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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 
ขณะที่วิชาอื่นๆมีคะแนนค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะวิชาหลัก 5 วิชา (www.dailynews.co.th/
education/223648) ในปกีารศกึษา 2557-2558 มกีารทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(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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 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 

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  
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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
ประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา วา่บรรลผุลสำเรจ็ตามเปา้หมายของแผนปฏบิตักิาร
หรือตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้หรือไม่ และยังเป็นการนำผล
ประเมินมาใช้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนมีความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งจากหน่วยงาน  
ตน้สงักดั สำนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน) และหนว่ยงาน
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 
ซึ่งคิดค้นโดย ชูฮาร์ท (Shewhart, Walter) และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เมื่อเดมมิ่ง 
(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  
ผูเ้กีย่วขอ้งวา่งานทีป่ฏบิตัอิยูส่ามารถดำเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มมีาตรฐานและเปน็ทีย่อมรบั
ของสังคม 
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   7.  กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่หากได้ดำเนินการตามระบบหรือแผนที่กำหนดไว้จะทำให้
เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
  8.  กลยุทธ์ที่กำหนดแนวทางในการดำเนินงานในการจัดการศึกษาที่เป็นหลักประกันว่า
นักเรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของสังคม   
 จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น 
เป็นความเชื่อมั่นว่าสถานศึกษามีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และได้นิยามความหมายของการประกันคุณภาพภายในว่า หมายถึงการ
ประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ซึ่งการ
นิยามนี้จะเน้นไปที่การประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ทั้งที่ความเป็นจริงควรจะนิยาม
ในเชิงที่ว่า เป็นการบริหารจัดการหรือความพยายามในการกำหนดระบบ และกลไกที่มีคุณภาพใน
การพัฒนาคุณภาพตามภารกิจของสถานศึกษาให้ได้รับความสำเร็จ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของ  
ผู้เรียนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด รวมทั้งเป็น  
หลักประกันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถให้ผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

หลักการพื้นฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา 

          1.  จดุมุง่หมายของการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา คอื การทีส่ถานศกึษารว่มกนัคดิ 
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.  มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเจตนารมณข์องพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 5. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต้องดำเนินการตามกฎ
กระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
 6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ความสำคัญกับ การกำหนดเป้าหมาย           
และมาตรฐานการศึกษา การมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การดำเนินงานตามแผน การ
ประเมินตนเอง การนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการรายงานผลการ
พัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนเป็นประจำทุกปี 
 

สภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 จดัตัง้ขึน้ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
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. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3.  ประสานสง่เสรมิ สนบัสนนุและพฒันาหลกัสตูรรว่มกบัสถานศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 4.  กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5.  ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั และรวบรวมขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 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 
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 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
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.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556-2558 
 2.  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 3. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
 4.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 
 

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปกีารศกึษา 2556-2558 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556-2558 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏดังตาราง 
 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  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 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 จากตาราง จะเห็นได้ว่าคะแนนร้อยละเฉลี่ยโดยรวมของสถานศึกษาในสังกัดนั้น ได้คะแนน        
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่วนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีแนวโน้มที่สูงขึ้นต่อเนื่อง สำหรับวิชาที่มีคะแนนค่อนข้างต่ำ ได้แก่วิชา
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในแต่ละปี ส่วนใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศ 
(สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มของโรงเรียนสาธิต 
ที่สังกัดสำนักงานการอุดมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ยัง
ต่ำกว่ามาก                         



การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 11

ผลการประเมนิระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา โดยหนว่ยงานตน้สงักดั 
 จากการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของสถานศึกษาในสังกัด 67 
โรงเรียนรอบที่สอง (พ.ศ.2557-2558)  ผลปรากฏว่า มีสถานศึกษา จำนวน 47 โรงเรียนที่ได้ผลการ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม (ได้คะแนนเต็ม 80 คะแนน 
ซึง่ในการประเมนิระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษารอบแรกมสีถานศกึษาไดร้ะดบัดเียีย่ม 
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 
 

ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา โดยหนว่ยงานตน้สงักดั  

 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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 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 

 กล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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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 แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี          
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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ตอนที่ 2 
แนวทางการดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 
 
 
 
      
 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. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่
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.  ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มอบหมาย 

 ต่อมาคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศ  
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และ  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554  
 ดังนั้น แนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่  
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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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 

1.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

2. จดัทำแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 

3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศที่เกี่ยวกับ         
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

4.  ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
 โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและนำแผน 
 ไปสู่การปฏิบัติ 

5.  ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ 
 สถานศึกษา 
 

6. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

7. จัดทำรายงานประจำปีโดยใช้ผลการประเมิน 
 คุณภาพภายใน 

8.  ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การดำเนินการของสถานศึกษา 
การดำเนินการของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

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 



การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 17

 จะเห็นได้ว่ากระบวนการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระหว่างสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมี
คณุภาพและประสทิธภิาพ เปน็ระบบและมมีาตรฐานในการดำเนนิการในทกุระบบของ 8 องคป์ระกอบ
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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 มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และ
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
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และต้อง
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชนและ
ท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องพิจารณาประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ในการดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 ดงันัน้สถานศกึษาควรมแีนวทางในการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ดงันี้ 
 1.  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะทำงาน โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  คณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของกระทรวงศึกษาธิการ และของ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
 3. คณะทำงาน พิจารณาสาระสำคัญที่จะกำหนดเป็นมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ  
สถานศึกษา ซึ่งต้องสะท้อนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา รวมทั้ง
สาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้  
 4.  คณะทำงาน พิจารณาความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้ง
นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด 
 5.  คณะทำงาน กำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา รวมทั้งการกำหนดค่า  
เป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน
คุณภาพที่ผ่านมาของสถานศึกษา 

1.การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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 6.  สถานศึกษา จัดประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7.  คณะทำงาน ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์ 
 8.  สถานศึกษา นำเสนอมาตรฐานการศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 9.  สถานศึกษา จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการนำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ไปใช้โดยเฉพาะค่าเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 10. สถานศกึษา จดัทำเอกสารมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเผยแพร ่ ประชาสมัพนัธ์
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดขึ้นนั้น ควรมีการระบุตัวชี้วัดที่เป็นองค์
ประกอบของมาตรฐานนั้นๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสะดวกในการวัดและประเมินผล 
ตลอดจนการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และในการกำหนดค่าเป้าหมาย  
ความสำเร็จของมาตรฐานและตัวชี้วัดนั้น สถานศึกษาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล  
ตามค่าเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น โดยพิจารณาจากศักยภาพ ความสามารถและผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาในปีที่ผ่านๆมา และควรกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ ในระยะเวลา 3-5 ปี ซึ่ง
เป็นระยะเวลาเดียวกันกับระยะเวลาของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                        
ที่สถานศึกษาจะจัดทำ เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐาน  
การศึกษาที่กำหนดไว้ และสถานศึกษาก็ควรที่จะประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จทั้งเป้าหมาย
ระยะยาว 3-5 ปแีละเปา้หมายระยะสัน้ 1 ปซีึง่สอดคลอ้งกบัแผนปฏบิตักิารประจำปขีองสถานศกึษา 
  
ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 1.  เป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                 
 3.  เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
    4.  เป็นมาตรฐานการศึกษา สำหรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ  
สถานศึกษา 
    5.  เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่  
การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
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สรปุการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาควรมกีารดำเนนิงานทีส่ำคญัดงันี้ 

การมีคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาและ  
ค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา            
ของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ รวมทั้งค่าเป้าหมาย 
เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของบุคลากรสถานศึกษา 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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 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.  เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ทราบทิศทาง   
เป้าหมายและกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

2.การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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 3.  เพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา อันเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความผูกพัน
กับสถานศึกษา 
 4.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการ
บริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ทำให้สถานศึกษามีระบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องกำหนด  
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พ.ศ. 2554 รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้พัฒนากระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการนำแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ด้วย 
Balanced Scorecard มาใช้กับสถานศึกษาในสังกัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา จึงได้
กำหนดกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

 1.  สถานศึกษาแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งอาจมีคณะทำงาน
หลายชุดก็ได้ 
 2. คณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง เช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ซึ่ง
เป็นวิธีการที่จะทำให้สถานศึกษารู้จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (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.  คณะทำงานกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา   
ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น  
 8.  คณะทำงานกำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับโครงการ / กิจกรรม 
 9.  คณะทำงานเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 10. คณะทำงานปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
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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สรปุการจดัทำแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาควรมกีารดำเนนิการทีส่ำคญัดงันี้ 

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
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1  อย่างไรก็ตามสถานศึกษาส่วนใหญ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จะจัดโครงสร้างการบริหารออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 
 1.  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 4.  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 5.  กลุ่มบริหารทั่วไป 

 ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 
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
ภารกิจการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาเป็นงานที่อยู่ภายใต้  
ความรบัผดิชอบของกลุม่บรหิารวชิาการ และกำหนดใหก้ารพฒันาระบบและเครอืขา่ยขอ้มลูสารสนเทศ
เป็นงานที่อยู่ในกลุ่มบริหารทั่วไป ส่วนการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ  
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อยู่ในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ทำให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กำหนดให้งานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับกลุ่มบริหารที่แตกต่างกัน 
สถานศึกษาบางแห่งจัดให้อยู่ในกลุ่มบริหารวิชาการ บางแห่งให้อยู่ในกลุ่มบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ และบางแห่งได้ตั้งกลุ่มบริหารพิเศษขึ้นมาดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง  
โดยหลักนิติธรรมแล้วงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของกลุ่มบริหารวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   
ยังคงให้อิสระและความสะดวกคล่องตัวในการกำหนดโครงสร้างการบริหารองค์กรของสถานศึกษา
ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
การจัดระบบบริหารของสถานศึกษา 

 การที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 กำหนดให้การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่งานต่าง ๆ ของสถานศึกษาจะต้องมีการประกัน
คุณภาพภายใน แม้ว่าระบบโครงสร้างองค์กรจะกำหนดให้งานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษาอยู่ภายใต้กลุ่มบริหารวิชาการ แต่แท้ที่จริงแล้วทุกกลุ่มบริหารจะต้องมีงานประกัน
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) 
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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 
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 3. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ อาจจัดระบบตามโครงสร้างการบริหารของ
สถานศึกษา ได้แก่ 
  3.1 ข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ ข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ แผนงาน / โครงการด้าน  
วชิาการ การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การพฒันาการจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล 
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
ชัน้เรยีน ผลสำเรจ็ทีเ่ปน็ผลงานการปฏบิตัทิีด่เีลศิ (Best Practice) ดา้นการเรยีนการสอน ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในด้านต่างๆ และผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนตามมาตรฐาน  
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น 
 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงแนวทางให้สถานศึกษา  
นำไปดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเท่านั้น สถานศึกษาสามารถนำไปพิจารณาจัดทำหรือจัด
ระบบหมวดหมู่ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้สมบูรณ์เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2556) ได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ได้แก่  
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โปรแกรม* การใช้ประโยชน์

 O-BEC เป็นโปรแกรมเพื่อการจัดเก็บบันทึกประมวลผลและรายงานผลข้อมูลสาร
สนเทศทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี เน้นการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา การจัดตั้ง การจัดสรร
งบประมาณ การวางแผนทางการศึกษา และการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
โปรแกรม B-OBEC, M-OBEC, P-OBEC และโปรแกรมอื่น ๆ การดำเนิน
การกำหนดเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ข้อมูลต้นปีการศึกษา และระยะ
ที่ 2 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 

 SMIS เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา 
(School Management Information System : SMIS) พัฒนาขึ้นเพื่อ
จัดเก็บข้อมูลในระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ทะเบียนโรงเรียน ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล และข้อมูลงานวิชาการ 
กำหนดการจัดเก็บเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน และ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี 

 M-OBEC เป็นโปรแกรมเพี่อบันทึกประมวลผล และรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ราย
โรงเรียนโดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บันทึก และ
ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ 

 B- OBEC เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างราย
โรงเรียนโดยให้โรงเรียนหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล 
และปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ Data On Web เป็นการรายงาน
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของ 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 

 P- OBEC เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกประมวลผลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล 
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โปรแกรม* การใช้ประโยชน์

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำเป็นที่จะ
ต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้ 
 1.  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
 3.  ผลการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) 
 4.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 5.  ผลการประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
 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 

ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่นำเอาระบบแผนที่กราฟฟิก (Geographic) มาทำงานร่วมกับ
ฐานข้อมูล (Database) ที่มีความสามารถในการจัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง 
สืบค้น จัดการวิเคราะห์แสดงผล และรายงานผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ 

 E-Office ด้านงานธุรการ การบริหารงานการเงินใช้โปรแกรมต้นทุนผลผลิต 

 Student 44 การบริหารงานวิชาการในด้านงานทะเบียน และวัดผล ซึ่งข้อมูลสารสนเทศ
ที่จัดทำขึ้นจะต้องนำไปใช้ในการให้บริการหน่วยงานอื่น และผู้ขอรับบริการ
จากสถานศึกษา 

ทางภูมิศาสตร์
(GIS) 

* จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556 
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 17.  นวัตกรรมที่เป็นการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 18.  ผลการประเมิน / ทดสอบความสามารถของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการ
ศึกษา 
 19.  ผลการประเมนิ / รายงานการประเมนินโยบาย จดุเนน้ของสถานศกึษา หรอืหนว่ยงาน 
ต้นสังกัด 
 20. ระบบ เครื่องมือและวิธีการในการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ฯลฯ 

 สถานศึกษาควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 20 รายการ ดังที่กล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี และนำ
เสนอเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้เห็นการพัฒนาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องว่ามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการ
ศึกษาที่กำหนด 
 
สรุปการจัดระบบบริหารและสารสนเทศสถานศึกษาควรดำเนินการที่สำคัญดังนี ้      

การมีคณะกรรมการ                 
ประกันคุณภาพ 

การศึกษา 
และผู้รับผิดชอบงาน 
ประกันคุณภาพและ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

การมีข้อมูลสารสนเทศ            
ที่มุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน ครู
และผู้บริหารที่ครบถ้วน

สมบูรณ์ เป็นระบบ              
และทันสมัย 

 

การสื่อสารและ 
สนับสนุนให้ผู้รับบริการ
นำข้อมูลสารสนเทศไป 
ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

และสถานศึกษา 
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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
ต้องวางแผนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม ดูแล จัดสิ่งอำนวยความสะดวก และสนับสนุน
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
จดัการศกึษาและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ดงันัน้แผนปฏบิตักิารประจำปจีงึเปน็เครือ่งมอื
สำคัญในการสร้างความมั่นใจให้สถานศึกษาว่า เป้าหมายในการดำเนินงานในแต่ละปีของสถาน
ศึกษามีโอกาสบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา นอกจากนี้ยังทำให้สถานศึกษามีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการใช้งบประมาณอย่าง  
คุ้มค่าและมีการตรวจสอบได้ 
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วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 1. เพื่อให้มั่นใจว่าสถานศึกษามีแนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 2. เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน  
แต่ละปีการศึกษา 
 3. เพื่อใช้จัดอันดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 4. เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถานศึกษา 
 5. เพือ่ใชใ้นการมอบหมายงานใหก้บัผูป้ฏบิตังิานหรอืผูท้ีร่บัผดิชอบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ            
 
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

 การจดัทำแผนปฏบิตักิารประจำปขีองสถานศกึษา สถานศกึษาอาจจดัทำเปน็ปงีบประมาณ
หรือปีการศึกษา  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่ากำหนด
เป็นปีงบประมาณหรือปีการศึกษา  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีขั้นตอนสำคัญ  ดังนี้ 

 1. สถานศึกษาจัดประชุมเพื่อศึกษาทำความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะกลยุทธ์
และเป้าหมายในแต่ละปีให้ชัดเจน  เพื่อนำไปสู่การจัดทำและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ / 
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปี  รวมทั้งการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหรือข้อมูลฐาน 
(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 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

รวม  
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 6.  ปฏิทินปฏิบัติงาน              

ผูร้บัผดิชอบ 

ระยะเวลา 

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

ปีการศึกษา........................................... 

 7.  ระยะเวลาดำเนินงาน 
 8.  สถานที่ 
 9.  การประเมินผล 

ที่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 10. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั เปน็ผลพลอยไดท้ีต่อ่เนือ่งจากผลผลติ (Output) เปน็ความคาดหวงั
ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome)  และ/หรือผลกระทบ (Impact) จากการดำเนินงานโครงการ  

                                                                      

    ลงชื่อ ................................................................... ผู้เสนอโครงการ 

                    (............................................................) 

