วิถีพุทธคือแนวทางการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล ปญญา สมาธิ อยางบูรณาการตาม
วิถีแหงพุทธธรรม เปนฐานการดําเนินชีวิต โดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรในการพัฒนา โรงเรียน
เห็นความสําคัญของกิจกรรมทางศาสนาที่เปนเนื้อเดียวกับวิถี ภายใต “ โครงงานคุณธรรม : วิถีเรา วิถีพุทธ
วิถีไทย ” มาประยุก ตใชในกิ จ กรรมการเรียนการสอนและการบริห ารจัดการพั ฒ นาคุ ณธรรมจริยธรรม
ใหนักเรียน
จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน
เพื่อจัดกิจกรรมมใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมอยูรวมกับผูอ ื่นอยางมีความสุขโดยอาศัยความรวมมือ
ระหวางบาน ชุมชน วัดและโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาผูเ รียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ “ศีล สมาธิ ปญญา” เปนฐานคิดในการพัฒนา
ผูเรียนทางดานพฤติกรรมทางจิตใจและปญญา ศีล คือการกําหนดขอปฏิบัตหิ รือสิ่งที่ควรศึกษาอบรม เปน
เปาหมายของการพัฒนาผูเ รียน สมาธิ คือขั้นตอนของการฝกฝนอบรมจิตใจใหเหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่
พรอมจะปฏิบัติงาน เปนขั้นที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมไปสูพฤติกรรมเปาหมาย ปญญา คือ
การรูแจงในผลของการปฏิบัติ

• วัตถุประสงค์ของกิจ
จกรรม

สมาธิ
• วิธีการดําเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ

• พฤติกรรมที�พึง
ประสงค์ ความรู ้
ความเข้าใจที�ฃดั เจน

ศีล

ปั ญญา
แผนภาพกระบวนการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา

แนวทางที่จะดําเนินไปสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมสวดชินบัญชรยามเชา กิจกรรมนัง่ สมาธิ
และแผเมตตายามเชาทุกเชา กิจกรรมสวดมนตทกุ สัปดาหในคาบจริยธรรม และกิจกรรมนุง ขาวมังสวิรัติทุก
วันศุกร
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
การปฏิบัติที่ดเี ลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ไดดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยยึดหลัก
องคประกอบ 3 ประการคือ
1. การประเมินคุณภาพภายใน โดยใชกระบวนการ P D C A ประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การรวมกันวางแผน (P : Planning) คือการกําหนดเปาหมายและกระบวนการตางๆที่จําเปนเพื่อให
ไดผลลัพธตามความตองการ
ขั้นตอนที่ 2 การรวมกันปฏิบัติตามแผน ( D : Doing) คือการปฏิบัติ ดําเนินการตามกระบวนการตางๆที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 3 การรวมกันตรวจสอบ(C : Checking) คือการตรวจติดตาม ตรวจสอบและวัดผลกระบวนการทํางานวา
เปนไปตามแผนงานและเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 4 การรวมกันปรับปรุง (A : Action) คือการดําเนินการปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ
3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธของโรงเรียน
แผนภาพ : องคประกอบการปฏิบัตทิ ี่ดีเลิศ ดานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระบวนการ
PDCA

การ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน

กระบวนการศึกษา
ที่สอดคลอง
มาตรฐานชาติ

การพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

การ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน

การติดตาม
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ภายใน

แผนกลยุทธของ
โรงเรียน
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียนนั้น ดําเนินตาม
แนวคิดของหลักการบริหารที่เนนการมี สวนรวมของครูและบุคลากรทุกคน โดยจัดใหกระบวนการประกั น
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรและเปนไปตามกระบวนการครบวงจร
(PDCA) ดังนี้
รวมกันวางแผน

P
รวมกันปรับปรุง

A

การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพ

D

รวมกันปฏิบัติ

C
รวมกันตรวจสอบ

(1) การควบคุมคุณภาพ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน
(1)
การควบคุ
มคุณภาพ
ารกํครู
าหนดมาตรฐานการศึ
ษาของโรงเรี
ยนโดยอ
างอิงจากมาตรฐาน
การศึกษาของสำนั
กงานเขตพื
้นที่กโดยมี
ารศึกกษา
และบุคลากรร่วมกันกกำหนดเป้
าหมายทิ
ศทางของโรงเรี
ยนจาก
การศึ
ก
ษาของสํ
า
นั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษา
ครู
แ
ละบุ
ค
ลากรร
ว
มกั
น
กํ
า
หนดเป
า
หมายทิ
ศ
ทางของโรงเรี
ย
นจาก
ผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และมีการวางแผน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงาน/โครงการ/
าเนินงานในปกบารศึ
ษาที่ผานมา และมี
และมีกการวางแผน
และประชุ
มเชิบงั ตปฏิ
บัติการจัดทํางาน/โครงการ/
กิผลการดํ
จ กรรมตามแผนปฏิ
ั ติ กการประจำปี
ารร่ ว มจั ด ทำปฏิ
ทิ น ปฏิ
ิ ง านของสถานศึ
ก ษาที่ ก ำหนด
กิจกรรมตามแผนปฏิ
ัติการประจํ
โครงการ/กิ
จกรรมทีที่คบรบถ้
วน าป และมีการรวมจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่กําหนดโครงการ/
กิจกรรมทีค(2)รบถการตรวจสอบคุ
วน
ณภาพ โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพของการดำเนินงาน มีการแต่งตั้ง
(2)
การตรวจสอบคุ
ณ
โรงเรียทนมี
การตรวจสอบคุ
ณภาพของการดํ
าเนิน่ชงาน
มี การแตง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ภาพ
กำหนดปฏิ
ินการติ
ดตามตรวจสอบคุ
ณภาพของงานที
ัดเจนและกำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบคุ
ณภาพ กํากหนดปฏิ
ทินการติ
ดตามตรวจสอบคุณภาพของงานที
่ชัดเจนและถู
กกําหนด
ไว้
ในปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึ
ษา และมี
การรายงานผลการดำเนิ
นงาน/โครงการ/กิ
จกรรมประจำ
นปฏิกทษาเพื
ินปฏิ่อบทราบถึ
ัติง านของสถานศึ
และมี กปัารรายงานผลการดํ
าเนินงาน/โครงการ/กิ
จกรรมประจํ
ปีไวกใารศึ
งผลสำเร็จ ข้กอษา
เสนอแนะ
ญหาและอุปสรรคในการดำเนิ
นการในปีการศึ
กษาต่อไป าป
การศึกษาเพื
งผลสํนาเร็คุ ณ
จ ภาพ
ขอเสนอแนะ
สรรคในการดํ
นการในปนกคุารศึ
กษาตอไป
(3)่อทราบถึ
การประเมิ
ปี ก ารศึปกญษาหาและอุ
2558ปโรงเรี
ย นได้ รั บาเนิ
การประเมิ
ณ ภาพภายในโดย
(3) การประเมิ
ณภาพ
ปกการศึ
กษา 2558
โรงเรียนไดนรับคุการประเมิ
นคุณภาพภายในโดยสํ
านักเยีงาน
สำนักงานเขตพื
้นที่การศึนกคุษามั
ธยมศึ
ษาเขต
1 ผลการประเมิ
ณภาพภายในอยู
่ในระดับคุณภาพดี
่ยม
เขตพื้นที่ การศึยกนได้
ษามัจัดธประเมิ
ยมศึกษาเขต
1 ผลการประเมิ
ณภาพภายในอยู
ในระดับคุณภาพดีทเุกยีปี่ยม และทาง
และทางโรงเรี
นคุณภาพภายในเมื
่อสิ้นปีนกคุารศึ
กษา และจัดทำรายงานประจำปี
โรงเรียนไดจัดประเมินคุณภาพภายในเมื่อสิ้นปการศึกษา
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา
ชื่อผลงาน MWS Model พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห
ผังมโนทัศน
MWS Model

พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา

กิจกรรมสําคัญ ใช MWS Model บริหารดวยกระบวนการ PDCA
M = Motivate จูงใจใหบุคลากรทุกระดับ ตระหนักถึงความสําคัญของงานที่แตละคนรับผิดชอบ
ใหทํางานเต็มศักยภาพโดยการประชุมสัมมนากลุมใหญ กลุมยอย เชิญชวนใหบุคลากรรับหนาที่พิเศษแลว
มอบหมายหนาที่เปนคําสั่ง
W = Wisdom เสาะหาบุคลากรที่มีภูมิปญญา ความสามารถดานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
แลวเชิญชวนใหมามีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
S = Skill เปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายไดปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับภูมิปญญา ความสามารถ
และใหการนิเทศกํากับติดตามจนเกิดทักษะความชํานาญ
ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องใหมีการกํากับติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA
ผลสําเร็จ
1. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตรงกับภูมิปญญา ความสามารถ แลวเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตน
2. ผลการประเมินตนเองตามระบบประกั
นคุณนภาพ
อยูใอยู
นระดั
บดีเบยีดี่ยเมยี่ยม
การประกั
คุณภาพ
่ในระดั
รูปภาพประกอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
การปฏิบัตทิ ี่ดีเลิศ (Best Practice)การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2542 จนถึง
ปจจุบัน โดยอาศัยแนวคิดจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 นโยบายและจุดเนนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานดาน
ผูเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา รวมถึงศักยภาพของโรงเรียน บริบทของชุมชนและทองถิ่น โดยใชระบบบริหาร
คุณภาพ PDCA ( Deming Cycle)

A นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยการประชุม
นําเสนอผลการประเมินใหแกครู และ
ผูที่เกี่ยวของ

P ประชุม /อบรม / แตงตั้งคณะทํางาน /
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ / วิเคราะห
สังเคราะห/กําหนดคาเปาหมาย
ความสําเร็จ โดยขอมูลสารสนเทศ/ จัดทํา
ราง /ประชุมประชาพิจารณ /นําเสนอผาน
คณะกรรมการฯ ประกาศใช/จัดทํา
เอกสารมาตรฐานของโรงเรียน / เผยแพร
สูสาธารณะ

D ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนตามแผนพัฒนาทีส่ อดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง รายงาน
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
คุณภาพภายในสถานศึกษา

C ติดตาม ตรวจสอบ ความกาวหนาของ
การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พรอมทัง้ ประเมินผล
การดําเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5
การปฏิบตั ิทดี่ ีเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

1. ชื่อผลงาน โครงการอนุรักษวาวไทย
2. ความเปนมา
การสงเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยใหมีคุณภาพ รูบทบาทหนาที่ของตนเอง ภาคภูมิใจในความเปน
ไทยและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย เปนเปาหมายสําคัญในการจั ดการศึกษา สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จาก
สภาพแวดลอมของโรงเรียนตั้งอยูชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีสภาพแวดลอมเปนปาชายเลน
สวยงาม มีลมทะเลที่เหมาะสมกับการเลนวาว ตลอดระยะเวลาที่ผานมาโรงเรียนไดสงเสริมสนับสนุนการเลน
กีฬาไทย กระบี่กระบอง ตระกรอลอดหวง วาวไทย และสะบาไทยตลอดมา เปนที่ตั้งของพิพิธภัณฑวาวไทย
และเปนแหลงเรียนรูของเขตบางขุนเทียน โรงเรียนไดดําเนินการสงเสริมและอนุรักษศิลปะพื้นบานของไทย
ภูมิปญญาไทย โดยเอาคําวา “อนุรักษวาวไทย” มากําหนดเปนเอกลักษณของโรงเรียน สงเสริมใหเยาวชนเกิด
ความภูมิใจในความเปนไทย อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ประพฤติตนเปนคนดีของสังคม มีคุณลักษณะที่ดีงาม
อยางไทย สอดคลองกับ อัตลักษณ “สุภาพชน คนดี ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน”
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิใจในความเปนไทย
3.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณลักษณะของความเปนไทย
4. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนสําคัญ
หลักการ / เหตุผล
พัฒนาองคการ
Organizational
Development

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

การมีสวนรวม
Participartion
management

โรงเรียนเปนฐาน
School Base
Management

นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัย
อันพึงประสงค

กระบวนการพัฒนา
วงจรเดมมิง่
(Deming Cycle)