 

    ลงชื่อ ................................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 

                    (...........................................................) 
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การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

 สถานศึกษาควรดำเนินการนำแผนไปสู่การปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 1. สร้างความตระหนักความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ
และเป้าประสงค์ 
 2.  ซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครู  บุคลากรและผู้ที่
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             
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สรุปการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาควรดำเนินการที่สำคัญดังนี้ 

การนำแผน
ไปสู่

การปฏิบัติ

1.สร้างความตระหนักในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

2.ซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.จัดสิ่งอำนวยความสะดวก

5.จัดระบบการนิเทศติดตามประเมินผลและรายงาน

3.ประชุมประสานแผนและประสานงานเพื่อ
 การบริหารจัดการที่เป็นระบบ

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 
และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 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        
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 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  
ผูร้บัผดิชอบการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิารโดยตรง จงึตอ้งมกีารตดิตามตรวจสอบความกา้วหนา้
และความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ตนเองดำเนินการ เพื่อให้บรรลุ  
ผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนที่กำหนด 
 5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง สถาน
ศึกษาอาจจะแต่งตั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการ เช่น ผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการ 
สถานศกึษาควรแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้มาหลายชดุเพือ่ใหส้ามารถตดิตามตรวจสอบการปฏบิตังิาน
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
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 

          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
กรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานออกมาติดตามงานนั้นๆร่วมกับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1        
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 วัตถุประสงค์ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต1        
 1. เพื่อติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1            
 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้สามารถดำเนินการตามนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ                            
 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้การช่วยเหลือสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

รูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต1 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 1.  การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาจากเอกสารตา่งๆ เชน่ รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)  รายงานประจำปีของสถานศึกษา และแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น 
 2.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบ
ประเมิน แบบสอบถาม โดยให้สถานศึกษาตอบกลับมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ทั้งในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โทรสาร (Fax) และ
กรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ 
 3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการที่
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.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้อำนวยการ หรือ             
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 

 

สรปุการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษามกีารดำเนนิการทีส่ำคญัใน2ระดบัคอื 
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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
สถานศกึษาทีก่ำหนดไวน้ัน้ ประสบผลสำเรจ็หรอืมคีวามกา้วหนา้เพยีงใด โดยอาศยัเกณฑ ์/ เปา้หมาย
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 
   สถานศกึษาสามารถแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา
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
การประชมุเพือ่กำหนดวตัถปุระสงค ์/ เปา้หมายของการประเมนิใหช้ดัเจน กำหนดกรอบการประเมนิ
โดยใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การแบ่งหน้าที่มอบหมายความรับผิดชอบในการ
ประเมินแต่ละมาตรฐาน และกำหนดวัน-เวลา รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ / เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล การสรุปผลและรายงานผลการประเมิน  เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่า  
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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  2.2 การดำเนินการประเมินตามแผน ผู้อำนวยการสถานศึกษาควรให้การส่งเสริม 
สนับสนุนกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ / เป้ามาย
และเปน็ไปตามแผนการประเมนิทีค่ณะกรรมการฯกำหนด โดยเฉพาะความพรอ้มเพรยีงในการรบัการ
ประเมินอย่างมีคุณภาพ ที่บุคลากรทุกคนมีความพร้อม ความเต็มใจและให้ความร่วมมือในการรับ
การประเมินเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้เข้าถึง / ค้นพบความจริง รวมทั้งยินดีพร้อมรับคำแนะนำ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของตน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จากข้อมูล
สารสนเทศของผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวับง่ชี ้
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 
หมาย 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียน
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

แปลผลระดับคุณภาพ จุดเด่น /  
จุดที่ควร
พัฒนา 

ข้อเสนอ
แนะ 

แหล่งข้อมูล 
/ วิธีเก็บ
ข้อมูล 4 5 3 2 1 

1.1                

1.2                

1.3                

1.4                

1.5                

 หรือบางมาตรฐานอาจใช้การตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ในแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ดังนี้ 
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            มาตรฐานที่ 12 ............................................................................................................ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ตามแผน 
ที่กำหนด 

รายการ 
ที่ 

ประเมิน 

ผลผลิต/ 
ผลลัพธ์ 

ดำเนินการ 
ได้ดี 

ดำเนินการ 
ไม่ดี หรือ 
ไม่ดำเนิน

การ 

ผลการตรวจสอบ แปลผลระดับคุณภาพ 
จุดเด่น /  
จุดที่ควร
พัฒนา 

ข้อเสนอ 
แนะ 

แหล่งข้อมูล  
/ วิธีเก็บ
ข้อมูล 

4 5 3 2 1 

12.1 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 

12.2 1. 

 2 

 3. 

 4. 

 5. 

 ในการดำเนินการประเมินตามแผนนั้น คณะกรรมการฯควรจัดทำกำหนดการในการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ชัดเจนและสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งโดยทั่วไปคณะ  
กรรมการฯจะวางแผนกำหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แล้วแจ้งให้สถานศึกษา
ทราบก่อนวันทำการประเมินหรือในวันประเมิน เพื่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับประเมินจะ  
ได้ประสานงานและเตรียมการรับประเมินคุณภาพภายในตามแผนหรือกำหนดการของคณะ  
กรรมการฯ ซึ่งกำหนดการประเมิน อาจเป็นดังนี้ 

กำหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โรงเรียน .............................................................. 
วันที่ ...... เดือน .........................พ.ศ. ......................... 

8.30 – 9.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพร้อมกันที่สถานศึกษา 
9.00 – 9.30 น. คณะกรรมการฯ แจ้งวัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน ทบทวนและประสานงานกับสถานศึกษา  
   หรือหน่วยงานผู้รับประเมินตามกำหนดการประเมิน 
9.30 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินหรือเก็บข้อมูลตามแผนที่กำหนด 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินและเตรียมการนำเสนอผลการประเมิน 
14.30 – 16.30 น. นำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา * 

* สถานศึกษา อาจกำหนดวันประชุมสัมมนาเพื่อเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอีกหนึ่งวัน 
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 คณะกรรมการฯ นำเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละมาตรฐานว่าได้ผลการประเมินในแต่ละมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้เท่าใด มี
จุดแข็ง / จุดที่ควรพัฒนาอะไรบ้าง และมีข้อเสนอแนะอะไรเพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในปี
ต่อไป  ซึ่งแนวทางที่ดีนั้นสถานศึกษาควรจัดประชุมสัมมนาครู / บุคลากรทั้งหมดของสถานศึกษา
อีกหนึ่งวัน เพื่อเสนอผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในรอบ  
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ครู / บุคลากรทุกคนจะได้รับรู้ และเข้าใจตรงกันว่าการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของสถานศึกษาหรือของพวกเราทุกคนมีผลสำเร็จอย่างไร สถานศึกษาของ
เรามคีณุภาพเพยีงใด โดยมผีูอ้ำนวยการสถานศกึษาหรอืประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เป็นประธานและควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ผู้แทนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอย่างน้อย 1 คน
มาร่วมประชุมสัมมนาด้วย เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ตลอดจนการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อไป  
  2.3  การตรวจสอบ / ประเมินการประเมินคุณภาพภายใน 
   ในการประชุมสรุปผลการประเมินและเตรียมการนำเสนอผลการประเมินของ          
คณะกรรมการฯนั้น คณะกรรมการฯ ควรมีการพิจารณาตรวจสอบ / ประเมินระบบและ
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่คณะกรรมการฯได้ดำเนินการไปว่าสามารถ
ดำเนนิการไดม้ปีระสทิธภิาพเพยีงใด เปน็ไปตามแผนการประเมนิทีก่ำหนดไวห้รอืไม ่ ผลการประเมนิ
คุณภาพสถานศึกษามีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงของสถานศึกษา  
หรือไม่ เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค หรือปัจจัยใดที่จะทำให้การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ประสบผลสำเร็จ และจะปรับปรุงพัฒนาระบบ / กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้นได้อย่างไร 
  2.4  การปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน 
   คณะกรรมการฯ ควรมีข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไปว่า คณะกรรมการฯ ได้พบ
ปญัหาอปุสรรคอะไร และควรพฒันาปรบัปรงุหรอืแกไ้ขอยา่งไร เพือ่ใหก้ระบวนการประเมนิคณุภาพ
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 
  
สรุปกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามีดังนี้

1.การเตรียมการ 

1.1 การเตรียมความพร้อม           
 ของบุคลากร 
1.2 การแต่งตั้ง 
 คณะกรรมการฯ 

2.การดำเนินการประเมิน 

2.1   การวางแผนการประเมิน 
2.2   การประเมินตามแผน 
2.3   การตรวจสอบ /  
 ประเมินการประเมิน 
2.4  การปรับปรุงและ 
 พัฒนาการประเมิน 

3.การจดัทำรายงานการประเมนิ 

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

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้ให้ความหมายของ“การประกันคุณภาพภายใน” ว่าหมายถึงการประเมินผลและการติดตาม  
ตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาจากภายใน โดยบคุลากรของสถานศกึษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ซึ่งสอดคล้องกับความหมาย 
“การประเมินคุณภาพภายใน”ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ให้ความหมายว่าเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
สำหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงาน  
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ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อ 18 ของกฎกระทรวงยังกำหนดให้หน่วยงาน  
ต้นสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย  
หนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ รวมทั้งให้เปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณาชน นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง   
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 วันที่ 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 ซึ่งหมายถึงสถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตาม  
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์ และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ไดค้รบถว้น   
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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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   
ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด รอบที่สองนี้ปรากฏว่า   
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 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
กรรมการ และศึกษานิเทศก์ประสานงานประจำกลุ่มโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ และได้
ใช้กรอบแนวคิดทฤษฏีระบบ (System Theory) เป็นหลักในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 
และด้านผลผลิต (Output) ดังนี้ 
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 รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในคู่มือการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด : แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งแสดงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และ
สถานศึกษาที่รับประเมิน รวมทั้งกระบวนการประเมินและการจัดทำรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่จะสะท้อนความสำเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นย้ำให้คณะ  
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  

ด้านปัจจัย(Input)

• สถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน 
• หลักการ 
• ความสำคัญ 
• วัตถุประสงค์ 
• คณะกรรมการ 
• การอบรมพัฒนา 
• ระยะเวลาในการประเมิน 
• เกณฑ์การประเมิน 

ด้านกระบวนการ(Process) 

กระบวนการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา โดย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

-  ก่อนการประเมิน 
-   ระหว่างการประเมิน 
-   หลังการประเมิน 

ดา้นผลผลติ(Output) 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา โดยสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 1 
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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
ประเมนิทีม่คีณุภาพทีก่ารประเมนิอยูใ่นวถิชีวีติการปฏบิตังิานของทกุคนตามวงจรคณุภาพ 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  
ตอ้งดำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมกีารจดัทำรายงานประจำปเีสนอตอ่หนว่ยงานตน้สงักดั หนว่ยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก เช่นเดียวกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ขอ้ 6 กำหนดใหส้ถานศกึษาจดัทำรายงานประจำปี
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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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  
ในปีการศึกษาต่อไป  ประโยชน์คุณค่าของรายงานประจำปีที่จะมีต่อบุคลากรและหน่วยงาน  
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. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อกำหนดทิศทาง 
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
ภายนอกสถานศึกษา จะได้ใช้รายงานประจำปีของสถานศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการ
วางแผนประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
 สถานศึกษาจึงต้องมีกระบวนการในการจัดทำรายงานประจำปีที่มีคุณภาพ เพื่อที่จะแสดง
ถึงคุณภาพการปฏิบัติงานและผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนดรูปแบบของรายงานประจำปี
ของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการ และจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี 
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สรุปประโยชน์และคุณค่าของรายงานประจำปีของสถานศึกษาแสดงได้ดังแผนภูมิ 

แผนภูมิที่1ประโยชน์คุณค่าของรายงานประจำปีของสถานศึกษา

มีฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษา

นักเรียน

ครู

ผู้บริหาร
สถานศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษา

หน่วยงาน
ต้นสังกัด

หน่วยงาน
ประเมินคุณภาพ

การศึกษา

ได้รับการพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา                 

เกิดความตระหนัก / ภาคภูมิใจในความสำเร็จและการใช้ผลการประเมิน 

ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา               

ได้ข้อมูลสารสนเทศในการกำหนดทิศทาง นโยบายและการกำกับ ติดตาม 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา   

ได้ข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนและกำหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ได้ใช้รายงานประจำปีของสถานศึกษาเป็นแหล่งข้อมูลในการวางแผน / เก็บข้อมูล 
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
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กระบวนการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาในแต่ละปีการศึกษานั้น สถานศึกษาควร  
ดำเนินการ ดังนี้ 

 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  
  สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา อาจจะ
เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือเป็นชุดใหม่ก็ได้ และควร
ครอบคลุมผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม / โครงการตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และควรมีการประชุมสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำรายงานประจำปีของสถาน
ศึกษา 
 2.  คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษา 
  คณะกรรมการฯ ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานและ  
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  
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 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
รายงานต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา จุลสาร 
วารสาร แผ่นพับ เสียงตามสาย และชี้แจงในการประชุมครู / ผู้ปกครองของสถานศึกษา เป็นต้น 
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กระบวนการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาแสดงได้ตามแผนภูมิดังนี้ 

แผนภูมิที่2กระบวนการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 

4. จัดทำรูปเล่มรายงานประจำปีของสถานศึกษา 

2. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ                     
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

3. คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสรุปผล และ               
วางแผนเสนอรายงานประจำปี 

6. นำเสนอรายงานประจำปีต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 

รูปแบบของรายงานประจำปีของสถานศึกษา

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ได้กำหนดรูปแบบในการจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา  ดังนี้ 

 ➢ ปกนอก/ปกใน

 ➢ คำนำ

 ➢ สารบัญ
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 ➢ ตอนที่1ข้อมูลพื้นฐาน

 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 จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
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 
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 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. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  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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 13. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผ่านมา 
  เสนอผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) และจุดเด่น จุด
ที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 14. สรุปสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  14.1  สภาพปัญหา 
  14.2  แนวทางการพัฒนา 

            

 ➢  ตอนที่2การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาตามแผนปฏบิตักิารประจำปี

 1. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
  ระบุโครงสร้างการบริหารงานและหลักการบริหารที่ใช้ของสถานศึกษา 

 2. วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   

 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  ระบุจุดเน้น นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

ของสถานศึกษา 

 4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ระบุกลยุทธ์การพัฒนาที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 5. การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา
  ระบุความสัมพันธ์ของกลยุทธ์กับโครงการ / กิจกรรม พร้อมวัตถุประสงค์ และ  
เปา้หมายทีส่นองมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา (เลอืกเฉพาะโครงการสำคญั ใหม้ทีกุกลยทุธ์ๆ ละ 
3 – 5 โครงการ) 

                

 ➢ ตอนที่3ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ปีการศึกษาที่เสนอรายงานประจำปี ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามรูปแบบที่กำหนด 
  3.3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (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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 ➢ ตอนที่4สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้

 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 

 การดำเนินการของสถานศึกษาในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพด้วยกลไกการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วงจรคุณภาพ P-D-C-A ของเดมมิ่ง 
(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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แผนภูมิที่3กระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

 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 

การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนา
และปรับปรุง

ทบทวนทุกปี
P

D 

C 

A 
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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
ศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้สำเร็จตามมาตรฐานและนำสถานศึกษาไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงและความเป็นเลิศที่ยิ่งใหญ่ มีเกียรติยศ ชื่อเสียง เป็นที่ศรัทธา ยอมรับของผู้ปกครอง
ชุมชนและสังคม  

 อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้น มีสำนักงาน        
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาได้ร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ขอ้ 17 ใหส้ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
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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  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
ศึกษาทุกแห่ง โดยใช้เครื่องมือประเมินการดำเนินการของสถานศึกษาตามระบบการประกัน
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 
คือการนำผลการประเมินไปใช้และระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่มี
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 
กลา่วคอืสถานศกึษาจะตอ้งดำเนนิการไดค้รบ 80 ขอ้อยา่งมคีณุภาพ หรอืไดค้ะแนนเตม็ 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
สถานศึกษาที่เป็นประธานกลุ่มโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเป็นรอง
ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
โรงเรียนนั้นเป็นกรรมการ และศึกษานิเทศก์ประสานงานประจำกลุ่มโรงเรียนเป็นกรรมการและ
คณะเลขานุการ รวมทั้งพัฒนารูปแบบของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
หน่วยงานต้นสังกัด และ “คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด : แนว
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต1” เพื่อให้ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีคุณภาพและ
มาตรฐานเปน็ทีย่อมรบัและพงึพอใจทัง้ผูป้ระเมนิและผูร้บัการประเมนิ และทีส่ำคญัคอืการกอ่ใหเ้กดิ
คุณค่าที่ดีงามและสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดด้วย
กลไกการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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  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
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้างาน  
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. 2559-
2563) 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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แผนภาพที่1แสดงการใชผ้ลการประเมนิคณุภาพในการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง 
         
 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
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีคุณลักษณะที่เรียกว่า Human Mastery คือเป็นบุคคลที่มี  
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) 
ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการมององค์ประกอบต่างๆ ทั้ง 4 องค์ประกอบอย่างเป็นองค์รวม 
(Wholes)  ดังแผนภาพ   

แผนภาพที่2การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 

4.การ
เรียนรู้เป็นทีม

(TeamLearning)

3.การมีวิสัยทัศน์ร่วม
(SharedVision) 

2.การมีแบบแผนความคิด
(MentalModel)

1.การเป็นบุคคลที่รอบรู้
(PersonalMastery)

การคิดอย่างเป็นระบบ
(SystemThinking) 



การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 80

 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 1. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสร้างทีมงานพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า 
เพื่อให้ทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 2.  การสร้างบรรยากาศแบบเปิดให้บุคลากรในองค์กรได้ตระหนักและทราบถึงความ
จำเป็นและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาวินัยทั้ง 5 ประการให้เกิดกับบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อปรับกระบวนทัศน์ใน
การคิดและการปฏิบัติของบุคลากรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 4. ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้พร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 5.  พัฒนาผู้นำทีมต่างๆ ให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำสถานศึกษาไปสู่ความ
เป็นเลิศด้วยกลไกการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 6. กำหนดรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งในระดับ        
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(TotalQualityManagement: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(ContinuousQualityImprovement:CQI)
  การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิด
สร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงานอย่างไม่หยุดยั้ง 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ     

 

กำหนดปัญหา

การตั้งสมมติฐาน
ตั้งสมมติฐานใหม่ 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

การรวบรวมข้อมูลและการพิสูจน์สมมติฐาน

ข้อสรุปจากการศึกษา

รับรองสมมติฐานและได้สมมติฐานใหม่

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

แผนภาพที่3ขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ที่มา : www.med.cmu.ac.th 
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 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 

 ความหมายของBenchmarking
 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 

 ประเภทของการทำBenchmarking
 โดยทั่วไปการทำ Benchmarking จะมี 4 ประเภทหลัก คือ 
 1.  การเปรียบเทียบสมรรถนะภายในองค์กร (Internal Benchmarking) เป็นการ  
เปรียบเทียบกระบวนการทางธุรกิจกับกระบวนการชนิดเดียวกันภายในองค์กร 
 2.  การเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อการแข่งขัน (Competitive Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบสินค้า บริการ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานกับองค์กรคู่แข่งโดยตรง 
 3. การเปรยีบเทยีบสมรรถนะเพือ่การปฏบิตังิานในหนา้ที ่ (Functional Benchmarking) 
เป็นการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติที่เหมือนกันในส่วนที่เป็นการปฏิบัติงานเดียวกันหรือที่คล้ายกัน 
เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง 
 4. การเปรยีบเทยีบสมรรถนะแบบทัว่ไป (Generic Benchmarking) เปน็การเปรยีบเทยีบ
กระบวนการทางธุรกิจโดยทั่วไปที่ไม่สนใจหน้าที่การปฏิบัติงานและความแตกต่างด้านอุตสาหกรรม 
เพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์กรของตนเอง 

 อย่างไรก็ตามยังมีการเปรียบเทียบสมรรถนะตามกิจกรรมสำคัญ ๆ คือ 
 1.  การเปรียบเทียบสมรรถนะกระบวนการทำงาน (Process Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบระบบและกระบวนการทำงานขององค์กรตนเองกับองค์กรที่ดีที่สุด โดยเน้นการเรียนรู้ 
Best Practice เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงองค์กรของตน 
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 2.  การเปรียบเทียบสมรรถนะที่มุ่งเน้นผลงาน (Result Benchmarking) เป็นการ  
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับดัชนีชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานที่ได้มีการจัดทำไว้ล่วงหน้า 
 3.  การเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัติงาน (Performance Benchmarking) เป็นการ
เปรียบเทียบเฉพาะผลการปฏิบัติงานเพื่อการแข่งขันขององค์กร 
 4. การเปรียบเทียบกลยุทธ์ (Strategic Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบการวาง
กลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ขององค์กรที่ประสบผลสำเร็จ 

 กระบวนการในการทำBenchmarking
 Evans (1994) กล่าวถึงขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนการในการทำ Benchmarking ว่ามี 
5 ขั้นตอน คือ 
 1.  การวางแผน (Planning) เป็นการกำหนดว่าจะทำการเปรียบเทียบอะไร กับใคร มี
กระบวนการอย่างไร มีปัจจัยสำคัญอะไรที่จะทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จ 
 2.  การตัง้ทมีงาน (Team Work) เปน็การตัง้ทมีงานทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิานเปรยีบเทยีบ
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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 บริษัทโรแบร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ (โรแบร์ . 2543) ได้เสนอโมเดลในการทำ 
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. ใครเปน็ผูท้ีเ่กง่ทีส่ดุ (Who is the best?) ตอ้งคน้หาองคก์รที ่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
งานมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา แต่อาจยังขาดการวางแผนที่ดี 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
กับปัจจัยสำคัญดังนี้
 1.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นหัวหน้าสถานศึกษาที่จะบริหารจัดการศึกษาให้มี
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
อยา่งแทจ้รงิ และรว่มกนัสรา้งสรรคว์ฒันธรรมคณุภาพ (Quality Culture) ใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษา   
นี่คือความท้าทายที่สำคัญของการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สถานศึกษามีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน เพื่อนำสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศและเป็นสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ (The Great School) 

 คือทางเลือกที่ “ต้องเลือก” Change your thinking…………… Change your life……………………                 

  Change your future………………  (จาก Spiderman II)] 
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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   
ทั้งตัวผู้นำ ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือภาวะปัญหา และการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนา  
ที่มีขั้นตอน เมื่อมีวิธีการทำงานที่ดี ต้องทำผ่านการเล่าเรื่องที่เป็นการทำงานของตนเองมา  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้ามสายงาน ข้ามหน่วยงาน โดยเกิดขึ้นในระดับ
บุคคล ระดับกลุ่มคน และระดับหน่วยงานย่อย Best Practice ที่ได้ควรมีการบันทึก เขียนรายงาน  
เพื่อการศึกษา พัฒนา และเผยแพร่ได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง  สรุปได้ว่า การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ของสถานศึกษา (Best Practice)  คือการปฏิบัติงานที่ทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ และ
ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  

 ในตอนที่ 3  การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษานี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1  ได้ขอความร่วมมือจากสถานศึกษาให้นำเสนอผลงาน / นวัตกรรมในการปฏิบัติ
งานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา โดยเฉพาะผลงาน / นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  
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การศึกษาของสถานศึกษา  จำนวนสถานศึกษาละ 1 หน้า เพื่อเป็นการถอดบทเรียนของการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  และจะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปปรับ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การปฏิบัติที่เป็นเลิศของ  
สถานศกึษานี ้ไดน้ำเสนอโดยจดัเรยีงลำดบัตามกลุม่โรงเรยีน ตัง้แตก่ลุม่โรงเรยีนที ่1- กลุม่โรงเรยีนที ่6 

 เชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษานี้ จะเป็นนวัตกรรมสำคัญที่รังสรรค์  
ความสำเร็จให้สถานศึกษา  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ทำให้
สถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งส่องสะท้อนคุณภาพของผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสุขและคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผลลัพธ์ในด้านชื่อเสียง  
เกียรติยศของสถานศึกษา  นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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วัตถุประสงค 

1. สนับสนุนนักเรียนในการสอบชิงทุนไปศึกษาตอตางประเทศ  หรือแขงขันกิจกรรมอื่นๆ ระดับนานาชาติได 
2. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานของโรงเรียน มีความรูพื้นฐานเต็มตามหลักสูตร 
สามารถสอบเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษาได 
3. พัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความถนัด เชน โครงการความสามารถพิเศษ และสงเสริมใหเขารวม / แขงขันใน
กิจกรรมของหนวยงานภายนอก 
4. เสริมความรูทางวิชาการและเทคโนโลยีใหแกนักเรียนที่ตองการพัฒนาระดับความรูความสามารถของตน 

วิธีการดําเนินงาน    

1. ประสานงานระหวางกลุมสาระการเรียนรูตางๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการดําเนินงานโครงการ 
2. ประชาสัมพันธใหผูปกครองและนักเรียนทราบโครงการตางๆเพือ่สงเสรมิและพฒันาความสามารถของนกัเรียน 
3. ดําเนินการจัดสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณใหนกัเรยีนในทุกๆกจิกรรม โดยมผีูทรงคุณวุฒิและนักเรียนเกา              
เตรียมอุดมฯ รวมเปนวิทยากร 
4. แนะแนวขอมูลสําหรับนกัเรียนทีส่นใจเกี่ยวกับระเบียบการสอบ  ตัวอยางขอสอบ   การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ                
เชิญวิทยากรสาธิตการเขาสอบสมัภาษณตางๆ 
5. จัดงานใหกําลังใจนักเรียนทีเ่ปนตัวแทนไปแขงขันโอลิมปกนานาชาติระดับโลกและเอเชีย และจัดงานแสดงความยินดี             
แกนักเรียนที่กลับจากการแขงขันระดบันานาชาติ 

ผลลัพธและคุณคาท่ีไดรับ 

       นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถที่สูงข้ึน ทั้งดานวิชาการและดานอื่นๆ  เห็นชองทางในการ
ประกอบอาชีพสุจริต ไดรับประสบการณจากการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มีทักษะในการ
แกปญหา มคีวามรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เสียสละเพื่อสวนรวม รวมทั้งการไดรับประสบการณในการแขงขัน การ
สอบชิงทุน  เห็นโลกกวาง  มีวิสัยทัศนและมีความเปนผูนํา  นักเรียนรักโรงเรียน เห็นคุณคาและเสียสละเพื่อโรงเรียนและ
ประเทศชาติ 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice ) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

 

กิจกรรม 
 

การพัฒนานกัเรียนความสามารถพิเศษ การสอนเสรมิเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย การสอนเสรมิวันเสาร 
 

การสนบัสนุนโครงการโอลิมปกวิชาการ การสงเสรมินักเรียนประกวดแขงขันและตอบปญหาดานตางๆ 
 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1 
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โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  
 การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 

 

 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจ/ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ 
ปรับปรงุพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

2. คณะกรรมการฯ
ดําเนินการวางแผน
จัดระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

2. ดําเนินงาน และ
กํากับ ติดตามงาน
ตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจําป 

2. ประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจ/ ประเมิน เพื่อ
กําหนดแนวทาง 
การตรวจ/ประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

2. ประชุมพจิารณาผลจาก 
การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และ
ปญหาและอปุสรรคในการ
ดําเนินงาน 

3. ประชุมจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
ตามแผนพัฒนาฯ และ
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแนว
ทางการปรบัปรุงพัฒนา
จากผลประเมินตางๆ 

3. สรุปผลการ
ดําเนินงานของแตละ
โครงการ/กจิกรรม
ตามแผนปฏิบัตกิาร
ประจําป 

3. ดําเนินการตรวจ/
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามแนวปฏิบัติหรอืแนว
ทางการตรวจ/ประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3. ประชุมพจิารณาแนว
ทางการแกไข และเสนอ
แนวทางการปรับปรงุ
พัฒนาในครั้งตอไป 

4. ประชุมช้ีแจงทําความ
เขาใจกับครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวของในเรื่อง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

4. รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

4. สรุปผลการตรวจ/
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

4. จัดทําแผนปฏิบัติการ
เพื่อการปรับปรงุพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในป
การศึกษาตอไป 

Plan(P) 
 
 
 
    
    
    
    

 
 
 
 

   

    
    
    
 
 
 
 
 

 

Do(D) 
Do (D) 

Check(C) 
 

Act(A) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย        
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สถานศึกษา 
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โครงการรําเพยสรางสรรค : โครงงานบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

     วัตถุประสงค/เปาหมาย 
     ๑. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
     ๒. บูรณาการการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
     ๓. สืบคนแหลงเรียนรูและศึกษาในสิ่งที่ตนเองและ         
กลุมสนใจ 
     ๔. ฝกการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ 
     ๕.สามารถสรุปองคความรูจากสิง่ที่ศึกษาคนควาได 
     วิธีดําเนินการ 
     ๑. ใหการอบรมความรูและกระบวนการทําโครงงาน 
     ๒. นําเสนอหัวขอและเหตผุลในสิ่งที่ตองการศึกษาคนควา 
     ๓. เริ่มกระบวนการศึกษาคนควา 
     ๔. สรุปผลและนําเสนอในรปูแบบนทิรรศการและรปูเลม 
     ผลสําเร็จตามตัวบงชี้ 
     ๑. รอยละ ๙๕ ของนักเรียนทุกหองเรียนไดรบัความรูจาก   
  โครงงานบรูณาการ 
     ๒. สามารถใชทักษะการคิดในการทํางาน 
     ๓. เรื่องที่ศึกษาคนควาไดรับความรูและประโยชน  
         ทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทพศิรนิทร 
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) โครงการรําเพยสรางสรรค : โครงงานบูรณาการ 
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    โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  
         การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) โครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยการบริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ  ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ  ScQA “ (School Quality Award)  
 

หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล     
(Word - class Standard School) ซึ่งโรงเรียนมีการดําเนินการยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเทาสากล ผูเรียนมีศักยภาพและความสามารถแขงขันทัดเทียมกับผูเรียนของนานาประเทศ  โรงเรียน
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเพิ่มเติมสาระความเปนสากล 4 สาระ ไดแก   ทฤษฎีความรู (Theory of 
Knowledge : TOK) การเขียนเรียงความข้ันสูง (Extended-Essay ) กิจกรรมสรางสรรคประโยชน  (CAS : 
Creativity Action Service)  และโลกศึกษา  (Global Education)  และใหความสําคัญในการจัดการเรียนรูได
เรียนภาษาตางประเทศที่ 2  และจัดการเรียนการสอนมุงใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ( Learner Profile ) 
เทียบเคียงมาตรฐานสากล  โรงเรียนจึงจัดทําโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยการบริหารจัดการดวยระบบ
คุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ  ScQA” ข้ึน 

 

วัตถุประสงค 
    1. เพื่อนําเกณฑการดําเนินการที่เปนเลิศมาเปนกรอบการประเมินคุณภาพ ใหเปนองคกรที่เปนเลิศ 
(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  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

    2. โรงเรียน ไดรับโลพรอมเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาข้ันพื้นพื้นฐานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ในการยกระดับ 
                 คุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
                     โรงเรียนมักกะสันพิทยา  ที่ตั้ง  846/17  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   ซึ่งในปการศึกษา 2558  ที่ผานมา โรงเรียนมกักะสัน
พิทยา ไดดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสรปุวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาข้ึนใหม จํานวน 12 มาตรฐาน 45 ตัวบงช้ี ให
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                     
(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 เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเรียน  

3.  ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   เนนการมีสวนรวมของทุกภาคฝายในโรงเรียน 
4.  มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง     เชน การนิเทศการสอน  การตรวจสอบ

แผนการสอน การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ เปนระยะ  มีการปรับปรุง พัฒนา แกปญหาในการ
ทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 

5.  มีการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผลการประเมินรวมทุก
มาตรฐานอยูที่  95.03  เทียบระดับคุณภาพ 5   และแปลผลอยูในระดับ ดีเยี่ยม 

6.  มีการสรุปผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานประจําปตามกําหนดเวลา 
7.  โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง เชน สถานศึกษาพอเพียง  โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ O-NET  โครงการพัฒนากีฬาวอลเลยบอลสูความเปนเลิศ เปนตน 
 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 1 

. 



การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 96

 
 
 

 

โรงเรียนวัดราชบพิธ 
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

INPUT PROCESS OUTPUT 

D 2 

จัดทําและดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป  

สรปุผลการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการของ แตละ

กิจกรรม/โครงการ 

D  
รายงานผลการดาํเนินงาน

ตามแผนปฏิบตัิการประจําป
และกิจกรรมการเรียน      การ
สอนของครูที่ดีที่สดุ          (2 

กิจกรรม) โดยรายงานผาน 
Google Site ทีผู่รับผิดชอบ              

งานประกันคุณภาพจดัทําขึ้น   
ตามนโยบายในแตละป 

 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบตัิการ
ประจําปและกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่
สรางความเขมแขง็
แกมาตรฐานการศึกษา 

ของโรงเรียน 

D 1 
จัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏบิัติการประจําป

และจัดระบบขอมูล
สารสนเทศ  โดยนํา 

ขอเสนอแนะ/จุดแข็ง/
จุดออน/ปญหา มาใช
เปนขอมูลในการจัดทํา  

D 

C 2 
คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ภายในรวมกันกําหนด

แนวทาง ในการตรวจประเมิน
และดําเนินการตรวจประเมิน 

 

C 3 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายใน ตรวจ

ประเมิน/สรุปผลการ
ประเมิน และนําเสนอผลการ

ตรวจประเมิน 

C 1 
คณะกรรมการ 

ติดตามตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 

 

C รายงานประจําป
ของโรงเรียนที่ผาน
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

P 2 
วิเคราะห และจัดทาํ

มาตรฐานโรงเรียน ตัวบงชี้  
เกณฑการประเมิน       
บูรณาการทุกระบบ 

ตามเกณฑของ สพม.1  
สพฐ. และ สมศ. 

 

P 3 
จัดทําคําสั่งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพ และงานมาตรฐาน 
ตัวบงชี้ตามภารกิจทีไ่ดรับ

มอบหมายในงานประจาํของ
แตละบุคคลและไมซ้ําซอนกัน 

 

P 1 
 วิเคราะห/ทบทวน 

วิสัยทัศน / พันธกจิ /
มาตรฐานโรงเรียน 

 อัตลักษณ/
เอกลักษณ/ทรัพยากร

สนับสนุน 

 

P   
แผน/นโยบาย/ 
คูมือการประกัน 

 คุณภาพ
การศึกษา
ประจําป 

A 2 
สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียน/ตนสังกัด/
และการประเมินภายนอก

จาก สมศ. ขอเสนอแนะ/ จุด
แข็ง/จุดออน/ อุปสรรค/    
ปญหาในการดําเนินงาน 

A 3 
จัดทํารายงานการประชุม
และแนวทางการแกไข /

ปรับปรุง เพื่อใหผูรับผิดชอบ
และคณะกรรมการตาม
มาตรฐาน ในปการศึกษา
ตอไป ใชในการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป 
 

A 1 
คณะกรรมการงาน
ประกันคุณภาพและ
คณะกรรมการกํากับ

ดูแลมาตรฐาน 
วิเคราะหจดุแขง็ 

จุดออนและจุดทีค่วร
พัฒนา เพื่อการพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

A  
 

ขอมูลสารสนเทศ
แนวทางการ
แกไขการ
ปรับปรงุ         

และพัฒนา            
ในครั้งตอไป 
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โรงเรียนวัดสระเกศ การปฏิบตัิทีด่ีเลศิ (Best Practice) 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดสระเกศ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  ๒)พ.ศ.2545 มาตรา 48 กําหนดให
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้น โรงเรียนวัดสระเกศ จึงไดนําหลักการของระบบการ
ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องของเดมมิ่ง (Deming Cycle) มาใชโดยมุงเนนการมีสวนรวม ในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมรีะบบ มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนเปาหมาย 
และมีแผนการดําเนินงานสูเปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมทั้งเนนเรื่องการสรางความตระหนักถึงคุณคาและการสรางเจตคติที่ดีตอการประกัน
คุณภาพภายในวาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน ดวยการช้ีแจงทําความเขาใจ 
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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โรงเรียนวัดสังเวช 

การปฏิบัติทีด่ีเลิศ (Best Practice) การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัต ิ
           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. ประชุมช้ีแจง พิจารณารางแผนปฏิบัติการ โดยการระดมความคิดจากการประชุมเปนแนวทางใน
การปรับแผนใหสมบูรณ 

          5. ปรับปรุง และจัดทําแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ สามารถนําไปใชในการดําเนินงานที่ชัดเจน 

          6. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

          7. จัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 

หลักการและแนวคิดการใชวงจรคุณภาพกับการจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียนวัดสงัเวช 
 

                       วิเคราะหปญหาและความตองการจําเปน 
 

       กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย   

        

จัดทําแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 (ระยะ 3 ป) 

 
 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 

ดําเนินการตามแผน 
 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
 
 

พัฒนาและปรบัปรุงการดําเนินงาน 

SWOT 

Analysis 

ปรับปรุงและพฒันา 

(A) 

 

 

 

ตรวจสอบและ
ประเมิน (C) 

การปฏิบติั (D) 

การวางแผน (P) 
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และขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดสังเวช 
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           กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ใชรูปแบบ                
การดําเนินงาน 2 ระบบ คือ การประมวลผลในโปรแกรมแผนงานอิงประกันคุณภาพ ( SAR ) และโปรแกรม
ประมวลผลการปฏิบัติของหนวยงานและบุคลากร ( โปรแกรมลูกสม)  ยึดหลักการดําเนินงานและควบคุมคุณภาพ
โดยใชวงจรคุณภาพของ เดมมิ่ง  P-D-C-A  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              จากการดําเนินงานระบบการประมวลผลโดยใชโปรแกรมทัง้ 2 ระบบนี ้ทําใหไดผลการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ อยางเปนระบบ และชวยลดภาระงานของหัวหนามาตรฐานไดเปนอยางดี  สะดวกตอการจัดเกบ็
ขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปเขียนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  การดําเนินงานดังกลาวอยางตอเนือ่งจน
สามารถพฒันามาเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีเลิศดานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัยที่
มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล    

การวางแผน  ( P ) 
- ประชุมชี้แจงแนวการกรอกขอมูลแตละ
กิจกรรม ตามมาตรฐาน /ตัวชี้วัด ของ
ผูรับผิดชอบ 
 
 

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 
 

การพัฒนาปรับปรุง ( A ) 
- ใหขอมูลยอนกลับ 
- แกไขปรับปรุง 
- พัฒนาตอยอด 
 

การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   
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โรงเรียนสายปญญา  ในพระบรมราชินปูถัมภ 
การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

  โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ ไดจัดทํากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตาม
แนวคิดของหลักการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ  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 
แลวเสนอผลตอผูเก่ียวของ 
4.3 นําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม 
ขอเสนอแนะ และพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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. 
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 � 

      การปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 

การประเมินภายในสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดาํเนินการประเมิน 2 ลักษณะ ไดแก 
1. ประเมินผลการปฏิบัตงิานและผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  2. ประเมินการปฏิบัตงิานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกฝาย ภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง  

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  
1.  ศึกษาและเตรียมการ 

·       ตั้งคณะทํางานประกันคุณภาพภายใน  
·       ใหความรูแกบุคลากรทุกคน  
·       ตั้งคณะทํางานฝายตาง ๆ 

2. วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
·       กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
·       สรางเครื่องมือประเมินคุณภาพที่ตรงตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
·       จัดทําสารสนเทศสภาพปจจบุัน (ขอมูลพื้นฐาน) 
·       จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามแผนยุทธศาสตร  
 ·      จัดทํามาตรฐานการปฏิบัตงิานตาง ๆ ของสถานศึกษา 
·       ประเมินสภาพปจจบุันของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
·       จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยการมสีวนรวมของทุกฝาย 

3. ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน 
·       ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัตกิารของสถานศึกษา 
·       นิเทศ กํากบั ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ    (Quality Audit) 
4. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

·       แตงตั้งกรรมการติดตามและตรวจสอบ 
·       กําหนดระยะเวลาและแนวทางการตรวจสอบ 
·       ประเมินสภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาครั้งที่ 2 หลงัจากปฏิบัติงานไปไดระยะเวลาหนึง่ 
·       จัดทําสารสนเทศแสดงผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดและเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
      ·       ปรบัปรุง แกไขการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
      ·       ติดตาม ตรวจสอบการแกไข ปรับปรงุการปฏิบัตงิานที่ไมเปนไปตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
      ·       สรปุผลการตรวจสอบ จัดทําสารสนเทศ (ขอมูลพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 และรายงานการตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและพฒันาการปฏิบัตงิานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 การประเมิน (Quality Assessment)และรับรองคุณภาพ  (Quality Accreditation) 
 6. เตรียมการเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด และจากสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา(สมศ.) 