นักเรียนมีสุนทรียภาพ
ดานศิลปะ กีฬาไทย

5. ประโยชนที่ไดรบั
5.1 นักเรียนรักวาวไทย อนุรักษวัฒนธรรมไทย
5.2 ไดรับการสนับสนุนทุกดานจากผูปกครอง ชุมชน และผูที่เกี่ยวของอยางมาก
6.ภาพประกอบ
6. ภาพประกอบ
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5
โรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ไดเริ่มบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตั้งแตป พ.ศ. 2543 อยางเปนระบบ ถูกตองตามมาตรฐาน
การดําเนินงาน โดยมีฝายบริหาร ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการงานระบบดูแลชวยเหลือ
ชวยกันรับผิดชอบ ดําเนินการโดยใชเครื่องมือการทํางานและการประเมินที่ชัดเจน ภายใตการสนับสนุนจาก
ฝายบริหาร เครือขายผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานทั้งภายในและภายนอก จนประสบความสําเร็จเปน
แบบอยางที่ดี มีการวางระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลชวย เหลือนักเรียนโดยการทํางานเปนทีมในรูป
คณะกรรม การ มีโครงสรางคณะกรรมการ การประสาน การทํางานระหวางคณะกรรมการและบทบาทหนาที่
ของบุค ลากรในแตล ะคณะ มี ก รรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการอํ านวยการ (ที ม นํา) คณะกรรมการ
ประสานงาน (ทีม ประสาน/ ทีมสนับสนุน/
ที ม คุ ณ ภาพทุ ก คณะสามารถปฏิ บั ติ ง าน
ประสานงานกั น อย า งใกล ชิ ด ร ว มมื อ กั น
ทํางานเปนทีม ทีมนํา ไดแก คณะผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ซึ่ ง จะวิ เ คราะห จุ ด อ อ น จุ ด แข็ ง จั ด ทํ า
แผนกลยุท ธ ควบคุม กํ ากั บ ติดตาม และ
สนับสนุน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ทีมสนับสนุน/ทีมประสาน/
ที ม คุ ณภาพ เปน ที ม หลัก ในการสนับ สนุ น
ประสานงานเปนพี่เลี้ยง ทั้งดานวิชาการและ
อื่น ๆ ใหเกิดการสรางระบบคุณภาพ ทีม
สนั บ สนุ น ของระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ
นักเรียน คือรองผูอํานวยการ หัวหนากลุม
บริหารงานบุคคล ทีมทําเปนทีมที่รับผิดชอบ
การทํ า งานโดยตรง ทุ ก คณะสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านประสานงานกั น อย า งใกล ชิ ด
รวมมือกันทํางานเปนทีม
การดําเนินการตามระบบ
โรงเรียนไดดําเนินการตามแนวทางที่กรมสุขภาพจิตกําหนด 5 ขั้นตอน คือ
1. การรูจักนัก เรียนเปนรายบุคคล โดยการเยี่ยมบานนักเรียน การประชุมผูปกครองนักเรียนและ
สัมภาษณเปนรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน โดยใชแบบประเมินนักเรียน (SDQ) 3 ฉบับ คือ ฉบับนักเรียน
ผูปกครอง ฉบับครู และแบบประเมิน EQ แลวสรุปเปน 3 ประเด็นคือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมปญหา
3. การสงเสริมนักเรียน จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหความรูและสงเสริมทักษะใหกับนักเรียนโดยกําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการ
4. ปองกันและแกไขปญหา โรงเรียนไดเฝาระวังโดยการกําหนดระเบีย บ การเชิญวิทยากรภายนอก
มาใหความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมตางๆ การตรวจสุขภาพ
5. การสง ตอกรณีนัก เรียนมี ปญหาดานพฤติ ก รรม ก็ จัดใหมี การสงตอโรงเรียนจัดระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best
การสศงเสริมนิสัยรักการอาน
โรงเรียPractice)
นวัดนวลนรดิ
โรงเรียนวัดนวลนรดิ
“โครงการสงเสริ
มนิงสเสริ
ัยรัมกการอ
การปฏิศ บไดัตดิทําี่ดเนิ
ีเลินศงาน
(Best  Practice)
การส่
นิสัยรัากน”
การอ่เปานน โครงการพิ เ ศษ เพื่อ สง เสริม
บทบาทของสถานศึกษา ในการแกปญหาสัง คมไทย ที่คนไทย ไม มีนิสัยรักการอ าน โครงการนี้ มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียน
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้ดําเนินงาน “โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” เป็น โครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริม
มีทั กษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก การเรียนรู และพั ฒนาตนเองอย างตอ เนื่อง โดยสถานศึก ษาไดดําเนินงาน
บทบาทของสถานศึกษา ในการแก้ปัญหาสังคมไทย ที่คนไทย ไม่มีนิสัยรักการอ่าน โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียน
โครงการนี้มาอยางตอเนื่องยาวนาน ตั้งแตป 2540 จนถึงปจจุบัน และมีการปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดใหทันสมัย เปน
มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาได้ดําเนินงาน
หองสมุด Digital Library นําเทคโนโลยีเขามาใช เปนหองสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) จําลองลงในคอมพิวเตอรให
โครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน และมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย เป็น
สามารถเขาถึงความรูไดอยางหลากหลาย I Terminal เครื่องใหบริการยืม -คืนหนังสืออัตโนมัติดวยตนเอง I Desk ชุดการ
ห้องสมุด Digital Library นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เป็นห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) จำลองลงในคอมพิวเตอร์
เรียนรูร ะบบสัม ผัส ใชฝก ทั ก ษะกระบวนการคิดวิเ คราะห ผานกิ จ กรรมเสริม ทัก ษะ นอกจากที่ จ ะพั ฒ นาหอ งสมุ ดแลว
ให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลาย I Terminal เครื่องให้บริการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง I Desk ชุด
สถานศึก ษาไดตระหนัก ถึง การพั ฒ นาตนเองของผูเ รียนดวยการจัดกิ จ กรรมสง เสริม การอ าน เชน กิ จ กรรมอ านเฉลิ ม
การเรียนรู้ระบบสัมผัส ใช้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะ นอกจากที่จะพัฒนาห้องสมุดแล้ว
พระเกียรติ 60 พรรษา “เจาฟานักอาน” โดยจัดทําสมุดบันทึกการอาน การฟง ซึ่งจัดทําอยางตอเนื่องเปนปที่ 13 กิจกรรม
สถานศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาตนเองของผู้ เรี ย นด้ ว ยการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น เช่ น กิ จ กรรมอ่ า น
คายการอานสําหรับยุวชนชั้น ม.1 โดยจัดใหกับนักเรียนชั้น ม.1 ทั้งระดับ โดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการใช
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา “เจ้าฟ้านักอ่าน” โดยจัดทำสมุดบันทึกการอ่าน การฟัง ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
หองสมุด รูวิธีการคนควา และรูจักระบบหองสมุด กิจกรรมนี้ ไดดําเนินการเปนเวลา 15 ป ไดผลิตนักเรียนแกนนําหลายรุน
กิจกรรมค่ายการอ่านสำหรับยุวชนชั้น ม.1 โดยจัดให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ทั้งระดับ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้
ทําใหแกนนําไดรับเชิญเปนวิทยากร ครูไดรับเชิญเปนวิทยากรใหกับโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรื่องเลาชาว
วิธีการใช้ห้องสมุด รู้วิธีการค้นคว้า และรู้จักระบบห้องสมุด กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการเป็นเวลา 15 ปี ได้ผลิตนักเรียนแกนนำ
หองสมุ ด และกิจกรรมอานเพื่อ ชีวิต (Reading for Life) นักเรียนจะเรียนรูคนหาเรื่องราวที่คนความาเลาสูกันฟ ง โดย
หลายรุ่น ทำให้แกนนำได้รับเชิญเป็นวิทยากร ครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
เนื้อเรื่องจะมีเนื้อหาความรูทั่วไป ขาวสาร หรือบางครั้งจะเปนเรื่องราวจากหนังสือ และนําไปบัน ทึกในสมุดบันทึกการอาน
เรื่องเล่าชาวห้องสมุด และกิจกรรมอ่านเพื่อชีวิต (Reading for Life) นักเรียนจะเรียนรู้ค้นหาเรื่องราวที่ค้นคว้ามาเล่าสู่กัน
การฟง นักเรียนจะคนหาความรู เกร็ดความรูทั่วไป โดยนําความรูที่นาสนใจ ใหนักเรียนไดอาน บันทึกในสมุดบันทึกการอาน
ฟัง โดยเนื้อเรื่องจะมีเนื้อหาความรู้ทั่วไป ข่าวสาร หรือบางครั้งจะเป็นเรื่องราวจากหนังสือ และนำไปบันทึกในสมุด
การฟง เปนกิจกรรมอานเพื่อชีวิต (Reading for Life) มีคําถาม และมอบรางวัลใหตอนทาย และนําความรูไปใหผูปกครอง
บันทึกการอ่าน การฟัง นักเรียนจะค้นหาความรู้ เกร็ดความรู้ทั่วไป โดยนำความรู้ที่น่าสนใจ ให้นักเรียนได้อ่าน บันทึกใน
ไดอาน ไดแชรความรูแกผูปกครองนั่นเอง กิจกรรมพิพิธภัณฑ/พิพิธเพลิน ใหผูเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู นอกสถานศึกษา
สมุดบันทึกการอ่าน การฟัง เป็นกิจกรรมอ่านเพื่อชีวิต (Reading for Life) มีคำถาม และมอบรางวัลให้ตอนท้าย และนำ
นํามาเขียนความประทับใจที่ไดจากการศึกษา จัดทําละครเวที ตั้งแตป 2547 จนปจจุบัน 11 ป มีวิวัฒนาการการทําละครจน
ความรู้ไปให้ผู้ปกครองได้อ่าน ได้แชร์ความรู้แก่ผู้ปกครองนั่นเอง กิจกรรมพิพิธภัณฑ์/พิพิธเพลิน ให้ผู้เรียนไปศึกษา
ปจ จุบันเปน The Musical ผลการดําเนินงานโครงการสง เสริม นิสัยรัก การอ านประสบความสําเร็จ จนไดรับ รางวัล
แหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา นํามาเขียนความประทับใจที่ได้จากการศึกษา จัดทำละครเวที ตั้งแต่ปี 2547 จนปัจจุบัน
สถานศึกษาสงเสริมการอานดีเดนระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา
11 ปี มีวิวัฒนาการการทำละครจนปัจจุบันเป็น The Musical ผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประสบ
เปนโครงการที่ชวยใหคนไทยอานหนังสือมากขึ้น ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา นับวาเปนการ
ความสําเร็จ ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่นระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ โครงการส่งเสริมนิสัย
ปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม
รักการอ่านของสถานศึกษา เป็นโครงการที่ช่วยให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า นับว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
โรงเรียนแหงการเรียนรู มุงสูคุณภาพผูเรียนที่ยั่งยืน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึ กษาดวยระบบหลัก 3 ระบบ ได แ ก ระบบ
เรี ย นรู ระบบดู แ ลช วยเหลื อ นั กเรี ย น และระบบกิ จกรรม
พัฒนาผูเ รียน และเพื่อให แนใจได วา การดํ าเนินงานของทั้ง
3 ระบบเป นไปอย า งถู กต อ งและมี คุ ณภาพสอดคล องกั บ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมาตรฐานของโรงเรียน
“ระบบคุณภาพ” จึงเขามามีบทบาทสํ าคัญ ตอการควบคุ ม
ตรวจสอบ และประเมินผลในทุกกิจกรรม/งานของโรงเรียน
ซึ่งผลจากความรวมมื อของบุคลากรทุกฝ ายทํา ให โรงเรีย น
สตรีวัดอัปสรสวรรคไดรับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเดน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับคุณภาพดีมากจากการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งสาม
รอบจากสํ า นั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)
ความโดดเด น ของระบบคุ ณ ภาพโรงเรี ย นสตรี
วัด อั ป สรสวรรค เ กิด จากการดํา เนิ นงานอย า งเข มแข็ง และ
รวมมือเพื่อผดุงและรักษาระบบคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของ
การดํ า เนิ น งานตามปกติ โ ดยใช ก ระบวนการดํ า เนิ น งาน
6 ขั้นตอน เริ่มตนจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห
(Review & Analyze) สถานการณ ป จจุบั น ป ญ หาใน
การดําเนินงานที่ผานมา และมาตรฐานการศึกษาที่เกี่ยวของ
ซึ่งโรงเรียนจําเปนตองนําไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนําไปสู
การตั้ ง เป า หมายให เ ป น ไปอย า งมี ทิ ศ ทาง ต อ จากนั้ น
ดําเนินงานภายใตวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ใน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Plan) โรงเรียนสรางทีมงานที่จะ
รั บ ผิ ด ชอบและดู แ ลในแต ล ะมาตรฐานบนพื้ น ฐานของ
ความสอดคล อ งกั บ งานและความสามารถของบุ ค ลากร
จากนั้ น ร วมกั นจั ด ทํา แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา และกํ า หนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางไปสูการ
ปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการ (Do) หัวใจสําคัญของ
การดําเนินงานในขั้นตอนนี้คือการนําการจัดการความรู (KM)
เข า มาเป น ส ว นหนึ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การควบคู ไ ปกั บ
การอํ า นวยความสะดวกให กั บ คณะทํ า งานต า งๆ ทั้ ง ใน
ส ว นข อ มู ล กํ า ลั ง คน และวั ส ดุ อุ ป กรณ เพื่ อ นํ า ไปสู ก าร
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ระหวา งบุ คลากรในโรงเรี ย น เพื่อให ได
ขอมูลสารสนเทศที่แมนยํา ถูกตอง ตรวจสอบได และเปน