·       จัดเตรียมหลกัฐาน และขอมลูตาง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อรบัการประเมินจากตนสังกัดและสมศ. 
·       ถาไดรับการรบัรอง และไดใบรับรอง สถานศึกษารักษามาตรฐานคุณภาพใหคงไวและรายงานผลการประเมิน 
·       ช่ือโครงการและกิจกรรมจัดตามมาตรฐานทั้ง 16 มาตรฐานของการการประกันคุณภาพภายในเพื่องายตอการ

ประเมินผลสําเร็จและความพึงพอใจของกิจกรรมและโครงการ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 



การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 102

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษตัริย 
การปฏิบัตท่ีิดีเลิศ (Best Practice)  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย 

 ปญหาวัยรุนปจจุบันมักเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ไดแก การเลี้ยงดูภายใตแรงบีบรัดตัวของเศรษฐกิจพอแมตองทํางาน
จนไมมีเวลาอบรมสั่งสอน วัยรุนสวนใหญจึงติดเพื่อนและไววางใจเพื่อนมากกวาพอแม หากไดเพื่อนที่ดีก็จะสงผลดีตอตนเอง              
แตหากไดเพื่อนไมดี หรือเพื่อนตางเพศก็อาจยิ่งทําใหปญหามีความสลับซับซอน ยุงยากมากยิ่งขึ้น ซ่ึงปญหาเหลาน้ีจะเปนปจจัย
สําคัญที่จะบั่นทอนสมาธิ ความมุงม่ัน ความรับผิดชอบและเปาหมายในอนาคตของเยาวชนไทย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดกําหนดนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดจัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีคุณภาพ เพราะมี 
การศึกษาวิจัยยืนยันวา การดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ดีจะชวยใหคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นไปดวย โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย  
ไดนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชเม่ือปการศึกษา 2550  โดยไดปรับปรุงและพัฒนาวิธีการและเครื่องมือใหเหมาะสม
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนอยางตอเน่ือง เชนระเบียนสะสม เกณฑการคัดกรอง สรุปผลการคัดกรอง สมุดดูแลชวยเหลือฯ 
กิจกรรมการดูแลชวยเหลือฯ การสรุปผลการชวยเหลือฯ การเยี่ยมบาน คุณครูตํารวจ ภาคีเครือขายและการสงตอ โดยมี
กระบวนการทํางานที่ไดรับการยอมรับจากผูปกครองและสาธารณะชน ดังน้ี 

 

       ดําเนนิงานตามระบบ

        

แนวการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
นโยบาย สพฐ.

กาํหนดทิศทาง / กลยทุธ์

กาํหนดมาตรฐาน

การวางระบบและแบบแผนการดาํเนินงาน

 
-วิเคราะห์สภาพปัญหา
- ศกัยภาพของโรงเรียน
- บริบทชุมชน

   การรู้จกันกัเรียน
   การคดักรอง
   การส่งเสริม
   การช่วยเหลือ / แกไ้ข
   การส่งต่อ
   การประเมนิและรายงาน

การนิเทศ  กาํกบั  ติดตามและประเมินผล

ปรับปรุง/พฒันา/สรุป/รายงาน/ประชาสัมพนัธ์ A

C

D

P

 
            P         D          C                                                              A 

- คณะผูบ้ริหาร
- ครูประจาํชั�น/

ครูที�ปรึกษา
- ครู และบุคลากร  

ที�เกี�ยวขอ้ง
- ผูป้กครอง
- ชุมชน
- งบประมาณ
- ฯลฯ

- การรู้จกันกัเรียน
เป็นรายบุคคล

- การคดักรอง     
นกัเรียน

- การส่งเสริม /
พฒันา

- การป้องกนั /
แกไ้ข

- การส่งต่อนกัเรียน

- ปริมาณนกัเรียน
ในกลุ่มเสี�ยงและ
ก ลุ่ ม มี ปั ญ ห า   ล ด
นอ้ยลง

- 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�
สถานศึกษากาํหนด

- นัก เ รี ย น มี คุ ณ ภ า พ  
คุ ณ ลัก ษ ณ ะ ต า ม ที�
สถานศึกษากาํหนด

ข้อมูลย้อนกลบั

ปัจจัย กระบวนการ ผลผลติ

ไม่ดีขึ�น

ดีขึ�น

1.  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2.  คดักรอง

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี�ยง กลุ่มมปัีญหา

3.  ส่งเสริม/พฒันา 4.  ป้องกนั/แก้ไข

พฤติกรร
ม

รายงานผล

5.  ส่งต่อ  
    ภายใน

แผนภูมแิสดงกระบวนการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
ของครูประจําชั�น/ครูที�ปรึกษา

 
 

 จากการติดตามประเมินผลการดําเนินงานจากรอบๆ  โรงเรียน พบวาผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจมากที่
โรงเรียนมีครูไปเยี่ยมบาน เพราะจะทําใหรับทราบสภาพความเปนอยู สถานะครอบครับ สภาพเศรษฐกิจ ซ่ึงนอกจากจะชวยให
ครูมีขอมูลประกอบการตัดสินใจดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว ยังสามารถแกไขปญหานักเรียนแตละคนไดตรงตามสภาพปญหา 
นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีภาคีเครือขายการดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย กองบัญชาการตํารวจ                
นครบาล สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง (ครูตํารวจ) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง  หนวยงานสาธารณะสุข  สถานี ๙๑๙  กองบัญชาการกองทัพไทยและชุมชนรอบโรงเรียน ๑๑ ชุมชน ทําใหโรงเรียน
สามารถดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 

 โรงเรียนโยธินบูรณะให้ความสำคัญต่อระบบประกันคุณการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเพิ่ม
คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการศึกษา  ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ ของผู้เรียนดีขึ้น  นำไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าประสงค์
ของโรงเรียน การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโยธินบูรณะ ดำเนินงานตามหลักการ 8 ขั้นตอน
ของการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ โดยยึดหลักการของวงจรการบริหารงานคุณภาพ 
(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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  การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) โครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษดานวิชาการ 

โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2 
 
ความเปนมา 
 โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2 ไดดําเนินการจดัการเรียนการสอนตามหลักการและ 
จุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมุงพฒันาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา  
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึประสงค  
จากการจัดการเรียนการสอนในแตละระดับช้ัน พบวา มีนักเรียนสวนหนึง่ที่ตางไปจากนกัเรียนปกตทิั่วไป 
ในดานลักษณะทางสติปญญา ดานพฤติกรรมและอารมณ โรงเรียนจึงไดจัดโครงการ “ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ที่มีความตองการพิเศษดานวิชาการ” ข้ึน เพื่อพฒันาศักยภาพดานวิชาการและดูแลชวยเหลือนกัเรียนเปนพิเศษ 
วัตถุประสงค 
 เพื่อติดตามดูแลชวยเหลอืนักเรียนดานการเรียนอันจะสงผลใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 
เปาหมาย 
 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 8 และหอง 9 ปการศึกษา 2558 
รอยละ 90 ไดรับการพฒันาเต็มตามศักยภาพดานวิชาการและไดรับการดูแลชวยเหลือเปนพิเศษ 
วิธีดําเนินงาน 
 ไดนําแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพ ที่เรียกวาวงจร PDCA โดยมีการดําเนินงานตามลําดับดังนี้  
 ขั้นวางแผน (Plan) 
 ศึกษาสภาพปญหาความตองการจําเปนพเิศษ และกําหนดแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน พรอมทั้ง
ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของ เพือ่สรางความเขาใจแนวปฏิบัติ 
 ขั้นดําเนินการ (Do) 
 ประชุมผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 8 และหอง 9 เพื่อทํา
บันทึกขอตกลง และจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน 
 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
 ตรวจสอบการแกไขรายวิชาของปการศึกษาทีผ่านมา และตดิตามคะแนนเก็บของนักเรียนเปนระยะ 
 ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)  
 นําขอมูลจากการเสนอความคิดเห็นในการประชุมมาวิเคราะห และรวมกันหาแนวทางในการปรับปรงุ 
แกไข เพื่อการพฒันาใหมปีระสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการดําเนินโครงการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีความตองการพิเศษดานวิชาการ นักเรียน ผูปกครอง 
มีความพึงพอใจ เพราะนักเรียนที่อยูในโครงการมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

โรงเรียนราชนนัทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2 
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โรงเรียนราชวินติ มัธยม  
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice)  กระบวนการการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษามาตรฐานการศึกษาของชาติ สพฐ. และ สพม. เขต 1 

ผูมสีวนเกี่ยวของรวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

จัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน ระยะ 3 ป 

ผูมสีวนเกี่ยวของรวมกันกําหนดเปาหมาย ตัวช้ีวัด
ความสําเรจ็ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนประจําป 

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 

จัดทําเกบ็เอกสาร / หลกัฐาน / ภาพถาย ตามตัวบงช้ี 

ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย 

ผูมสีวนเกี่ยวของรวมกันประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จัดทํารางรายงานประจําปของสถานศึกษา 

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชน 

ขอมูลใน
ระบบ

สารสนเทศ
ของโรงเรียน 

ไมบรรล ุ

บรรล ุ

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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โรงเรียนวัดบวรนิเวศ   
การปฏิบัตงิานที่เปนเลิศ  (Best Practice) 

โรงเรียนวัดบวรนเิวศ     เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
1.  ชื่อผลงาน “ สวดโอเอวิหารราย ”   
2.  ความสําคัญและความเปนมา 
 ดวยกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสืบทอดโบราณราชประเพณี 
“การสวดโอเอวิหารราย” ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในชวงเทศกาลเขาพรรษา  ซึ่งเดิม  กรุงเทพมหานครเปน
ผูดูแลรับผิดชอบจัดนักเรียนในสังกัด กทม. เขารวมสวดโอเอวิหารราย    โดยในชวงหลังไดเลิกไป     โดยที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดําริทรงเปนหวงและทรงเกรงวาจะสูญหายไป   
 กรมการศาสนา  จึงรับสนองพระราชดําริ  จัดทําโครงการอบรมและเผยแพรการสวดโอเอวิหารราย  เริ่มตน
ในป  พ.ศ. 2553  ซึ่งมีคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิจากกรมศิลปากรเปนผูถายทอดความรู  และขยายผลไปทั่ว
ประเทศ  จึงใหม ีการจัดประกวดการสวดโอเอวิหารราย  ข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศไทย  ในป  พ.ศ. 2555  เนื่อง
ในเทศกาลวัน  วิสาขบูชา  ฉลองพุทธชยันตี  2,600 ป  การตรัสรูของพระพุทธเจา  ณ  มณฑลพิธีทองสนามหลวง   
 โรงเรียนจึงมอบหมายใหคุณครูอนุสรณ  กะดามัน  เปนผูฝกซอมและสงนักเรียนเขารวมแขงขัน    ผลการ
แขงขัน  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  ไดรับรางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษา  ตั้งแตป พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน (พ.ศ.
2559) รวมหาสมัยติดตอกัน จนเปนที่ประจักษไดรับความไววางใจจากกรมการศาสนา  และสํานักพระราชวัง  ให
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ   สวดโอเอวิหารราย ถวายพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ ใน
วันเขาพรรษา  ตั้งแตป 2553  จนถึงปจจุบัน  
 และในป พ.ศ. 2558 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ไดประกาศให การสวดโอเอ ฯ เปน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ไดนําการสวดโอเอวิหารรายเทียบมูลบทบรรพกิจมาใช
พัฒนาและแกปญหาความบกพรองดานการอานไม ออก อานไมคลอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 1 และ
นักเรียนที่มีความสนใจเขารวมโครงการ ดวย “แบบฝกทักษะ การอานเพ่ือการพัฒนาและแกไขปญหาความ
บกพรองดานอานมาตราตัวสะกดและการผันวรรณยุกตเทียบมูลบทบรรพกิจ” 
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  โรงเรียนไดจัดกิจกรรม “สวดโอเอวิหารราย ตานภัยยาเสพติด” ซึ่งเปน
กิจกรรมในชมรม To be Number One ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ ทรงเปด
ชมรม  
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โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  (Best Practice) 

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

1.  ชื่อผลงาน  “ สวดโอ้เอ้วิหารราย ”   
2.  ความสำคัญและความเป็นมา 
 ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดโบราณราชประเพณี 
“การสวดโอ้เอ้วิหารราย” ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  ซึ่งเดิมกรุงเทพมหานครเป็น  
ผู้ดูแลรับผิดชอบจัดนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย โดยในช่วงหลังได้เลิกไป โดยที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดำริทรงเป็นห่วงและทรงเกรงว่าจะสูญหายไป   
 กรมการศาสนา จึงรับสนองพระราชดำริ จัดทำโครงการอบรมและเผยแพร่การสวดโอ้เอ้วิหารราย  เริ่มต้น
ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศิลปากรเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และขยายผลไปทั่วประเทศ  
จึงให้มีการจัดประกวดการสวดโอ้เอ้วิหารรายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555  เนื่องในเทศกาล  
วันวิสาขบูชา  ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี  การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   
 โรงเรยีนจงึมอบหมายใหค้ณุครอูนสุรณ ์กะดามนั เปน็ผูฝ้กึซอ้มและสง่นกัเรยีนเขา้รว่มแขง่ขนั ผลการแขง่ขนั  
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2559) รวม  
ห้าสมัยติดต่อกัน จนเป็นที่ประจักษ์ได้รับความไว้วางใจจากกรมการศาสนาและสำนักพระราชวัง ให้โรงเรียน  
วัดบวรนิเวศ สวดโอ้เอ้วิหารราย ถวายพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และพระบรมวงศานุวงศ์ใน  
วันเข้าพรรษา ตั้งแต่ปี 2553  จนถึงปัจจุบัน  
 และในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้ประกาศให้การสวดโอ้เอ้ฯ เป็นศิลป
วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้นำการสวดโอ้เอ้วิหารรายเทียบมูลบทบรรพกิจมาใช้พัฒนาและ
แก้ปัญหาความบกพร่องด้านการอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักเรียนที่มี
ความสนใจเข้าร่วมโครงการด้วย “แบบฝึกทักษะ การอ่านเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความบกพร่องด้านอ่าน
มาตราตัวสะกดและการผันวรรณยุกต์เทียบมูลบทบรรพกิจ” 
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  โรงเรียนได้จัดกิจกรรม “สวดโอ้เอ้วิหารราย ต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งเป็น
กิจกรรมในชมรม To be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิด
ชมรม  
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การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) 
โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 

 
        ในการจัดการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดราชาธิวาส ไดมุงเนนการบริหารในระบบบริหาร
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 (อันดับดีข้ึนจากปที่ผานมา) 
      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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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอปุถัมภฯ 
การปฏิบัตทิี่ดี เลิศ( Best Practice ) การบรหิารโดยมุงผลสมัฤทธ์ิ(Result Based Mannagement-RBM)  