ป จ จุ บั น ขั้ น ตอนที่ 4 การตรวจสอบ (Check) วิ ธี ก าร
ประเมินแบบ AAR ไดถูกนํามาประยุกตใช เพื่อตรวจสอบผล
การดําเนินงานของโรงเรียนโดยจัดใหมีการแลกเปลี่ย นผล
การดําเนินงาน อุปสรรค และปญหาทันทีหลังจากสิ้นสุดการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปวิเคราะหแ ละรวบรวมเปนสารสนเทศ
เชื่อมโยงไปสูการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในครั้ง
ตอไป ขั้นตอนที่ 5 การทบทวนการดําเนินงาน (Act) คือ
การนํา ผลการตรวจสอบมาใช ในการทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาเปาหมาย ตัวชี้วัด ตลอดจน
ยกระดั บ คุ ณ ภาพและมาตรฐานของโรงเรี ย น เพื่ อ ให
ผูรับ บริ การเชื่ อมั่ นได วา โรงเรี ย นสตรีวัด อั ป สรสวรรค เ ป น
โรงเรียนแหงการเรียนรู เพื่อมุงสูคุณภาพผูเรียนที่ยั่งยืน และ
ขั้นตอนที่ 6 การรายงานและแบงปน (Report & Share)
เปนการประกาศใหสาธารณชนและตนสังกัดรับทราบผลการ
ดําเนินงาน ควบคูไปกับการเผยแพรและแบงปนแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานและผูที่สนใจตอไป
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6

โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การพัฒนาอัตลักษณผเู รียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมแบงโครงสรางการบริหารงานเปน ๔ กลุมบริหาร ไดแกกลุมบริหารวิชาการ
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มบริหาร ได้แก่กลุ่มบริหารวิชา
กลุมบริหารงบประมาณ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุม บริหารทั่วไปโดยยึดหลักการการบริหารตามระบบคุณภาพ บนพื้นฐาน
การ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไปโดยยึดหลักการการบริหารตามระบบ
ปรั
ญาเศรษฐกิ
ยง ชไดญาเศรษฐกิ
ดําเนินการประกั
นคุยณง ภาพการศึ
างมีปนระสิ
ธิภาพ ดังนีก้ ษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
คุณชภาพ
บนพืจ้นพอเพี
ฐานปรั
จพอเพี
ได้ดำเนิกนษาอย
การประกั
คุณทภาพการศึ
ระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม

ระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
มคุณภาพ
-การควบคุ
จัดทําคูมือการประกั
นคุณ(Quality  Control)
ภาพการศึกษา
- แต่งตั้ง-คณะกรรมการดำเนิ
น
งานประกั
คุณภาพ กษา
จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณนภาพการศึ

- จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
ภาพ  (Quality  Audit)
- จัการตรวจสอบคุ
ดทํารายงานประเมิณ
นตนเอง
(SAR)

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
- จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR)

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
- ตามวงจรคุณภาพ (Deming Cycle)

การประเมินคุณภาพ  (Quality  Assessment)
- ตามวงจรคุณภาพ (Deming Cycle)
Check

-

Plan
DO
- คูมือประกันคุณภาพ
- ประชุมคณะกรรมการ
ภายในสถานศึกษา
ดําเนินงานประกัน
- แต
งตั้งคณะกรรมการ
Plan
คุณDO
ภาพการศึกษา
ประกั
น
คุ
ณ
ภาพการศึ
ก
ษา
ดํ
า
เนิ
นการตาม
- ประชุมคณะกรรมการ
คู่มือประกันคุณภาพ
- แผนการดํ
ดำเนินงานประกั
น น
ภายในสถานศึ
กษาาเนินงาน
แผนการประกั
ก
ษา
ประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
คุณภาพ
- ดำเนินการตาม
ประกั-นกํคุาณหนดองค
ภาพการศึปกระกอบ
ษา
- จัดทํารายงานการ
แผนการประกันคุณภาพ
แผนการดำเนิ
ตัวบงชีน้ งาน
เปาหมายและ
ประเมินตนเอง (SAR)
- จัดทำรายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ผูรับผิดชอบ
ประเมินตนเอง (SAR)
กำหนดองค์ประกอบ
 ความเขาใจ
ตัวบ่ง-ชี้สรเป้างความรู
าหมายและ
กับบุคลากร
ผู้รับผิดให
ชอบ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากร

-

- ประเมินผลความสําเร็จ
จากการจัดทํารายงาน
Check
การประเมิ
นตนเอง
นผลความสำเร็
-ประเมิ
รับประเมิ
นจาก จ
จากการจั
ดทำรายงาน
คณะกรรมการภายใน
การประเมินตนเอง
โรงเรียน
รับประเมินจาก
-คณะกรรมการภายใน
รับการประเมินภายใน
โดยต
โรงเรี
ยนนสังกัด
รั-บรัการประเมิ
นภายใน
บการประเมิ
น
โดยต้
น
สั
ง
กั
ด
ภายนอก
รับการประเมินภายนอก

Action
- นําผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการพิจารณารวมกัน
ในที่ประชุAction
มคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- นำผลการตรวจประเมิน
- จัดของคณะกรรมการ
ทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
ประกั
นคุณภาพการศึ
พิจารณาร่
วมกันใน กษา
ทีป่ ระชุ
- ประชุ
ม/สัมมคณะกรรมการ
มนา แลกเปลี่ยน
ณภาพการศึกษา
เรียประกั
นรูเพืน่อคุหาแนวทาง
- จัดทำแผนพัฒนา
พัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการประกัน
คุณคุภาพ
ณภาพการศึกษา
- -ปรัประชุ
บปรุงมตามข
อเสนอแนะ
/สัมมนา
แลกเปลี
่ยนเรี
และข
อคิดเห็
น ยนรู้เพื่อหา
แนวทางพัฒนาการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาทักษะการอานโดยการสวดโอเอวิหารราย
ชื่อเจาของผลงาน :

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมบริหารวิชาการ
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

จุดประสงคของการดําเนินงาน :
เพื่อพัฒนาทักษะการอานและแกปญ
 หาการอานไมออกโดยการสวดโอเอวิหารราย
ขั้นตอนวิธีการ :
1. ประชุมปรึกษาหารือปญหาการอานไมออกของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
2. แจงจุดมุง หมายในการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน
3. เตรียมวัสดุอปุ กรณ ไดแก บทสวดโอเอวิหารราย
4. ครูใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทุกคน สวดโอเอวิหารราย สัปดาหละ 1 ครั้ง และนักเรียน
นักเรียนที่มีการพัฒนาการอานที่ดีขึ้น สามารถเปนตนแบบการอานใหกบั นักเรียนคนอื่นๆ ได
5. ครูสังเกตการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน โดยใหนกั เรียนมาทดสอบเปนรายบุคคล
6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
7. คัดเลือกนักเรียนที่เปนตนเสียงและมีความสามารถในการอานที่เดนชัด เขารวมการแขงขันการสวด
โอเอวิหารรายที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้น
ผลการดําเนินการ
1. นักเรียนไดรบั การพัฒนาทักษะการอาน
2. นักเรียนไดรบั รางวัลและเกียรติบัตรจากการเขารวมแขงขันกับหนวยงานภายนอก ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง
3. นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอานเปนทํานอง มากกวาการอานเปนรอยแกว
4. นักเรียนไดรบั การพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม เนื่องจากการแขงขันสวดโอเอวิหารราย จะเปน
การแขงขันแบบทีม
5. นักเรียนไดรบั การถายทอดวัฒนธรรมไทยทีก่ ําลังจะสูญหายไป
รางวัลที่ไดรับ (ปการศึกษาปจจุบัน) :
1. โลรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ
ระดับชั้นมัธยมศึก ษา (ประเภทผสม) ในการประกวดสวดโอ เอ วิหารราย ประจําป 2559 ณ หอประชุม
สุพรรณิการ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
2. รองชนะเลิศอั นดับ 1 การประกวดสวดโอ เอ วิห ารราย ระดับ มัธยมศึกษา เนื่อ งในงานสัปดาห
สงเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชา” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6
โรงเรียนปั
นปญญาวรคุ
โรงเรี
ญาวรคุณณ

ที่
1

2

3

4

5

6

7

8

การปฏิ
ศ (Best
Practice)
นคุณนคุภาพการศึ
กษา
การปฏิ
บัตบิทัตี่ดีเิทลิี่ดศีเลิ(Best
Practice)
การดําการประกั
เนินงานประกั
ณภาพการศึ
กษา
โรงเรียนปญญาวรคุณ ไดดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
ดาน
การดําเนินงาน
การกําหนดมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลและผลการดําเนินงานรอบปการศึกษาทีผ่ านมาจาก ความสําเร็จ ปญหา/
การศึกษา
อุปสรรค ของแผนงาน/โครงการ เพื่อกําหนดคาเปาหมายมาตรฐาน และตัวบงชี้ และ
ประกาศใหผเู กี่ยวของทราบ
จัดทําแผนพัฒนาการ 1. วางแผนดําเนิน กิจกรรม/โครงการ ของสถานศึกษา
จัดการศึกษา
- ระบุกจิ กรรม ตามแผนงาน/โครงการ
- กําหนดเวลา/ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. ครูผูสอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู
- วิเคราะหหลักสูตร
- จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและผลิตสื่อ
3. แจงผูเ กี่ยวของ/รับผิดชอบ ทราบและปฏิบัติการตามปฏิทิน
การจัดระบบบริหาร
1 จัดทําคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และสารสนเทศ
2. จัดทําคําสั่งผูรบั ผิดชอบงาน/กิจกรรม/โครงการ ในแตละปการศึกษา
3. วางแผนและจัดเก็บขอมูล ดานบริหารจัดการ และดานผูเรียน
การดําเนินการตาม
1. ผูรับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กําหนด
แผนพัฒนา
2. ผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุน กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือ
การจัดการศึกษา
ในการดําเนินงาน
การติดตาม ตรวจสอบ 1. กําหนดปฏิทินการนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบ ความกาวหนา และใหความ
คุณภาพ
ชวยเหลือ การดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง
การศึกษา
2. ผูบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบ
ความกาวหนา เพื่อเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพ 1. กําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในทั้งการบริหารและดานผูเ รียน
ภายใน
2. ประเมินคุณภาพภายในโดยสะทอนภาพความสําเร็จที่ชัดเจน
การศึกษา
การรายงานประจําป 1. คณะกรรมการสรุปและจัดทํารายงาน
- รวบรวมขอมูลจากการประเมิน (ขอ 6)
- จัดทํารายงาน รูปแบบตางๆ เชน แผนพับ นิทรรศการ ประชาสัมพันธ รูปเลม
2. นําเสนอผูเกี่ยวของทราบ (ผูป กครอง ชุมชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษ สมศ.)
การพัฒนาการศึกษา 1. วิเคราะหขอมูล และผลการประเมินคุณภาพภายใน
อยางตอเนื่อง
2. วิเคราะหขอมูล และผลการประเมินคุณภาพภายนอก
3. นําผลการประเมินไปใชวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
*หมายเหตุ : เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โรงเรียนไดดําเนินการ
สรางจิตสํานึก การพัฒนางานประกันโดยถือวาเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติ
(ทําทุกคน-ทําทุกวัน)
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2558

การดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเนนที่การนําไปใชปฏิบัตจิ ริงและตอเนื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการมีความรู ความสามารถที่ตรงมาตรฐานทีร่ บั ผิดชอบ มีความเขาใจบทบาทของตนเอง ทําครบตาม
หลักการและขั้นตอนและขอสําคัญคือ
หัวหนาสถานศึกษาใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพโรงเรียน
จัดแบงบุคลากรทีเ่ กี่ยวของกับงานประกันคุณภาพออกเปน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และคณะกรรมการฝายจัดทํา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการไดดาํ เนินการภายใตระบบการบริหารงาน ดังนี้
1. ดําเนินการตามหลักการและขั้นตอนอยางครบถวน
2. สรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของงานประกันคุณภาพ
3. มีการออกคําสั่งแตงตัง้ ผูร ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มอบหมายและทําความเขาใจในบทบาท
หนาที่เพือ่ ใหไดงานทีม่ ีคุณภาพ
4. หัวหนาสถานศึกษาใหความสําคัญ มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางจริงจังและตอเนือ่ ง
5. คณะทํางานมีการวางแผนอยางเปนระบบและมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
6. ดําเนินการตามแผนงานอยางจริงจังและตอเนื่อง
7. คณะทํางานไดมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดวยการประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินการเปนระยะ
8. จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาภายในเวลาทีก่ ําหนด
ดังนั้น การถอดบทเรี
าเนินนการงานประกั
กษา
ยนมั
ธยมวั
การถอดบทเรียยนของการดํ
นของการดำเนิ
การงานประกันนคุณ
คุณภาพภายในสถานศึ
ภาพภายในสถานศึ
กษาของโรงเรี
ของโรงเรี
ยนมั
ธยมด
หนองแขม
การมอบหมายงานใหกับบุคลากรที
การสรางความ
วัดหนองแขมปกปีารศึ
การศึกษา
กษา 2558
2558 คือการมอบหมายงานให้
ลากรที่ม่มีคีความรู
วามรูค้ความสามารถ
วามสามารถ การสร้
การอย่างครบถ
งครบถ้วนตามแนวการดํ
นตามแนวการดำเนิ
ตระหนัก ทำตามหลั
ทําตามหลักการอย
าเนินงานของ สพม.1 ผู้บ ริหารให้
ารใหความสำคั
วามสําคัญ และสุดท้ทาย
เป็นการวางแผนงานอย
การวางแผนงานอย่าางเป
งเป็นนระบบและนํ
ระบบและนำไปใช้
ฒนางานโดยยึ
ดกรอบการดำเนิ
นงาน PDCA
เป
าไปใชปฏิปบฏิัตบิจัตริิจงริเพืงเพื
่อพั่อฒพันางานโดยยึ
ดกรอบการดํ
าเนินงาน
ได้รบั บความร
ความร่ววมมื
มมืออจากบุ
จากบุคคลากรเป
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ที่สําำคัคัญได
าใหงานประกั
โรงเรียยนมั
นมัธธยมวั
ยมวัดหนองแขม
ประสบความสำเร็
สะท้ออนคุ
นคุณณภาพการจั
ภาพการจัดการศึ
ดการศึ
กษาของโรงเรี
ยนได้
ย่างแท้
ประสบความสํ
าเร็จจสะท
กษาของโรงเรี
ยนได
อยอางแท
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สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปการศึกษา 2558 ที่ถูกตองสมบูรณ
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6
โรงเรียนวัดรางบัว : การปฏิบัติที่ดเี ลิศ (Best Practice) การพัฒนาอัตลักษณผูเรียน
เสนทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูอัตลักษณของโรงเรียนวัดรางบัว
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร

จํานวนโครงงาน
1 หองเรียน
1 โครงงาน

การบูรณาการ
- กลุมสาระตางๆ
-กิจกรรมจิตสาธารณะ

เวลาทีจ่ ัดกิจกรรม
กิจกรรมชุมนุม 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห

6 พันธกิจความดี 1.วินัย 2. กตัญู 3.มารยาท 4. ความดี 5.จิตอาสา 6.โรงเรียนสีขาว
การขับเคลื่อนดวย SKA-AA Model โดยครูที่ปรึกษา
ขั้นที่ 1 สรางจิตสนใจ (ปญหาที่อยากแก/สิ่งที่อยากทํา)

ขั้นที่ 2 ใหความหมาย (วิเคราะหปญหา หลักธรรม)

ขั้นที่ 5 สรางกรอบสรุป (นําเสนอผลงาน)

ขั้นที่ 3 ขยายความคิด (ดําเนินการ)

เลือกปญหา/ หาขอมูล

ขั้นที่ 4 พินิจตรวจสอบ(ประเมิน สรุปผล รายงาน)

PDCA

แลกเปลี่ยนเรียนรู

เรียนรูจากของจริง

โครงงานคุณธรรม
คุณธรรมตามอัตลักษณของโรงเรียน
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง
ผาน

คนดี คนเกง และมีความสุข
สูผลสําเร็จ

คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน

ปรับปรุง
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การพัฒนาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

ความเปนมา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสูความพอเพียง
โรงเรียนไดจัดทําโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับ
นักเรียนซึ่งจะทําใหนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุง หมายของหลักสูตร และดํารงชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข เปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอ ไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนานักเรียนดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
3. เพื่อใหโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด
4. เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
ประโยชนที่จะไดรับ
1. นักเรียนทุกคนไดรบั การพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
3. นักเรียนเรียนไดอยางมีความสุข
4. ชุมชนใหการยอมรับโรงเรียนมากขึ้น
กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนสําคัญ
ขั้นเตรียมการ / วางแผน
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ประชุมปรึกษาหารือผูทเี่ กีย่ วของทุกฝาย วางแผนมอบหมาย
งานใหฝายตาง ๆ ดําเนินการ
ขั้นดําเนินการ / ปฏิบัติ
- กําหนดพื้นที่แหลงเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง แบงเปนสวน ๆ ไดแก พื้นที่ โรงเรือน เรือนเพาะช
พืชสวนครัว/สมุนไพร พืชยกแปลง และแหลงน้ํา
- ประชาสัมพันธถึงครูที่ปรึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ทราบ เพื่อขอความรวมมือ
ในการเขารวมปฏิบัติกจิ กรรมยอยในแตละพื้นที่ และมีสวนรับผิดชอบในพื้นที่ที่กําหนด
- จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณเพื่อพัฒนาตามพืชทีท่ ี่กําหนดไว และลงมือปฏิบัติการพัฒนา
แหลงเรียนรู
- การจัดทําปายสื่อ การใหความรูของแตละกิจกรรม ในแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
- สรุปกิจกรรมยอยจากแตละหองเรียนในพื้นที่ตาง ๆ ไดแก การเลี้ยงไก การเลี้ยงกบ
การเพาะเห็ด การปลูกพืชสวนครัวสมุนไพร และการปลูกพืชแบบยกแปลง
- การจัดทําบัญชีรายรับ รายจาย ของแตละกิจกรรมยอย
- การติดตามและประเมินผล
ผลสําเร็จ
- นักเรียนมีพื้นทีส่ ําหรับฝกปฏิบัติดานทักษะอาชีพ และมีสวนรวมในการพัฒนาและเขาถึงชุมชน
มากขึ้น
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การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เรื่อง การพัฒนาครูเพื่อศิษยในยุคศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสูสถานศึกษา
ที่มาและความสําคัญ
สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ 2557 มีจุดที่ควร
พัฒนา พบวามีครูบางสวนยังไมนําผลการวัดและการประเมินผลมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนตลอดจน
ยังนําผลมาจัดทําวิจัยในชั้นเรียนยังไมตอเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาจึง
ตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียน อีกทั้งตองเปนผู ที่พรอมที่จะ
พัฒนานัก เรียนใหทั นการเปลี่ยนแปลงของโลกตามยุคและสมัย และตอ งเปนผูที่คอยชวยแกไขปญหาของ
ผูเรียนไดอยางเปนระบบ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงสงเสริม
ใหครูดําเนินการทําวิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมการสอนตางๆอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
ในแตละปการศึกษาครูรอยละ 100 มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนและผลงานนวัตกรรมอยางนอย
ปการศึกษาละ 2 เรื่อง
กระบวนการ
อบรมพัฒนาครู
ครูทุกคน