 
             โรงเรียนศรอียุธยา ในพระอุปถัมภฯไดใหความสําคัญกับการบริหารที่มุงผลสัมฤทธ์ิที่ยัง่ยืนโดยใช
ทฤษฎีลําดับความตองการ มีการตอบสนองใหคนไดในสิ่งทีพ่วกเขาตองการ โดยผูบรหิารตองมีกลยุทธที่แยบยล 
ที่จะทําใหคนไดทําหนาที่ของตนอยางเต็มศักยภาพ เพื่อใหสถานศึกษามีผลสัมฤทธ์ิที่ดเียี่ยม โรงเรียนไดใช
หลักการบรหิารโดยการสนองตอบความตองการ จนประสบผลสําเร็จ จงึขอสรุปเปนแนวทางการบรหิารโรงเรียน
โดยมุงผลสัมฤทธ์ิ เปนการปฏิบัติทีเ่ปนดีเลิศ( Best Practice )  ดังนี ้
            1. การบริหารโดยมุงผลสมัฤทธ์ิจากการตอบสนองความตองการทางกาย  ซึ่งจะดําเนินการพฒันา
สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในโรงเรียนใหนาอยู สรางบรรยากาศทีเ่ปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ปลูก
ตนไมใหรมรื่น สรางสวนยอมในที่ทีเ่หมาะสมทําสนามฟุตบอลใหนาเลนพฒันาสถานทีพ่ักผอนใหผูเรียนและครูได
มีโอกาสไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดสถานทีร่ับประทานอาหารทีส่ะอาดถูกสุขอนามัย ปรบัปรุงหองน้ํา
ของผูเรียนและครูใหเพียงพอสะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ 
            2. การบริหารโดยมุงผลสมัฤทธ์ิจากการตอบสนองความตองการความปลอดภัย สิ่งสําคัญทีจ่ะให
โรงเรียนนาอยูคือการปรบัปรุงซอมแซมอาคารสถานที่ใหมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยอยูเสมอ ปรบัปรุงภูมทิัศน 
ตรวจสอบสายไฟฟาภายในสถานศึกษา  ติดตั้งกลองวงจรปดภายในสถานศึกษาเพื่อปองกันภัยที่จะเกิดข้ึน  ติด
ไฟสองสวางในเวลากลางคืนใหคุมคาและปลอดภัย มีการทําประกันภัยหมูสําหรับผูเรียน และครทูุกคน จัดใหมี
การตรวจสุขภาพประจําปสําหรบัครูและนักเรียน 
            3. การบริหารโดยมุงผลสมัฤทธ์ิจากการตอบสนองความตองการการยอมรับในสังคม จัดใหมีกจิกรรม
สานสัมพันธของคณะครู ผูบรหิาร นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน รวมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของ
ทองถ่ิน  สงเสริมใหครูไดถายทอดความรูสูชุมชน หรือตางหนวยงาน โดยการเปนวิทยากร สงเสรมิสนบัสนุน
ผูเรียนใหเขารวมแขงขันทักษะความสามารถตางๆ เชนทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี หรือความสามารถพเิศษ
อื่นใดในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดบันานาชาติ 
            4. การบริหารโดยมุงผลสมัฤทธ์ิจากการตอบสนองความตองการมเีกียรติยศช่ือเสียง สงเสริมใหครูได
เปนวิทยากรถายทอดความรูความสามารถของตนเอง สงเสริมสนบัสนุนผูเรียนใหเขารวมแขงขันทักษะ
ความสามารถตางๆ ไมวาจะเปน ทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี หรือความสามารถพเิศษอื่นใดในระดบัโรงเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ 
             5. การบรหิารโดยมุงผลสัมฤทธ์ิจากการตอบสนองความตองการความสําเร็จในชีวิต สงเสริมใหผูเรียน
เรียนตอระดับที่สงูข้ึนใหครบทุกคน สงเสรมิใหครูขอและมีวิทยฐานะทีสู่งข้ึน และการสรางวัฒนธรรมองคกรที่นา
อยูอยางมีความสุขในโรงเรียน 
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 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯได้ให้ความสำคัญกับการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนโดยใช้
ทฤษฎีลำดับความต้องการ มีการตอบสนองให้คนได้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการ โดยผู้บริหารต้องมีกลยุทธ์ที่แยบยล 
ที่จะทำให้คนได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยม โรงเรียนได้ใช้  
หลักการบริหารโดยการสนองตอบความต้องการ จนประสบผลสำเร็จ จึงขอสรุปเป็นแนวทางการบริหาร
โรงเรียนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการปฏิบัติที่เป็นดีเลิศ( Best Practice )  ดังนี้ 
 1. การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการตอบสนองความต้องการทางกาย ซึ่งจะดำเนินการพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ สร้างบรรยากาศที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปลูก
ต้นไม้ให้ร่มรื่น สร้างสวนย่อมในที่ที่เหมาะสมทำสนามฟุตบอลให้น่าเล่นพัฒนาสถานที่พักผ่อนให้ผู้เรียนและครู
ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย ปรับปรุง
ห้องน้ำของผู้เรียนและครูให้เพียงพอสะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอ 
 2. การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการตอบสนองความต้องการความปลอดภัย สิ่งสำคัญที่จะให้
โรงเรียนน่าอยู่คือการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยอยู่เสมอ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ตรวจสอบสายไฟฟ้าภายในสถานศึกษา ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษาเพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น  
ติดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืนให้คุ้มค่าและปลอดภัย มีการทำประกันภัยหมู่สำหรับผู้เรียน และครูทุกคน จัดให้
มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับครูและนักเรียน 
 3. การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการตอบสนองความต้องการการยอมรับในสังคม จัดให้  
มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ของคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่น  ส่งเสริมให้ครูได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน หรือต่างหน่วยงาน โดยการเป็นวิทยากร ส่งเสริม
สนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะความสามารถต่างๆ เช่นทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี หรือ  
ความสามารถพิเศษอื่นใดในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 4. การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการตอบสนองความต้องการมีเกียรติยศชื่อเสียง ส่งเสริมให้ครู  
ได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ความสามารถของตนเอง ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะ  
ความสามารถต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะทางวิชาการ กีฬา ดนตรี หรือความสามารถพิเศษอื่นใดในระดับโรงเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
 5. การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์จากการตอบสนองความต้องการความสำเร็จในชีวิต ส่งเสริมให้  
ผู้เรียนเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นให้ครบทุกคน ส่งเสริมให้ครูขอและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น และการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่น่าอยู่อย่างมีความสุขในโรงเรียน 
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โรงเรียนศีลาจารพพิฒัน  
    การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best practice) งานสงเสริมประชาธปิไตย (สภานักเรียน) 
ความเปนมาของผลงาน  
               ปจจุบันกระแสของผูเรยีนในศตวรรษที่ 21 เปนกระแสหลักที่วงการการศึกษาควรใหความสําคัญ สถานศึกษาในฐานะ
เปนผูสรางผูเรียน ใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงตองพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะที่ครบถวนและรอบดาน
ตามที่กําหนดไวใน หนึ่งในทักษะพื้นฐานที่สําคัญและควรปลูกฝงใหกับผูเรียน เพื่อนําไปตอยอดในการพัฒนาตนเองในดานตางๆ  
คือ ทักษะชีวิต และ อาชีพการทํางาน   ซึ่งรวมถึงการยึดหยุนและปรับตัว การกําหนดทิศทางของตนเอง การทํางานกลุมหรือการ
ทํางานเปนทีม เขาถึงเรื่องความแตกตางหลากหลาย ความรูรับผิดชอบ และ การเปนผูนํา  ดังนั้น สํานักงานบริหารกิจการนักเรยีน 
งานสงเสริมประชาธิปไตย จึงนําคุณสมบัติของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และคานิยม 12 ประการ มาบูรณาการรวมกันในการดําเนิน
โครงการ และจัดกิจกรรมตางๆ ของสภานักเรียน เพื่อเปนการฝกกระบวนการ   คิดการทํางานเปนข้ันตอน และภาวะผูนําของสภา
นักเรียน 
กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้น 

          1. การฝกทักษะการทํางานอยางเปนระบบ  และการฝกกระบวนการภาวะความเปนผูนํา ผูตาม (การทํางานเปนทีม) 
          2. การเรียนรูระบอบประชาธิปไตยเชิงสรางสรรค 
          3. ทักษะกระบวนการแกไขปญหาเชิงสรางสรรค  
          4. สภานักเรียนเปนตัวอยางที่ดีของนกัเรียนในโรงเรยีนทั้งดานการแตงกาย การเรียน และ ความประพฤติ ดําเนนิงาน
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังนี ้

1. หลักนิติธรรม คือ การปกครองภายใตขอบเขตของระเบียบโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน 
2. หลักคุณธรรม คือ ยึดมั่นในหลักความถูกตอง และ ดีงามเปนสําคัญ 
3. หลักความโปรงใส คือ เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยการประชาสัมพันธ และสามารถ
ตรวจสอบการทํางานได 
4. หลักการมีสวนรวม คือเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการดําเนินงาน 
5. หลักความรับผิดชอบ คือ ตระหนักในสิทธิหนาที่ มีสํานึกในความรับผิดชอบในภาระหนาที่ 
6. หลักความคุมคา คือ บริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มุงใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยมีการนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินงาน 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังนี้ 



การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 111

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 
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โรงเรียนสนัติราษฎรวิทยาลัย 

การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 

 

การควบคุมและการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบทบทวนคุณภาพ การประเมินคุณภาพ 

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1) กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- ดานคุณภาพผูเรียน (มาตรฐานท่ี 1 – 6) 
- ดานการจัดการศึกษา (มาตรฐานท่ี 7 – 12) 
- ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (มาตรฐานท่ี 

13) 
- ดานอัตลักษณของสถานศึกษา  
  (มาตรฐานท่ี 14 – 15) 
- ดานมาตรการสงเสริม (มาตรฐานท่ี 16) 
  2) ประชุมช้ีแจงรายงานตอหนวยงานตนสังกัด
และสาธารณชน 

2. การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจําป 
 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
- โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน 
- สารสนเทศของโรงเรียน / กลุมบริหาร / กลุมสาระ

การเรียนรู / กลุมงาน 

4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
- โรงเรียน 
- หนวยงานตนสังกัด 
 

 คุณภาพผูเรียน 
 คุณภาพครู 
 คุณภาพผูบริหาร 
 คุณภาพสถานศึกษาโรงเรียน

มีศักยภาพในการจัด
การศึกษา 

6. การประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศีกษา 
 

7. การจัดทํารายงานประจําป
ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 

8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
- การปรับปรุงและพัฒนา 

P 

D 

C 

A 

โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการควบคุมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปตอไป สงผลใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ของสถานศึกษาเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป และบรรลุตามจุดประสงค
ของโครงการ/กิจกรรมน้ันๆ สถานศึกษาจึงสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 
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การปฏิบตัิทีด่ีเลศิ (Best Practice)    
ในการประกนัคุณภาพการศกึษา  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

 
      

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไดนําแนวทางการดําเนินงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 1 (สพม.1) สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ 
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)มาประยุกตใหเขากับวัฒนธรรม 
ขององคกรทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บรรลเุปาหมาย มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งสามรอบ
อยูในระดับดมีาก สงผลใหโรงเรียนไดรบัโลสถานศึกษาตนแบบ
การประกันคุณภาพของ สพม. 1 จาก สพฐ. และไดรบัคัดเลอืก
ใหเปนแกนนํา รุนที่ 1   “โครงการ 1 ชวย 9 หวงโซคุณภาพ
การศึกษา” (โครงการของ สมศ.)  เพื่อชวยเหลือโรงเรียนใน
เครือขายการพัฒนา 9 แหง    ใหผานการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 -2558) หรือใหมีผล 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงข้ึนกวาเดิม 
    แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเกิดจากการนําปญหา อุปสรรค  
ที่เกิดข้ึนในระหวางการดําเนินงานมาทบทวน ปรบัปรุง พัฒนา
และสรางสรรคเปนนวัตกรรมเฉพาะขององคกรจนเกิดเปนแนว
ปฏิบัติที่ทกุคนพึงพอใจและพรอมทีจ่ะใหความรวมมือกบัองคกร
มากที่สุด  แนวปฏิบัติที่ดีปรากฎในผงังานดังนี ้
    
 

เริ่มตน 

จบการทํางาน 

จัดโครงสรางการบริหารใหสอดคลอง 
กับภาระงานประกันคุณภาพ 

 

สรางความตระหนักใหบุคลากรในองคกร 

 

ใหความรู – ความเขาใจเรื่องประกันคุณภาพ 
และสื่อสารกับบุคลากรในองคกร 

 

       ดําเนินการตามแผนและปฏิทินงาน 

ระดมพลังสมองบุคลากรหลักกําหนด
ทิศทาง เปาหมาย/ความสําเร็จ

ประกนัคุณภาพ 
 

มอบอํานาจความรับผิดชอบ 
ตามสายการบังคับบัญชา 

นิเทศ / ติดตาม / ประเมิน 

 

 สรุป/ รายงานผลการดําเนินงาน 

 

สรางนวัตกรรมใหม 

 

 

 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 

(Flow Chart) ดังนี้ 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 2 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) 
 

การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  
ในปีที่ผ่านมาโดยให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 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. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้มีการจัดประชุมครูสรุปผล  
การดำเนินการและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2. ประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานในปกีารศกึษา 2558 เพือ่ประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
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)   
ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เพราะความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนที่ตระหนักถึง                         
ความรับผิดชอบ การดำเนินงานจึงมีความก้าวหน้าและต่อเนื่อง ส่งผลถึงคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน                     
มีคุณภาพมากขึ้นด้วย 



การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 115

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 
 

 

 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
 การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) 

เรื่อง “ศุกรสังคีต” 
 

วิธีดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Best Procedures) 
กิจกรรม ศุกรสังคีต  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยถือเปนสวนหนึ่งของ 

“โครงการตามแผนปฏิบัติการ  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  เปนกิจกรรมที่หลากหลาย เปดโอกาสใหนักเรียนกลา
แสดงออกและฝกปฏิบัติตามความถนัดและความสนใจทําใหนักเรียนเกิดทักษะและมีความรู เห็นคุณคาในตัวเอง 
มีความมั่นใจกลาแสดงออก มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนเปนการปลูกฝงวัฒนธรรมความเปนไทยและ
ตระหนักถึงคุณคาความเปนไทย ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  หางไกลยาเสพติด   โดยภาพรวม   สามารถแสดง
เปนข้ันตอน (Flow Chart) ไดดังนี้ 

Flow Chart แสดงขั้นตอนดําเนินการ

รับสมัครนักเรียนที่สนใจ

คูมือกิจกรรมและวางแผน

ฝกซอมดนตรีไทยและขับรองใหแกนักเรียนท่ีสนใจ

จัดกิจกรรมเสริม

และการปรับแผน

สรุปรายงาน

ประเมิน
ไมใช

ใช

P

D
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ปจจัยความสําเร็จ (Success Factors) 
 กิจกรรม “ศุกรสังคีต ” ประสบความสําเร็จทั้งในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเผยแพรตอ
สาธารณชน และการเขารวมแขงขัน เนื่องจากมีปจจัยความสําเร็จ ดังนี้ 
 1. ผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหการสนับสนุนในทุกดาน อยางจริงจัง
และตอเนื่อง 
 2. การจัดกิจกรรมดําเนินไปอยางเปนระบบ ครบวงจร ในรูปแบบของ “วัฒนธรรมคุณภาพ” 
 3. คณะครูผูฝกสอน มีความมุงมั่นตั้งใจจริงในการฝกซอมดนตรีไทยและขับรองใหแกนักเรียนที่สนใจ 
 4. มีการประชุม วางแผนรวมกันระหวางครูผูสอนกับนักเรียนในการจัดเตรียมรายการ กอนแสดงทุกครั้ง 
 5. นักเรียนสามารถเขารวมกิจกรรมแสดงตางๆที่โรงเรียนจัดข้ึน  
 6. เปดโอกาสใหนักเรียนนําเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมอยางอิสระในเชิงสรางสรรค นอกเหนือจากการ
บรรเลงดนตรีไทย  เชน การแสดงวงโฟลคซอง การขับรอง ประกอบการเตน ฯลฯ 
 7. กิจกรรมนี้สรางช่ือเสียงและเกียรติภูมิใหกับโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
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การปฏิบตัิทีด่ีเลศิ (Best practice) โรงเรียนทวีธาภิเศก 
การประกันคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานท่ีเปนเลิศโรงเรียนทวีธาภิเศก 

                การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนทวีธาภิเศก   ไดดําเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ตาม
องคประกอบ  8  ดาน  ดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
ทวีธาภิเศก 

 ศึกษา  วิเคราะหมาตรฐาน และตัวบงชี้วาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ของ สพม.1   และกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ของโรงเรียน 

 กําหนดและประกาศคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ โดยผูเกี่ยวของ
มีสวนรวม 

 เสนอขอความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. การจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา   

 จัดทําแผนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก จํานวน 12 มาตรฐาน 
 มีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดย

ใชขอมูลตามสภาพจริง  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจและเปาหมาย โดยมุงเนนที่คุณภาพผูเรียนโดย
ทุกฝายมีสวนรวม 

 มีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยใชระบบออนไลน 
 เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ   

 จัดระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

 กําหนดผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมเปนปจจุบัน สะดวกตอ
การเขาถึงและการใหบริการใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยใชระบบออนไลน 

4. การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา   

 นําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว 
 ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
 มีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

5. การจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   

 กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพฯ ระดับ
โรงเรียน 

 นําเสนอผลการประเมิน และรองรอยหลักฐาน  ขึ้นเว็บไซดการประกันคุณภาพ โรงเรียน              
ทวีธาภิเศก 

 รายงานและนําผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 

6. การจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมมีคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกของ 
สพม.1 จํานวน  1 คน มารวมประเมินฯ  ปละ 1  ครั้ง 

7. การจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

 จัดทํารายงานประจําปที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตาม
รูปแบบของ สพม.1 

 นําเสนอรายงานประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ 
 เผยแพรรายงานตอสาธารณชน    สพม.1 และหนวยงานที่เก่ียวของ  โดยการขึ้นเว็บไซต และ

จัดทําสรุปรูปเลมรายงานประจําปทุกป 
8. การจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

 นําผลการประเมินจากปที่ผานมา นํามาปรับปรุง และพัฒนา  โดยการปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและผูเรียนเปนสําคัญ 

 เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกปเพื่อใหเกิดการพัฒนา 
 

การปฏิบตัิทีด่ีเลศิ (Best practice) โรงเรียนทวีธาภิเศก 
การประกันคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานท่ีเปนเลิศโรงเรียนทวีธาภิเศก 

                การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนทวีธาภิเศก   ไดดําเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ตาม
องคประกอบ  8  ดาน  ดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
ทวีธาภิเศก 

 ศึกษา  วิเคราะหมาตรฐาน และตัวบงชี้วาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ของ สพม.1   และกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ของโรงเรียน 

 กําหนดและประกาศคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ โดยผูเกี่ยวของ
มีสวนรวม 

 เสนอขอความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. การจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา   

 จัดทําแผนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก จํานวน 12 มาตรฐาน 
 มีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดย

ใชขอมูลตามสภาพจริง  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจและเปาหมาย โดยมุงเนนที่คุณภาพผูเรียนโดย
ทุกฝายมีสวนรวม 

 มีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยใชระบบออนไลน 
 เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ   

 จัดระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

 กําหนดผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมเปนปจจุบัน สะดวกตอ
การเขาถึงและการใหบริการใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยใชระบบออนไลน 

4. การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา   

 นําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว 
 ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
 มีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

5. การจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   

 กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพฯ ระดับ
โรงเรียน 

 นําเสนอผลการประเมิน และรองรอยหลักฐาน  ขึ้นเว็บไซดการประกันคุณภาพ โรงเรียน              
ทวีธาภิเศก 

 รายงานและนําผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 

6. การจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมมีคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกของ 
สพม.1 จํานวน  1 คน มารวมประเมินฯ  ปละ 1  ครั้ง 

7. การจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

 จัดทํารายงานประจําปที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตาม
รูปแบบของ สพม.1 

 นําเสนอรายงานประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ 
 เผยแพรรายงานตอสาธารณชน    สพม.1 และหนวยงานที่เก่ียวของ  โดยการขึ้นเว็บไซต และ

จัดทําสรุปรูปเลมรายงานประจําปทุกป 
8. การจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

 นําผลการประเมินจากปที่ผานมา นํามาปรับปรุง และพัฒนา  โดยการปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและผูเรียนเปนสําคัญ 

 เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกปเพื่อใหเกิดการพัฒนา 
 

การปฏิบตัิทีด่ีเลศิ (Best practice) โรงเรียนทวีธาภิเศก 
การประกันคุณภาพการศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานท่ีเปนเลิศโรงเรียนทวีธาภิเศก 

                การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนทวีธาภิเศก   ไดดําเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ตาม
องคประกอบ  8  ดาน  ดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน
ทวีธาภิเศก 

 ศึกษา  วิเคราะหมาตรฐาน และตัวบงชี้วาดวยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ของ สพม.1   และกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ของโรงเรียน 

 กําหนดและประกาศคาเปาหมายความสําเร็จของแตละมาตรฐานและตัวบงชี้ โดยผูเกี่ยวของ
มีสวนรวม 

 เสนอขอความเห็นขอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. การจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา   

 จัดทําแผนใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก จํานวน 12 มาตรฐาน 
 มีการศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ โดย

ใชขอมูลตามสภาพจริง  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจและเปาหมาย โดยมุงเนนที่คุณภาพผูเรียนโดย
ทุกฝายมีสวนรวม 

 มีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยใชระบบออนไลน 
 เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ   

 จัดระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนทวีธาภิเศก 

 กําหนดผูรับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศใหเปนหมวดหมู ครอบคลุมเปนปจจุบัน สะดวกตอ
การเขาถึงและการใหบริการใชประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยใชระบบออนไลน 

4. การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา   

 นําแผนปฏิบัติการประจําปสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว 
 ผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
 มีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

5. การจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา   

 กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพฯ ระดับ
โรงเรียน 

 นําเสนอผลการประเมิน และรองรอยหลักฐาน  ขึ้นเว็บไซดการประกันคุณภาพ โรงเรียน              
ทวีธาภิเศก 

 รายงานและนําผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนา 

6. การจัดใหมีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใชวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมมีคณะกรรมการที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกของ 
สพม.1 จํานวน  1 คน มารวมประเมินฯ  ปละ 1  ครั้ง 

7. การจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

 จัดทํารายงานประจําปที่สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตาม
รูปแบบของ สพม.1 

 นําเสนอรายงานประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ 
 เผยแพรรายงานตอสาธารณชน    สพม.1 และหนวยงานที่เก่ียวของ  โดยการขึ้นเว็บไซต และ

จัดทําสรุปรูปเลมรายงานประจําปทุกป 
8. การจัดใหมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

 นําผลการประเมินจากปที่ผานมา นํามาปรับปรุง และพัฒนา  โดยการปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทสถานศึกษาและผูเรียนเปนสําคัญ 

 เผยแพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูทุกปเพื่อใหเกิดการพัฒนา 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 
 

การปฏิบตัิทีด่ีเลศิ (Best Practice)  
โรงเรียนฤทธณิรงครอน  

 
 

กิจกรรมวงดนตรีลูกทุงโรงเรียนฤทธิณรงครอน 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 โรงเรียนฤทธิณรงครอนเปนโรงเรียนที่สงเสรมิความเปนเลิศในหลายๆดาน แตกจิกรรมที่สรางช่ือเสียง
และเปนที่ยอมรบัของประชาชนทั่วไป คือ วงดนตรีลูกทุงของโรงเรียน ทั้งนี้เนือ่งดวยนักเรียนสวนใหญใหความ
สนใจ มีครูและผูฝกซอมที่มีความสามารถ ตลอดจนไดรบัการสนบัสนุนจากผูบริหาร ครู นักเรียนและผูปกครอง 
วัตถุประสงค  
 1. เพื่อตอยอดความสําเรจ็ของวงดนตรีลูกทุงของโรงเรียนตัง้แตอดีตถึงปจจบุัน 
 2. เพื่อสงเสรมิความเปนเลิศทางดนตรีใหมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับมากขึ้น 
 3. เพื่อใหเปนแบบอยางแกนกัเรียนคนอื่นในการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 4. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนเปนผูมรีะเบียบวินัยและเปนผูมีจิตสาธารณะ 
ปจจัยสนับสนุน 
 1. งบประมาณสนบัสนุนจากโรงเรียน ผูปกครอง และผูมีอุปการคุณ 
 2. สถานที่ในการฝกซอม 
 3. การสนบัสนุนดานวัสดุ อุปกรณ และเครื่องแตงกาย 
 4. วิทยากรภายนอกในการฝกซอม 
กระบวนการดําเนินงาน  
 1. เขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปเพือ่ใหผูบริหารอนุมัติ 
    2. ดําเนินการตามแผนที่วางไว 
  3. ดําเนินการฝกซอมวงดนตรี แดนเซอร โดยวิทยากรภายนอกและครสูอนเตน 
 4. เขารวมการแขงขันในระดับเขตพื้นที่ ระดบัภาค ระดับประเทศ และรายการอื่นๆ 
ผลสําเร็จ  
  1. โรงเรียนฤทธิณรงครอนเปนเจาภาพ การแขงขันวงดนตรีลูกทุง 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. ไดรับเชิญเขารวมการแสดงกิจกรรมของสาํนักงานเขตบางกอกใหญ เชน กิจกรรมวันลอยกระทง และ
วันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
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โรงเรียน  สวนอนนัต 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการปการศึกษา  2558 

....................................................................... 
ชื่อกิจกรรม  1. กิจกรรม คนดีคนเกง 8 กลุมสาระการเรียนรู   เปนกิจกรรมที่คนหานักเรียนที่มีความรู
ความสามารถในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้ง 8 กลุมสาระฯ โดยใหวิธีการทดสอบ กลางภาค ปลายภาค                      
ผลคะแนนโอเน็ต การเขารวมกิจกรรมของแตละกลุมสาระฯและอื่นๆ ตามความเหมาะสม มีการเรียงคะแนน                   
เปนตน  

     2.  กิจกรรม คนเกงและมีสุนทรียภาพดานกิจกรรมและนันทนาการ     เปนการสนับสนุนสงเสริม 
นักเรียนที่มีความสนใจทั้งกลุมและเดี่ยวในการเขารวมประกวด แขงขัน หรือแสดงออกในสิ่งที่ตนเองสนใจ
นอกเหนือจากที่โรงเรียนมอบหมายผานกลุมสาระฯหรือฝายตางๆ อาทิ งานวิชาการประกวดแขงขัน การสอบ
ตางๆ หรือ เกี่ยวกับ ดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือกิจกรรมยามวางที่จะพัฒนานักเรียน สรางช่ือเสียงใหกับตนเอง 
ครอบครัวและโรงเรียน โดยจะเปนการเขาไปชวยดูแล อาทิ การเดินทาง การกินอยู คาสมัคร คาเดินทาง ทั้งนี้จะ
ใหไปในนามโรงเรียน โดยนักเรียนสวนใหญเปนคนหาขอมูลมาประกอบ เปนตน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน -    เปนไปตามกระบวนการและข้ันตอนของแตละกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมตางๆและ
โดยเฉพาะทั้ง 2 กิจกรรม ใหแทรกอยูในการจัดการเรียนการสอน และดึงศักยภาพนักเรียนในโอกาสที่เหมาะสม  

- นอมนําเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว เพื่อความ
ยั่งยืนของการดําเนินชีวิตและตอยอดศักยภาพนักเรียน 

  
     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกจิกรรมพฒันาผูเรียน 

ในแผนการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

ในแผนการจัดการเรียนรู 

กิจกรรม/
โครงการจาก
ภายนอกที่เขา
มายังโรงเรียน 

เพ่ือนักเรียนเปน 
คนดีคนเกง 8 กลุมสาระการเรียนรู 

มีสุนทรียภาพดานกิจกรรมและนันทนาการ 

ผูบริหาร ครู  ผูปกครอง ใหการสนบัสนุน 

กิจกรรม/
โครงการจาก
ภายนอกที่เขา
มายังโรงเรียน 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 

โรงเรียนสวนอนันต์
การปฏิบัติที่ดีเลิศ(BestPractice)ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2508

ชื่อกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

2558
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 

    โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

    การปฏิบัติที่ดีเลิศ(BestPractice)

เรื่องการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาการร่วมมือ

 

1.ขั้นตอนการดำเนินงาน  

 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้ดำเนินงานโดยการวางแผนเป็น  2  ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนในเรื่องความสำคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ   

 ส่วนที่ 2  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ร่วมกันดำเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

2.วิธีการดำเนินการ

 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักการ

บริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรเดมมิ่ง (PDCA)  โดยมีฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับงานประกันคุณภาพ  

การศึกษาของสถานศึกษาอย่างยิ่ง โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  

3.ผลการดำเนินงาน

 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ  ได้ดำเนินการตามแผนระบบงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  ตามลำดับขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานและสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างชัดเจนได้โดยโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

ระบบต่อเนื่องและยั่งยืน  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

4.ผลสำเร็จ

 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ  ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานตามระบบ  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 4  

ฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และหัวหน้ามาตรฐาน ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับระบบการประกัน

คุณภาพและร่วมมือในการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่  

การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างและเป็นระบบ 

5.ผลที่ได้รับ

 จากการปฏิบัติงานพบว่า ในการดำเนินการวางแผนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สามารถ                       

นำไปสู่การปฏิบัติจริง บางครั้งอาจเกิดความไม่เข้าใจในระบบการทำงาน  ทำให้งานที่ได้วางแผนไว้อาจมี  

ความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้บ้าง  ดังนั้นฝ่ายบริหารของโรงเรียนจึงมีบทบาทในการร่วมกัน

วางแผนและหาแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางโรงเรียนร่วมกันกำหนดไว้ จนกระทั้งนำไปสู่

การจัดทำสรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ที่สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตามระบบการประกัน

คุณภาพคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

 1 

                              โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practices)  

เรื่อง การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการพัฒนาการรวมมือ 
 
1. ขั้นตอนการดําเนินงาน  
        โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ไดดําเนินงานโดยการวางแผนเปน  2  สวน ดังนี้ 
          สวนท่ี 1  โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทุกคนในเรื่องความสําคัญของการประกัน 
คุณภาพการศึกษาโดยการศึกษาคนควาจากเอกสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ   
          สวนท่ี 2  โรงเรียนสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยครูทุกคนมีสวนรวมในการ
วางแผน  รวมกันดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
 2. วิธีการดําเนินการ 
 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย  กรุงเทพฯ ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักการ
บริหารงานอยางมีคุณภาพหรือวงจรเดมมิ่ง (PDCA)  โดยมีฝายบริหารใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอยางยิ่ง  โดยเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
3. ผลการดําเนินงาน 
 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ  ไดดําเนินการตามแผนระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ตามลําดับขั้นตอน และวิธีการดําเนินงานและสามารถสรุปผลการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางชัดเจน 
ไดโดย  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่องและยั่งยืน  นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
4. ผลสําเร็จ 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ  ไดรับความรวมมือในการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการ   รองผูอํานวยการ  หัวหนากลุมบริหารงาน 4  
ฝาย  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และหัวหนามาตรฐาน ในการศึกษาคนควาขอมูล  เกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพและรวมมือในการวิเคราะหมาตรฐานการศึกษา  แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยา งตอเนื่องและนําไปสูการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ นอกจากนี้ทําใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการทํางานรวมกันเปนคณะและเปนระบบ 
5. ผลท่ีไดรับ 
 จากการปฏิบัติงานพบวา ในการดําเนินการวางแผนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สามารถ                       
นําไปสูการปฏิบัติจริง บางครั้งอาจเกิดความไมเขาใจในระบบการทํางาน  ทําใหงานที่ไดวางแผนไวอาจมีความ
คลาดเคลื่อนและไมตรงกับเปาหมายที่ตั้งไวบาง  ดังนั้นฝายบริหารของโรงเรียนจึงมีบทบาทในการรวมกันวางแผน
และหาแนวทางในการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ทางโรงเรียนรวมกันกําหนดไว จนกระทั้งนําไปสูการจัดทํา
สรุปรายงานประจําปของสถานศึกษา  ที่สรุปผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาตามระบบการประกันคุณภาพ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

เป็นระบบ 

จนกระทั่ง 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 

 
 

อักษร คําศัพท ความหมาย คําอธิบาย 
B Balanced  

growth 
เจริญเติบโตอยาง
สมดุล 

นักเรียนและโรงเรียน พฒันาเติบโตทุกดานอยางสมดุล 

O One  ness 
 

ความเปนอันหน่ึง
อันเดียวกัน 

บุคลากรทัง้ในและนอกโรงเรียนรวมเปนอันหน่ึงอันเดยีวกัน 
ในการพัฒนาโรงเรียน 

R Responsible ความรับผดิชอบ นักเรียน , ครู และบคุลากรทุกคนในโรงเรียน มีความรับผิดชอบ 
รวมกันทํางานอยางเต็มความสามารถ 

W Wisdom สติปญญา นักเรียน , ครู และบคุลากรทุกคนในโรงเรียน ไดรับการพฒันา
ตนเองทัง้ดานความคิด และสติปญญาอยูเสมอ 

O Organized จัดการอยางเปน
ระบบ 

ผูบริหารของโรงเรียน มีการวางแผนบริหารงานอยางเปนระบบ  

R Revise 
 

ตรวจทาน , 
ปรับปรุง 
 

บุคลากรทุกคนและทุกฝายรวมกันตรวจสอบทบทวนเพื่อแกไขและ
ปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง 

N Network เครือขาย มีการสรางเครือขายในดานตางๆ อยางเหน่ียวแนน ทั้งบาน วดั 
โรงเรียน และชุมชน  

โรงเรียนวัดบวรมงคล 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) การบริหารโรงเรียนวัดบวรมงคลสูความเปนเลิศ 

รูปแบบ BORWORN  MODEL 

 

O 
One ness 
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O 
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B 
Balanced  
growth 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  โรงเรียนสตรีวัดระฆังไดรบัขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบสาม จากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) วา“ดานการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตนสงักัดมพีัฒนาการที่ดีอยูแลว แตสถานศึกษาควรใชการวางแผนเปนเครือ่งมอืสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสูงข้ึน และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบรหิารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” โรงเรียนสตรีวัดระฆังไดนําผลการประเมิน
มาวิเคราะหรวมกัน ศึกษาจุดเดน จุดดอย และขอเสนอแนะ เพื่อทบทวนพันธกจิ เปาหมาย พัฒนางาน/
โครงการ/กจิกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงความพรอมทั้งทรพัยากรบุคคล อาคารสถานที่ และการใชงบประมาณ              
ใหเกิดประโยชนสูงสุด โรงเรียนจงึจัดประชุมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการติตตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลระบบการประกบัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อจัดทําเอกสารเครื่องมือในการติดตาม
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไดแก 

1. แบบประเมินองคประกอบพื้นฐาน ๘ องคประกอบ 

               2. แบบรายงานการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

               3. แบบสรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

               เครื่องมือทัง้สามนี้ทําใหการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 14 ซึ่งโรงเรียนสตรีวัดระฆังไดจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดวยเหตุน้ีเองในป 2558 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จึงไดเปนโรงเรียนที่จัดทํารายงานประจําป 2557 ได
คุณภาพมาตรฐานระดับดเียี่ยม จากสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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                       โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
การปฏิบัติท่ีดเีลิศ (Best Practice) การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

เปาหมายของการดาํเนินงาน 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ไดดําเนินงานจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดย
ดําเนินงานอยางเปนระบบ ตอเนื่องตลอดปการศึกษา และเนนการมีสวนรวมของบุคลากรและผูเกี่ยวของทุก   
ภาคสวนเพื่อมุงยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ  
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
 ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
ปการศึกษา 2558 ไดคะแนนประเมินผลรวม 92.53 อยูในระดับดีมาก ผลการประเมินที่จําแนกตามแตละ
มาตรฐาน สวนใหญอยูในระดับดีเยี่ยม  
ผลสําเร็จของการปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice)  
 ในการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา โรงเรียนไดดําเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวม บนพื้นฐานวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ มีการรวมกัน
วางแผน   การดําเนินงาน บุคลากรรวมมือกันดําเนินงานตามแผนที่กําหนด  มีติดตามและประเมินผล                     
การดําเนินงาน รวมถึงหาแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไปใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ 
โรงเรียนยังสงเสริมใหบุคลากรเขาใจและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยช้ีใหเห็นวา                 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น สามารถทําใหเกิดคุณภาพไดจริง แตทั้งนี้ตองประเมินตามสภาพความ
เปนจริงเพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 

1. การวางแผนดําเนินงานอยางเปนระบบตามขั้นตอนของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การยอมรับและแกไขขอบกพรองที่พบในการดําเนินงานที่ผานมา อาทิ  จัดทําเอกสารการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ฯ 

แนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน 
 การดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไดเริ่มพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบตามที่
กําหนดในการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา แตทั้งนี้ยังตองปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การดําเนินงานระบบสารสนเทศตองเพิ่มความสะดวกในการเขาถึง
ขอมูลใหมากยิ่งข้ึนเพื่อประโยชนในการนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการและพัฒนา  
ผลลัพธของการดําเนินงานที่ผานมา 
 ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมมีผลการประเมินภายใน อยูในระดับดีมาก 
การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนที่ดําเนินการในเวลา 1 ป ไดแก 

1. โรงเรียนไดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทีเ่ปนระบบมากขึ้น 
2. โรงเรียนมกีารพฒันาดานตางๆที่ดีข้ึนทั้งทางดานกายภาพและคุณภาพของผูเรียน ครูและผูบริหาร 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

การปฏิบัติที่ดีเลิศ(BestPractice)การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เป้าหมายของการดำเนินงาน

 งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ได้ดำเนินงานจัดระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553   

โดยดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง  

ทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนนประเมินผลรวม 92.53 อยู่ในระดับดีมาก ผลการประเมินที่จำแนกตามแต่ละ

มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

ผลสำเร็จของการปฏิบัติที่ดีเลิศ(BestPractice)  

 ในการปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้ดำเนินงาน

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานวงจรคุณภาพ (PDCA) คือ มีการร่วมกัน  

วางแผน การดำเนินงาน บุคลากรร่วมมือกันดำเนินงานตามแผนที่กำหนด มีติดตามและประเมินผล                     

การดำเนินงาน รวมถึงหาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้   

โรงเรียนยังส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยชี้ให้เห็นว่า                

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น สามารถทำให้เกิดคุณภาพได้จริง แต่ทั้งนี้ ต้องประเมินตามสภาพ  

ความเป็นจริงเพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ 

 1.  การวางแผนดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.  การยอมรับและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ  จัดทำเอกสาร 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ฯ 

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน

 การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาได้เริ่มพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบตามที่

กำหนดในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา แต่ทั้งนี้ยังต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ

ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดำเนินงานระบบสารสนเทศต้องเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง

ข้อมูลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา  

ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมมีผลการประเมินภายใน อยู่ในระดับดีมาก 

การเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนที่ดำเนินการในเวลา 1 ปี ได้แก่ 

 1. โรงเรียนได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบมากขึ้น 

 2. โรงเรียนมีการพัฒนาด้านต่างๆที่ดีขึ้นทั้งทางด้านกายภาพและคุณภาพของผู้เรียน ครูและผู้บริหาร 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 

โรงเรียนมัธยมวัดดุสติาราม  
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best  Practice) 

เรื่อง  การพัฒนานักเรียนสูตนแบบโรงเรียนมาตรฐานตานยาเสพติด 

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ไดใหความสําคัญและมุงมั่นที่จะดําเนินกิจกรรมตานสิ่งเสพติดเพื่อสนอง
นโยบายของหนวยงานภาครัฐ  และคืนความสุขใหบุคลากรในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน จึงจัดทําระบบการ
บริหารจัดการใหสอดคลองกับมาตรฐานตานสิ่งเสพติด มีการใหความรูแกบุคลากรของ โรงเรียน  ปรับปรุงการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง จัดประชุมทบทวนของฝายที่เกี่ยวของ  อีกทั้งนําเกณฑมาตรฐานตานสิ่งเสพติดเปน
แนวทางการดําเนินงานที่เนนกิจกรรมประเภทพัฒนาจิตใจ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความอดทน อดกลั้น ตอสิ่งที่
ทําใหเกิดปญหาสิ่งเสพติด  โดยกําหนดแผนการดําเนินการเขาสูมาตรฐานตานสิ่งเสพติดไว  ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แผนใจประสานใจ  เปนแผนที่จะหลอหลอมระหวางครูกับนักเรียนใหมีความเขาใจตรงกัน เช่ือใจกัน 

และกัน พรอมที่จะขอคําปรึกษา และใหคําปรึกษาโดยใชกิจกรรมโฮมรูมเปนหลักในการปฏิบัติงาน 
 2. แผนการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนแทรกเนื้อหาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด โดย
บูรณาการ  เขากับวิชาตางๆ ในหลักสูตร 
 3. แผนการอบรม/สัมมนา  ใหความรูแกครูและนักเรยีนโดยการจดัอบรมสมัมนา และดูงาน โดยประสาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ตํารวจชุมชนสัมพันธ ปปส. สภาสังคมสงเคราะห มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ 
และกิจกรรมเสียงตามสายใหความรูตานยาเสพติด 
 4. แผนกิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ  จัดใหมีการสอนดนตรี กีฬา และจัดนันทนาการในรูปของ
ชุมนุมตางๆ และจัดแขงกีฬา ภายในโรงเรียนจัดประกวดดนตรีลูกทุง รวมแสดงดนตรีกับคายเพลงตางๆ 
 5. แผนปองปราม  โรงเรียนไดทําการเฝาระวังเรือ่งยาเสพติด  โดยดําเนินการตรวจคนยาเสพติด  เชน  ตรวจคน
กระเปานักเรยีนเปนรายๆ ทําการสัมภาษณนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมนาสงสยั  และทําการตรวจสุมปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง 
 6. แผนเครือขายการปองกันและแกไข  ไดประสานกับศูนยผูบริการสาธารณะสุขที่ 31 ศูนยบริการ
สาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  รวมจัดกิจกรรมระหวางสถานศึกษา  ผูปกครอง  และชุมชน
เปนการขยายขอบเขตของกิจกรรมเพื่อใหบุคลากรของสถานศึกษา ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน ไดเขามามีสวน
รวมโดยนํากระบวนการเชิงระบบตามวงจร Deming  (P D C A)  มาประยุกตใชในการดําเนินงาน 
ผลสําเร็จ  รางวัลโรงเรียนระดับทองในโครงการโรงเรียนตนแบบมาตรฐานระบบการตานยาเสพติด  สภากาชาดไทย 

การพัฒนานกัเรียนสู
ตนแบบโรงเรียน

มาตรฐานตานยาเสพติด 

แผนใจประสานใจ 

• แผนใจประสานใจ 
 

แผนกิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ 
 

แผนการเรียนการสอน 
 

แผนการอบรม/สมัมนา 
 

แผนเครือขายการปองกันและแกไข 
 

แผนปองปราม 
 

เป็นการขยายขอบเขตของกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม  

โดยนำกระบวนการเชิงระบบตามวงจร Deming (P D C A) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 3 

โรงเรียนวิมุตยารามพทิยากร  
การปฏิบตัิทีด่ีเลศิ (Best Practices) ของโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  

 

1. โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 
2. วัตถุประสงค 

    2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 
    2.2  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

         2.3  นักเรียนมีผลการอาน คิด วิเคราะหสูงข้ึน 
    2.4  นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มสีุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 
    2.5  ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 

3. วิธีดําเนินการ / ขั้นตอน / กระบวนการท่ีดีของโรงเรียน 
 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร เนนการบริหารจัดการศึกษาการมีสวนรวม เพื่อนําสูการรวมพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาจึงบริหารจัดการตามรูปแบบตอไปนี ้
 

 
4. ผลการดําเนินงาน 
         4.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
                    4.1.1 ผลคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-NET) เฉลี่ย 5 กลุมสาระฯของช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 สูงข้ึน 
                 4.1.2 ผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ย 8 กลุมสาระฯของช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 สูงข้ึน 
                 4.1.3 ผลคะแนนการอาน คิด วิเคราะห เฉลี่ยของช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6 สูงข้ึน 
         4.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 
         4.3 นักเรียนสุขภาพอนามัยที่ดีตามเกณฑและมีความสามารถดานศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ 
         4.4 ผูปกครองมีใหความรวมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสถานศึกษา 

ทางการศึกษาจึงบริหารจัดการตามรูปแบบ ต่อไปนี้ 
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โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 
 การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) ผลการดําเนินงานของกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา    

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ปรากฏตามกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554    
จากการดําเนินการดานประกันภายในและภายนอก จะเห็นไดวาหากผลการประกันคุณภาพภายในประสบ
ผลสําเร็จจะนําไปสูความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายนอกดวย ดังภาพ 
 
    

 

 

 

 

 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ทําใหสถานศึกษาตางๆ 
ตองตั้งเปาหมายในการดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมาย เชน เดียวกับทางโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไดพัฒนา
ระบบคุณภาพของการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งจากการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษา ทุกมาตรฐานอยูในระดับดีถึงดี เยี่ยม ผลการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาที่ประสบ
ผลสําเร็จที่เดนชัดคือ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  ดังตาราง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 
ภายใน

สถานศึกษา 
หนวยงาน    
ตนสังกัด 

ภายใน
สถานศึกษา 

หนวยงาน                    
ตนสังกัด 

ภายใน
สถานศึกษา 

หนวยงาน                   
ตนสังกัด 

48.05 50.00 48.13 50.00 49.61 49.40 

            

          สถานศึกษาใหความสําคัญในการพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาครูอยางหลากหลาย ไดแก โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสูครูมือ
อาชีพ กิจกรรมพัฒนาสื่อ กิจกรรมการสัมมนาบุคลากรในระดับนานาชาติ   กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในตางประเทศ นอกจากนี้ผูบริหารไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตในการพัฒนาบุคคลากร
สงเสริมดานทักษะและสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพของงานควบคูไปในระหวางปฏิบัติงาน 
จนไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย ทั้งในและนานาประเทศ (MOU-STU) นิเทศการใชสื่อในการจัดการเรียนรู 
และออกแบบการเรียนรูที่สอนใหผูเรียนคิดและเรียนรูดวยตนเอง  และผูบริหารเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน พัฒนา
บุคลากรและผูเรียนใหมีความเปนเลิศดานนานาชาติโดยการบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรวิชาการไปพรอมๆ  กับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระหวางปฏิบัติงานรวมกับเครือขายทั้งในประเทศและนานาชาติ อาทิเชนการพัฒนา
ครูไทยรวมกับครูตางประเทศทั้งในและตางประเทศ จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนผูนํายกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ระดับนานาชาติ เชน กิจกรรมการประชุมสัมมนานานาชาติ Nairong  International Students’ Conference 
2015   

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคณุภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

การประเมินงาน
ของสถาบัน 

รายงาน     
ประจําป 

การตรวจเย่ียม รายงานผล         
การประเมิน 

การติดตามผล 

ขอมูลยอนกลับ 

ขอมูลยอนกลับ 
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ตองตั้งเปาหมายในการดําเนินการใหบรรลุผลตามเปาหมาย เชน เดียวกับทางโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงไดพัฒนา
ระบบคุณภาพของการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งจากการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกของสถานศึกษา ทุกมาตรฐานอยูในระดับดีถึงดี เยี่ยม ผลการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาที่ประสบ
ผลสําเร็จที่เดนชัดคือ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา  ดังตาราง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 
ภายใน

สถานศึกษา 
หนวยงาน    
ตนสังกัด 

ภายใน
สถานศึกษา 

หนวยงาน                    
ตนสังกัด 

ภายใน
สถานศึกษา 

หนวยงาน                   
ตนสังกัด 

48.05 50.00 48.13 50.00 49.61 49.40 

            

          สถานศึกษาใหความสําคัญในการพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มีโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาครูอยางหลากหลาย ไดแก โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูสูครูมือ
อาชีพ กิจกรรมพัฒนาสื่อ กิจกรรมการสัมมนาบุคลากรในระดับนานาชาติ   กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในตางประเทศ นอกจากนี้ผูบริหารไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประยุกตในการพัฒนาบุคคลากร
สงเสริมดานทักษะและสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพของงานควบคูไปในระหวางปฏิบัติงาน 
จนไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย ทั้งในและนานาประเทศ (MOU-STU) นิเทศการใชสื่อในการจัดการเรียนรู 
และออกแบบการเรียนรูที่สอนใหผูเรียนคิดและเรียนรูดวยตนเอง  และผูบริหารเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน พัฒนา
บุคลากรและผูเรียนใหมีความเปนเลิศดานนานาชาติโดยการบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรวิชาการไปพรอมๆ  กับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระหวางปฏิบัติงานรวมกับเครือขายทั้งในประเทศและนานาชาติ อาทิเชนการพัฒนา
ครูไทยรวมกับครูตางประเทศทั้งในและตางประเทศ จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนผูนํายกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ระดับนานาชาติ เชน กิจกรรมการประชุมสัมมนานานาชาติ Nairong  International Students’ Conference 
2015   

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคณุภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

การประเมินงาน
ของสถาบัน 

รายงาน     
ประจําป 

การตรวจเย่ียม รายงานผล         
การประเมิน 

การติดตามผล 

ขอมูลยอนกลับ 

ขอมูลยอนกลับ 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
การปฏิบัติที่ดีเลิศ(BestPractice)การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

 โรงเรียนวัดนายโรง ได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง จากการดำเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก จะเห็นได้ว่าหากผลการประกันคุณภาพภายในประสบผลสำเร็จจะนำไปสู่
ความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายนอกด้วย ดังภาพ 

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ทำให้สถานศึกษา
ต่างๆ ต้องตั้งเป้าหมายในการดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เช่น เดียวกับทางโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งจากการประเมินทั้ง
ภายในและภายนอกของสถานศึกษา ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม ผลการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาที่
ประสบผลสำเร็จที่เด่นชัดคือ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ดังตาราง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
 

          สถานศึกษาให้ความสำคัญในการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ มีโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาครูอย่างหลากหลาย ได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ครูมือ
อาชีพ กิจกรรมพัฒนาสื่อ กิจกรรมการสัมมนาบุคลากรในระดับนานาชาติ  กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้  
ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้บริหารได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาบุคคลากร  
ส่งเสริมด้านทักษะและสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพของงานควบคู่ไปในระหว่างปฏิบัติงาน 
จนได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ทั้งในและนานาประเทศ (MOU-STU) นิเทศการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ 
และออกแบบการเรียนรู้ที่สอนให้ผู้เรียนคิดและเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้บริหารเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ พัฒนาบุคลากร
และผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านนานาชาติโดยการบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรวิชาการไปพร้อมๆ กับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในระหว่างปฏิบัติงาน ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและนานาชาติ อาทิเช่นการพัฒนาครูไทย  
ร่วมกับครูต่างประเทศทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้นำยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับ
นานาชาติ เช่น กิจกรรมการประชุมสัมมนานานาชาติ Nairong  International Students’ Conference 2015   
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โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
การปฏิบัตทิี่ดีเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมี  5  ข้ันตอนดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรุปผลการประเมิน การพิจารณาตัดสินผลการประเมิน  
คณะกรรมการแตละมาตรฐานดําเนินการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ ตามวิธีที่กําหนดไว  ใน
กรณีที่ผูประเมินพิจารณาวาการปฏิบัติยังไมเรียบรอยหรือควรมีการปรับปรุง ใหผูประเมินเสนอแนะผูรับการ
ประเมินปรับปรุงแกไขไดทันที และดําเนินการรวบรวมขอมูลตามวิธีการที่กําหนดไวอีกครั้ง และจัดทําแบบสรุปผล
การประเมินของแตละมาตรฐาน พรอมทั้งจัดทําแนวทางพัฒนาปรับปรุงแกไข 

5. การปรับปรุง  คณะทํางาน (ครู) นําผลการประเมินมาทบทวนวิเคราะหประเด็นและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุง  ลําดับความสําคัญกอนหลังในเรื่องที่ปรับปรุง  วิเคราะหสาเหตุของการดําเนินงานที่มีระดับคุณภาพต่ํา  
กําหนดปจจัยที่จะทําใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค  ดําเนินการปรับปรุงตามแผน 

6. การจัดทํารายงานการประเมิน  มีวิธีการปฏิบัติดังนี้คณะกรรมการประเมิน ดําเนินการรวบรวมขอมูล
รายงานกาประเมินของแตละมาตรฐาน  จัดทํารายงานการประเมินตนเองในภาพรวมของโรงเรียน  นําเสนอ
รายงานตอผูบริหารเพื่อรายงานตอที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน  รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
รายงานตอคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูฯ  รายงานตอหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ 

จากการที่สถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามวิธีดังกลาวขางตนสงผลให
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องมาจากมีการตรวจ ติดตามการประเมินเปนระยะๆ 
และดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ทําใหมีการสะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหาร 
จัดการศึกษาอยางชัดเจน ทําใหโรงเรียนมีช่ือเสียง มีอัตลักษณและเอกลักษณชัดเจน 

2. กําหนดมาตรฐาน เกณฑ 
และเครื่องมือการประเมิน 

3. สรางความตระหนัก และใหความรู
ในการประเมินกับบุคลากร  

(ผูเกี่ยวของทุกคน) 

4. ดําเนินการ
ประเมิน
คุณภาพ 
ภายในโรงเรียน 

6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

No 

Yes 

5 ปรับปรุง 

1. ทบทวนแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ทบทวนยุทธศาสตร 
และจุดเนนของโรงเรียนกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพและ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพกําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ 
และเวลาปฏิบัติงาน 

2. การกําหนดมาตรฐาน เกณฑ และเครือ่งมอืการประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ประชุม กําหนดระบบทีจ่ะดําเนินการประเมิน  
กําหนดเกณฑที่ใชจัดระดับคุณภาพการพฒันาแยกตามดานผูเรียน  
ดานการจัดการศึกษา  ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู   ดานอัตลักษณ
ของสถานศึกษา และดานมาตรการสงเสริม กําหนดเครื่องมือที่ใชประเมิน 
ประกอบดวยแบบบันทึกและจัดทําแผนปฏิบัติการประเมินมาตรฐาน 

3. สรางความตระหนักและใหความรูในการประเมินกับบุคลากร  
จัดประชุมทําความเขาใจตอระบบการประเมิน เพื่อทบทวนใหกับบุคลากร
ทุกคน โดยเนนย้ําความสําคัญของการประเมินและสรางเจตคติที่ดีตอการ
ประเมินภายใน แจงระบบที่จะทําการประเมินและเกณฑที่จะจัดระดับ
คุณภาพ และแจงแผนการประเมินมาตรฐานใหบุคลากรทุกคนทราบ 

4. ดําเนินการประเมินตนเอง จัดประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อ
ทบทวนซักซอมทําความเขาใจในวิธีการประเมิน ตัวบงช้ีความสําเร็จ เกณฑ
ของโรงเรียน ออกแบบและจัดทําบันทึกข้ันตอนใหสอดคลองกับตัวบงช้ี
ความสําเร็จและเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว  คณะกรรมการประเมิน 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best practice) ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงาน 

จัดทํารายงานประเมินตนเอง 

หรือรายงานประจําป 

รวบรวมผลการดําเนินงานและผล
การประเมิน 

วิเคราะหตามมาตรฐาน 

เขียนรายงาน 

 