1.ศึกษาปญหา

2. หาสาเหตุของปญหา

7. สรุปผล ตรวจสอบ สะทอน
ความคิดปรับปรุงและรายงานผล

3. หาวิธีแกปญหา
6. เก็บและวิเคราะห
ขอมูล

4.พัฒนานวัตกรรมและวิธีการแกปญหา
5. จัดกิจกรรมแกปญหาหรือใชนวัตกรรม

สถานศึกษาติดตามการทํางานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม
จัดประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมภายในโรงเรียน
ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัยและนวัตกรรม
คัดเลือกผลงานที่ดีรวมประกวดภายนอก
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คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1  ให้
เข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ และทันสมัย  สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ได้อย่าง
มีคุณภาพ
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์   จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะผู้บริหารทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งศึกษานิเทศก์
และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                        
ขอขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารการศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษา   หัวหน้า
งานประกันคุณภาพการศึกษา  หัวหน้างานแผนงาน  ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วม
กันสร้างสรรค์พัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ให้บังเกิดผลสำเร็จดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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ตอนที่ 1
ภาพรวมของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (กป.)   มีหน้าที่และความรับ
ผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถาน
ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (สพม.1) จำนวน 67 โรงเรียน ให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553    เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธาของ
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม   สถานศึกษา  และเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษานี้
ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายการศึกษาของชาติคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   ด้วยเหตุผลนี้การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความ
สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภทต้องมีความตระหนัก และความรับผิดชอบ โดยมุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาไปสู่
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างจริงจัง ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้เกิด
ความเสมอภาคในโอกาสของประชาชนที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจเลือกใช้
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บริการสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บุตรหลานได้เรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ซึ่งก็คือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถาน
ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นั้น กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2555 –
2557) โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ที่กำหนดมาทุกปี   ซึ่งผลลัพธ์ความสำเร็จโดยรวม
ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ปรากฏว่า สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 67 โรงเรียน   มีผลการประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง   ในระดับดีเยี่ยม (ได้คะแนนเต็ม 

80 คะแนน) จำนวน 47 โรงเรียน  และมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดตามมาตรฐานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ในระดับดีเยี่ยม  (คะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ  95 ขึ้นไป) จำนวน  48  โรงเรียน สำหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
(พ.ศ. 2554 – 2558) ปรากฏว่ามีสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จำนวน 66 โรงเรียน
(ร้อยละ 97.01) ซึ่งในจำนวนนี้มีสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก
(คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป) จำนวน 14 โรงเรียน (ร้อยละ 20.90)   ซึ่งจากผลการประเมินทั้ง
ภายในและภายนอกสะท้ อ นปั ญ หาหรื อ จุ ด อ่ อ นที่ จ ะต้ อ งเร่ ง รั ด พั ฒ นาหรื อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานให้สูงขึ้น 5 อันดับตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2. ความสามารถในการคิดของนักเรียน
3. ทักษะในการแสวงหาความรู้ของนักเรียน
4. ทักษะในการทำงานของนักเรียน
5. การจัดการเรียนการสอนของครู
การมีภาวะผู้นำและความสามารถในการเป็นผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษา และความ
เข้มแข็งของทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา นับเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจะสามารถสร้างสรรค์พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ ทันสมัย และเป็นไปตามกฎ
กระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553   ตลอดจน
สามารถพัฒนาสถานศึกษา และปัจจัยบริบทต่างๆ ให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   อันเป็นการพัฒนาสถานศึกษาที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน  
และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ   นับเป็นการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ยอดเยี่ยม
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2. บุคลากร
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีบุคลากร จำนวน 3 คน ดังนี้
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ตอนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1. ค่านิยมหลัก  (CORE VALUE)
ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมประกันคุณภาพ

2. วิสัยทัศน์ (VISION)
ปี 2562

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใน

3. พันธกิจ (MISSION)
3.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
3.2 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
3.3 ส่งเสริมและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
3.4 นิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
3.5 ศึกษาและวิจัยการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
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4. เป้าประสงค์ (GOALS)
4.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ที่เข้มแข็ง 

มีประสิทธิภาพและทันสมัย
4.2 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ.
4.3 หัวหน้างานประกันคุณภาพ และบุคลากรเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกคนเป็นผู้นำทางวิชาการและสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงให้สถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ

5. กลยุทธ์ (STRATEGY)
5.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
(จุดเน้นปี 2558)
5.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (จุดเน้น
ปี 2559)
5.3 เสริมสร้างความทันสมัยของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (จุดเน้น
ปี 2559)
5.4 พัฒนางานวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก (จุดเน้น
ปี 2560-62)
5.5 พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษา (จุดเน้น 

ปี 2559-60)
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6. แผนที่กลยุทธ์  (STRATEGY   MAP) ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ระบบ QA เข้มแข็ง             
2. ได้รับการรับรอง
มีประสิทธิภาพ                     มาตรฐานจาก สมศ.
และทันสมัย
(รอบที่ 4)

3. มีวัฒนธรรมประกัน
คุณภาพ

4. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
มีความรู้ความเข้าใจ
และเจตคติที่ดีในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

5. คณะกรรมการ
ประเมินและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถานศึกษา
ทำหน้าที่ได้อย่างมี
คุณภาพ

6. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและผู้เกี่ยวข้อง
สามารถรับประเมิน
ภายในและภายนอก               
ได้อย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาและ
การเรียนรู้

7. หัวหน้างาน
การประกันฯ และ
เครือข่ายงาน
การประกันฯ 
มีคุณภาพที่ดี

8. ระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษาและ
เขตพื้นที่ทันสมัย

9. หัวหน้างานประกัน
คุณภาพสามารถ
ทำงานวิจยั และพัฒนา

งบประมาณ

10. การบริหารแบบ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์

11.  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

สถานศึกษา

กระบวนการภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

7. กรอบกลยุทธ์ (STRATEGIC   FRAMEWORK)
มุมมองด้าน....สถานศึกษา
กรอบกลยุทธ์ (STRATEGIC   FRAMEWORK
วัตถุประสงค์
(Strategic
Objective)

ตัวชี้วัด
(Measure)

1. ระบบ QA 
 1.1 ร้อยละของ
เข้มแข็งมี
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
ผลการประเมิน
และทันสมัย
มาตรฐานที่ 10 
ระดับดีเยี่ยม
1.2 ร้อยละของ
สถานศึกษาที่ใช้ 
ICT ในการ
จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ

เป้าหมาย (Target)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กลยุทธ์ริเริ่ม
(Strategic Initiative)

ร้อยละ ร้อยละ   ร้อยละ  
 ร้อยละ 
 ร้อยละ 1.1 พัฒนามาตรฐาน
80
90
95
100 100
การศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1
1.2 จัดทำคู่มือ/แนวทาง
ร้อยละ ร้อยละ   ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
การพัฒนาระบบการ
40
60
80
100 100
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
1.3 การนิเทศ/ประชุม/
สัมมนา/ผลิตสื่อ/วิจัย
1.4 การประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายใน

2. ได้รับ
2.1 ร้อยละของ
การรับรอง
สถานศึกษาที่
มาตรฐาน 
ได้รบั การรับรอง
จาก สมศ. 
มาตรฐาน
(รอบที่ 4) 2.2 ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มี
ผลการประเมิน
ระดับดีมาก
3. มีวฒ
ั นธรรม 3. ร้อยละของ
ร้อยละ
ประกัน
สถานศึกษาที่มี 70
คุณภาพ
ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดใน
ระดับดีเยี่ยม

2.1 ประชุม/สัมมนา
เตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา
2.2 สัมมนาแลกเปลี่ยน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
เรียนรู้การรับประเมิน
30
30
30
ภายนอก
2.3 นิเทศสถานศึกษาเพื่อ
รับการประเมินภายนอก
รอบที่ 4

ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่รับประเมิน
คุณภาพภายนอก
-

-

ร้อยละ 
 ร้อยละ 
 ร้อยละ 
 3.1 พัฒนาคู่มือ                      
90
90
90
ผู้ประเมินคุณภาพ
ภายใน
3.2 พัฒนาผู้ประเมินภายใน
3.3 นิเทศเยี่ยมสถานศึกษา

171

172

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

มุมมองด้าน....กระบวนการภายใน
กรอบกลยุทธ์ (STRATEGIC   FRAMEWORK)
วัตถุประสงค์
(Strategic
Objective)

ตัวชี้วัด
(Measure)

เป้าหมาย (Target)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กลยุทธ์ริเริ่ม
(Strategic Initiative)

1. ผู้บริหาร
1 ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ   ร้อยละ  
 ร้อยละ 
 ร้อยละ 1.1 การประชุม/สัมมนา
สถานศึกษา 
ผู้บริหาร
80
90
95
100 100
เครือข่ายงานประกัน
ครูและ
สถานศึกษา ครู
คุณภาพ
ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้เกี่ยวข้อง
1.2 การนิเทศเยีย่ ม
มีความรู้ 
มีความรู้ ความ
สถานศึกษา
ความเข้าใจ
เข้าใจและ
1.3 การสัมมนาแลกเปลี่ยน
และเจตคติ
เจตคติที่ดี
เรียนรู้
ที่ดีในการ
ในการประกัน
ประกัน
คุณภาพ
คุณภาพ
การศึกษา 
การศึกษา
2. คณะกรรม 2. ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ   ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 2.1 สัมมนาคณะกรรมการ
การประเมิน
สถานศึกษาที่มี 80
85
90
95 100
ประเมินและ
และผู้ทรง
ความพึงพอใจใน
ผู้ทรคุณวุฒิภายนอก
คุณวุฒิ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ภายนอก
ประเมิน
2.2 จัดทำทำเนียบ
สถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ทำหน้าที่
สถานศึกษา
ได้อย่าง
มีคุณภาพ
3. ผู้บริหาร
3.1 ร้อยละของ
สถานศึกษา 
สถานศึกษาที่มี
ครูและ
ความพร้อมใน
ผู้เกี่ยวข้อง
การรับประเมิน
สามารถรับ 3.2 ความมั่นใจของ
ประเมิน
ผู้บริหาร
ภายในและ
สถานศึกษา ครู
ภายนอก
และผู้เกี่ยวข้อง 
ได้อย่าง
ในการรับการ
มีคุณภาพ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละ 
100
ร้อยละ 
100

3.1 สัมมนาเตรียม
ความพร้อม
3.2 การนิเทศเยี่ยม
สถานศึกษา
3.3 สัมมนา
แลกเปลี่ยเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

มุมมองด้าน....การพัฒนาและการเรียนรู้
กรอบกลยุทธ์ (STRATEGIC   FRAMEWORK)
วัตถุประสงค์
(Strategic
Objective)

ตัวชี้วัด
(Measure)

1. หัวหน้างาน 1.1 ร้อยละของ
ประกันฯและ
สถานศึกษาที่มี
เครือข่ายงาน
ระบบการ
การประกันฯ 
 ประกันคุณภาพ
มีคุณภาพที่ดี 
 ภายในสถาน
ศึกษาในระดับ
ดีเยี่ยม
1.2 ร้อยละของ
หัวหน้างาน
ประกันฯและ
เครือข่ายงาน
การประกันฯ 
ที่มีความ
พึงพอใจในงาน 

เป้าหมาย (Target)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ร้อยละ
90

-

กลยุทธ์ริเริ่ม
(Strategic Initiative)

ร้อยละ  
 ร้อยละ 
 ร้อยละ 1.1 สัมมนาเครือข่าย
95
96
97
งานประกันคุณภาพทุกปี

ร้อยละ ร้อยละ   ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1.2 การสัมมนา
80
85
90
95 100
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
การศึกษาดูงาน
1.3 จัดทำทะเบียน
ทำเนียบเครือข่ายฯ

2. ระบบสาร
2.1 ร้อยละของ
ร้อยละ ร้อยละ   ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 2.1 สัมมนา
สนเทศสถาน
สถานศึกษาที่ใช้ 
 40
60
80
90 100
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ศึกษาและ 
ICT ในการ
การศึกษาดูงาน
เขตพื้นที่
จัดเก็บข้อมูล
2.2 การนิเทศเยี่ยม
การศึกษา
สารสนเทศ
สถานศึกษา
ทันสมัย
2.2 เขตพื้นที่มี
ข้อมูล
สารสนเทศ
ที่ทันสมัย
3. หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ
สามารถ
ทำงานวิจัย
และพัฒนา

ร้อยละของ
สถานศึกษาที่มี
ผลงานวิจัยและ
พัฒนา

-

-

ร้อยละ 
 ร้อยละ 
 ร้อยละ 
 3.1 การฝึกอบรม
50
60
70 3.2 การนิเทศเยี่ยม
สถานศึกษา
3.3 การสัมมนาเสนอ
ผลงานวิจัย
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การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

มุมมองด้าน....งบประมาณ
กรอบกลยุทธ์ (STRATEGIC   FRAMEWORK)
วัตถุประสงค์
(Strategic
Objective)
1. การบริหาร
แบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัด
(Measure)
1. การจัดสรร
งบประมาณ
ตามลำดับ
ความสำคัญของ
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

2. การใช้
2. การใช้
งบประมาณ
งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (Target)
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ตรวจสอบ ทบทวนแผนฯ ทุกปี

ติดตามทุกกิจกรรม/ทุก 3 เดือน

กลยุทธ์ริเริ่ม
(Strategic Initiative)
1. การประชุมพิจารณา
ลำดับความสำคัญของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2. การติดตามการใช้
งบประมาณใน
ทุกกิจกรรม/ทุกไตรมาส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

คณะผู้จัดทำเอกสาร
การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
********************************

ที่ปรึกษา

1. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ     
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. นายธนารัชต์  สมคเณ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. นายกุณฑล  ราชนิล 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ผู้เขียนต้นฉบับ

➢  นายบัณฑิต  แท่นพิทักษ์

ผู้จัดทำต้นฉบับ

➢  นางปริมฤดี  แท่นพิทักษ์

ผู้พิมพ์ต้นฉบับ

➢  นางสาวชุติมา  สุไผ่โพธิ์

คณะบรรณาธิการกิจ

➢  นายบัณฑิต  แท่นพิทักษ์
➢  นางวิรัตน์    ขวัญยืน
➢  นางอัจฉรา  มากแก้ว   
➢  นางปริมฤดี  แท่นพิทักษ์

ผู้จัดทำกราฟฟิก

➢  นายอุทัย  โทจำปา
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