การเตรียมการ 

1. เตรียมความพรอมของบุคลากร 

สรางความตระหนัก 

พัฒนาความรูและทักษะ 

2. แตงตั้งกรรมการที่รับผดิชอบ 

  

การดําเนินการ 

1. วางแผนการปฏบิตัิงาน (P) 

กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐาน
การศึกษา 

จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย 

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

กําหนดระยะเวลา 

กําหนดงบประมาณ 

กําหนดผูรับผิดชอบ 

 

2. ดําเนินการตามแผน  (D) 

สงเสริม  สนับสนุน 

จัดสิง่อํานวยความสะดวก 

     สนับสนุนทรัพยากร 

กํากบั  ติดตาม 

ใหการนิเทศ 

3. ตรวจสอบประเมินผล  (C) 

วางกรอบการประเมิน 

จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 

เก็บขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

แปลความหมาย 

ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพ        

    การประเมิน 

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
(A) 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

วางแผนในระยะตอไป 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล
การปฏิบัติที่ดีเลิศ(BestPractice)ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา



การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 128

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4 

ระบบการประกนัการศกึษาสูคณุภาพมาตรฐานที่เปนเลศิของโรงเรียนมหรรณพาราม 
 

 โรงเรียนมหรรณพาราม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  เปนโรงเรียนขนาดกลางมี ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  57  คน  นักเรียน 1,202  คน  เปดสอนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 
 จุดเดนของระบบการประกันการศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานที่เปนเลิศ  เกิดจากครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คนมีความตระหนัก  การมีสวนรวมและปฏิบัติตามข้ันตอนการดําเนินงานอยางจริงจังและตอเนื่อง  โดยยึดหลักวงจร      
P D C A   

    ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กําหนดเกณฑและเครื่องมือการประเมิน 

ทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

สรางความตระหนักในการมีสวนรวม 
 

  จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ดําเนินการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 

ปรับปรุงแกไข 
 

วิเคราะหขอมูลและประมวลผลการประเมิน 

จัดทําแฟมการประเมินตนเอง 

ประชุมชี้แจงผูเก่ียวของ 

ทุกมาตรฐาน 
 

จัดทํารายงานประจําป 

ภาคีทุกฝาย 

ประชาสัมพันธและเผยแพร พัฒนา 
ปรับปรุง 

 

เห็นชอบ/อนุมัติ 
 

นําผลการประเมินไปใช 

1. ทบทวนและวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา  ตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 และหลักเกณฑวิธีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 8 ขอ  ศึกษายุทธศาสตร จุดเนนของ
โรงเรียน กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพ แตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ 
2. สรางความตระหนักในการมีสวนรวม  ประชุมทําความ
เขาใจระบบการประกันฯ ใหบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญ
ของการประเมินและสรางเจตคติที่ดีตอการประเมินภายใน 
3. จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางของ
ตนสังกัด กําหนดเกณฑและเครื่องมือ ใหสอดคลองกับบริบท
ของโรงเรียน 
4. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ปละ 2 ครั้ง  
ประชุมคณะกรรมการฯ ทบทวนวิธีการประเมิน ตัวช้ีวัด 
ความสําเร็จและเกณฑของโรงเรียน ออกแบบประเมิน 
รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ  
5. วิเคราะหขอมูลและประมวลผลการประเมินจากผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย เพื่อปรับปรุงแกไขและสรุปผลการประเมินทุกมาตรฐาน 
6. จัดทําแฟมการประเมินตนเองทุกมาตรฐาน พรอมเอกสาร 
หลั ก ฐาน รู ปภาพแล ะที่ ม าของ แห ล ง ข อมู ล   โ ดยมี
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบขอมูลความถูกตอง 
7. ประชุมช้ีแจงผูเกี่ยวของทุกฝาย ประกอบดวย กรรมการ
สถานศึกษา เครือขายผูปกครอง ชุมชน ฝายบริหาร  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบ ตรวจสอบ และปรับปรุง
แกไขขอมูล 
8.  จัดทํ ารายงานประจําป   ตามขอสรุปทุกมาตรฐาน  
ตรวจสอบแกไขใหถูกตอง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อขอความเห็นชอบและลงนามรับรองรายงานประจําป 
9. ประชาสัมพันธและเผยแพรรายงานประจําปตอสาธารณชน
ในรูปแบบของ แผนพับ เอกสารแจงผูปกครอง การนําเสนอ 
VTR และเว็บไซดโรงเรียน 
  10. พัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อตอยอดและสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
11.  นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา  เพื่อรับการประเมินครั้งตอไป 

มีครู 

ทุกคนมีความตระหนัก การมีส่วนร่วมและปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยยึดหลักวงจร  
เกิดจากครูและบุคลากรทางการศึกษา 



การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 129

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4 

โรงเรียนทปีงกรวิทยาพฒัน (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practices) นักเรียนไมจบ ... สาเหตุอาจไมใชอยางท่ีคิด 

 เมื่อศึกษาขอมลูการสําเรจ็การศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 โรงเรียนทปีงกรวิทยาพฒัน 
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ  2 ปยอนหลงั มีขอสงัเกตวา ในแตละปการศึกษา มีนักเรียนที่ไมจบ เปนจํานวนมาก 
เชนปการศึกษา2555-2556 มีนักเรียนช้ันม.3 ไมจบ 99 คนและ 75คน สวนช้ันม.6ไมจบ 6 คนและ 11 คนตามลําดับ 
ซึ่งเปนปญหาทีจ่ะตองจัดการแกไข  กลุมบรหิารวิชาการจึงจดัประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการวิเคราะหหาสาเหตุ 
กําหนดแนวทางแกปญหา ดังนี ้

ปญหาท่ีพบ แนวการแกปญหา 
1. ครูผูสอนวัดประเมินผลดวยแบบทดสอบ
มากกวาตามสภาพจรงิ 

1. กําหนดใหครผููสอนจัดทําแผนการวัดประเมินผลเนนการ
ประเมินตามสภาพจริงมากกวาแบบทดสอบ และกําหนด
อัตราสวนระหวางภาคมากกวาปลายภาค 

2. การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผน             
การจัดการเรียนรู 

2. นิเทศการสอนโดยกลัยาณมิตร 

3. ขาดการกํากับติดตามกระบวนการซอมเสริม
และสอบซอม 

3. กําหนดปฏิทินการสอนซอมเสริมและสอบซอม 
4. จัดระบบการติดตามการซอม ตั้งแตนักเรียน ครทูี่ปรึกษา 
ครูประจําวิชา กลุมสาระฯ 

4. นักเรียนไมใหความสําคัญตอการซอม 5. ใหความรูความเขาใจแกนักเรียน เรื่องการเรียนซ้ํา 
5. ขาดสารสนเทศ การสื่อสาร สงผลใหครูขาด 
ความตระหนักในกระบวนการวัดประเมินผล 

6. งานวัดผลประเมินผล จัดทําสารสนเทศใหผูเกี่ยวของ และ
กํากับติดตามใหเขมขน 

6. ระบบดูแลนักเรียนออนแอ 
7. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ เนือ่งจาก
ครอบครัวไมสมบูรณ ไมมีผูปกครอง/ผูปกครองไมมี
เวลาดูแล 

7. กํากับติดตามขอมลูของนักเรียนจากครทูี่ปรึกษาเพือ่ใหครู 
ที่ปรกึษาไดติดตามนักเรียน รับทราบปญหาการเรียนของ
นักเรียนและดูแลนกัเรียนอยางใกลชิด 
8. กํากับติดตามการเรียนเสริมและสอบซอมจากครปูระจํา
วิชา ใหติดตามนักเรียนดําเนินการใหเสร็จสิ้น กอนถึง
กระบวนการเรียนซ้ํา 

8. กลุมสาระฯ ขาดการกํากับติดตามในรายวิชาที่
เปดสอน 

9. กําหนดใหกลุมสาระฯ  จัดทําโครงการยกผลสัมฤทธ์ิ เปน
โครงการบงัคับ พรอมรายงานผลสมัฤทธ์ิ เปรียบเทียบ      
ทุกภาคเรียน ทุกปการศึกษา 

9. บุคลากรขาดขวัญกําลังใจ 10. มอบเกียรติบัตรแกกลุมสาระฯที่สามารถยกผลสัมฤทธ์ิ          
ไดบรรลุตามเปาหมาย และมผีลการสอบ O-NET พัฒนาข้ึน 

 จากผลการประชุม พบวา ปญหาสวนใหญเกิดจาก ครผููสอน ครูที่ปรกึษา กลุมสาระการเรียนรู ระบบงาน
วัดผลประเมินผล 7 ประเด็น เกิดจากระบบบรหิารจัดการ 1 ประเด็น และตัวนักเรียน 1 ประเด็น และมีขอสงัเกต คือ 
ปญหามิไดเกิดจากผูเรียน แตเพยีงฝายเดียว พิจารณาตามขอมูลที่วิเคราะหแลว ปญหาเกิดจากครูผูสอน ครูทีป่รึกษา 
และระบบบรหิารจัดการถึง 8 ประเด็น จาก 9 ประเด็น 
 ในปการศึกษา 2557-2558 กลุมบริหารวิชาการจงึไดดําเนินการใชกระบวนการตามวงจรคุณภาพ (Deming 
Cycle) พัฒนาและแกไข ผลการดําเนินงาน พบวา สถิตินักเรียนไมผานในรายวิชาตางๆ ลดลง สถิตินักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 สําเรจ็การศึกษาเพิม่ขึ้น  โดยปการศึกษา 2557-2558 ช้ันม.3 ไมจบ 29 คน
และ15 คน สวนม.6 ไมจบ14 คนและปการศึกษา 2558 จบทุกคน  จากขอมูลที่ปรากฏ ดังกลาว จงึเปนขอคิดสําหรับ
ครูทุกคนวา  “นักเรียนไมจบ...สาเหตุอาจไมใชอยางท่ีคิด” 

โรงเรียนทปีงกรวิทยาพฒัน (ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practices) นักเรียนไมจบ ... สาเหตุอาจไมใชอยางท่ีคิด 

 เมื่อศึกษาขอมลูการสําเรจ็การศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 โรงเรียนทปีงกรวิทยาพฒัน 
(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ  2 ปยอนหลงั มีขอสงัเกตวา ในแตละปการศึกษา มีนักเรียนที่ไมจบ เปนจํานวนมาก 
เชนปการศึกษา2555-2556 มีนักเรียนช้ันม.3 ไมจบ 99 คนและ 75คน สวนช้ันม.6ไมจบ 6 คนและ 11 คนตามลําดับ 
ซึ่งเปนปญหาทีจ่ะตองจัดการแกไข  กลุมบรหิารวิชาการจึงจดัประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการวิเคราะหหาสาเหตุ 
กําหนดแนวทางแกปญหา ดังนี ้

ปญหาท่ีพบ แนวการแกปญหา 
1. ครูผูสอนวัดประเมินผลดวยแบบทดสอบ
มากกวาตามสภาพจรงิ 

1. กําหนดใหครผููสอนจัดทําแผนการวัดประเมินผลเนนการ
ประเมินตามสภาพจริงมากกวาแบบทดสอบ และกําหนด
อัตราสวนระหวางภาคมากกวาปลายภาค 

2. การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผน             
การจัดการเรียนรู 

2. นิเทศการสอนโดยกลัยาณมิตร 

3. ขาดการกํากับติดตามกระบวนการซอมเสริม
และสอบซอม 

3. กําหนดปฏิทินการสอนซอมเสริมและสอบซอม 
4. จัดระบบการติดตามการซอม ตั้งแตนักเรียน ครทูี่ปรึกษา 
ครูประจําวิชา กลุมสาระฯ 

4. นักเรียนไมใหความสําคัญตอการซอม 5. ใหความรูความเขาใจแกนักเรียน เรื่องการเรียนซ้ํา 
5. ขาดสารสนเทศ การสื่อสาร สงผลใหครูขาด 
ความตระหนักในกระบวนการวัดประเมินผล 

6. งานวัดผลประเมินผล จัดทําสารสนเทศใหผูเกี่ยวของ และ
กํากับติดตามใหเขมขน 

6. ระบบดูแลนักเรียนออนแอ 
7. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ เนือ่งจาก
ครอบครัวไมสมบูรณ ไมมีผูปกครอง/ผูปกครองไมมี
เวลาดูแล 

7. กํากับติดตามขอมลูของนักเรียนจากครทูี่ปรึกษาเพือ่ใหครู 
ที่ปรกึษาไดติดตามนักเรียน รับทราบปญหาการเรียนของ
นักเรียนและดูแลนกัเรียนอยางใกลชิด 
8. กํากับติดตามการเรียนเสริมและสอบซอมจากครปูระจํา
วิชา ใหติดตามนักเรียนดําเนินการใหเสร็จสิ้น กอนถึง
กระบวนการเรียนซ้ํา 

8. กลุมสาระฯ ขาดการกํากับติดตามในรายวิชาที่
เปดสอน 

9. กําหนดใหกลุมสาระฯ  จัดทําโครงการยกผลสัมฤทธ์ิ เปน
โครงการบงัคับ พรอมรายงานผลสมัฤทธ์ิ เปรียบเทียบ      
ทุกภาคเรียน ทุกปการศึกษา 

9. บุคลากรขาดขวัญกําลังใจ 10. มอบเกียรติบัตรแกกลุมสาระฯที่สามารถยกผลสัมฤทธ์ิ          
ไดบรรลุตามเปาหมาย และมผีลการสอบ O-NET พัฒนาข้ึน 

 จากผลการประชุม พบวา ปญหาสวนใหญเกิดจาก ครผููสอน ครูที่ปรกึษา กลุมสาระการเรียนรู ระบบงาน
วัดผลประเมินผล 7 ประเด็น เกิดจากระบบบรหิารจัดการ 1 ประเด็น และตัวนักเรียน 1 ประเด็น และมีขอสงัเกต คือ 
ปญหามิไดเกิดจากผูเรียน แตเพยีงฝายเดียว พิจารณาตามขอมูลที่วิเคราะหแลว ปญหาเกิดจากครูผูสอน ครูทีป่รึกษา 
และระบบบรหิารจัดการถึง 8 ประเด็น จาก 9 ประเด็น 
 ในปการศึกษา 2557-2558 กลุมบริหารวิชาการจงึไดดําเนินการใชกระบวนการตามวงจรคุณภาพ (Deming 
Cycle) พัฒนาและแกไข ผลการดําเนินงาน พบวา สถิตินักเรียนไมผานในรายวิชาตางๆ ลดลง สถิตินักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 สําเรจ็การศึกษาเพิม่ขึ้น  โดยปการศึกษา 2557-2558 ช้ันม.3 ไมจบ 29 คน
และ15 คน สวนม.6 ไมจบ14 คนและปการศึกษา 2558 จบทุกคน  จากขอมูลที่ปรากฏ ดังกลาว จงึเปนขอคิดสําหรับ
ครูทุกคนวา  “นักเรียนไมจบ...สาเหตุอาจไมใชอยางท่ีคิด” 
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โรงเรียนทปีงกรวิทยาพฒัน(วัดนอยใน) ในพระราชูปถัมภฯ  

การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best  Practice ) โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรูมุงสูการพัฒนางานเครื่องปนดินเผา               
ตามวิถีชีวิตพอเพียง 

มีกิจกรรมดังน้ี   - 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 “หน่ึง
โรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม” เหรียญทอง ระดับภาค ประจําป 2559 จากคุรุสภา 

สอดคลองกับมาตรฐานของโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 6  ตัวบงชี้ที่ 6.1-6.3 /  มาตรฐานที่ 12  ตัวบงชี้ที่ 12.1-12.3 

ขั้นตอนการสรางและพัฒนานวัตกรรมศูนยการเรียนรูงานเครื่องปนดินเผา           
ตามวิถีชีวิตพอเพียง 

 
ข้ันตอนการสรางและพฒันานวัตกรรม 

 
1. การศึกษาปญหา เอกสาร และงานวิจัย 
2. วางแผนการพฒันานวัตกรรม 
3. การสรางนวัตกรรม ตนแบบ 
4. ทดลองใชนวัตกรรม 
5. ประเมินคุณภาพนวัตกรรม/ ปรบัปรุง 
 

 
          

ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมศูนย์การเรียนรู้งานเครื่องปั้นดินเผาตามวิถีชีวิตพอเพียง

ระดับภาค ประจำปี 2559 จากคุรุสภา 
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โรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพิทยาคม 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

******************************************************************************************** 
  โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคมไดนําผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2557) และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปงบประมาณ 2558 มาศึกษาขอมูล
รวมทั้งทําการทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเปนฐานขอมูลในการวางแผนการดําเนินการระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2558 โดยทําการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเพื่อรวมกัน
รับทราบและหาขอสรุปเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปการศึกษา 2558  หลังจากที่ไดขอสรุป
แลวทางฝายงานประกันคุณภาพการศึกษาไดทําการกําหนดมาตรฐาน เกณฑ และเครื่องมือการประเมินข้ึนมา แลวจัดทํา
ประกาศใชมาตรฐานสถานศึกษาประจําปการศึกษา 2558  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม  นอกจากนี้ยังไดจัดการอบรมเพื่อสรางความตระหนักและใหความรูแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งในข้ันตอนนี้ถือวาไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากครูและ
บุคลากรทุกทาน เมื่อทุกฝายมีความเขาใจตรงกันแลวไดมีการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  มีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆเพื่อ
ประกอบการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ซึ่งพบวายังมีผูเกี่ยวของบางสวนที่ไมไดดําเนินการอยางตอเนื่อง                
ทําใหการสรุปกิจกรรม/โครงการไมเปนปจจุบัน สงผลใหวงจรการทํางานอยางมีคุณภาพขาดตอน และปญหาหนึ่งที่เกิดข้ึน
และถือเปนปญหาสําคัญของโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมคือมีการยายเขา – ออก ของบุคลากรบอย ซึ่งมีผลตอการ
ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากปญหาดังกลาวทางฝายงานประกันคุณภาพไดปรึกษาผูบริหาร และ
รวมกันวิเคราะหสภาพปญหาและแกไขปญหาทันทีตามสภาพและความพรอมของโรงเรียน ซึ่งปญหาก็ไดรับการแกไขและ           
ทําใหสามารถดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไดตอไป ภายหลังจากการดําเนินการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาแลว หากมาตรฐานใดที่ยังตองปรับปรุง ผูที่รับผิดชอบจะตองดําเนินการปรับปรุงจนเกิดมาตรฐานตามที่ได
กําหนดไวในมาตรฐานสถานศึกษา และเมื่อทุกมาตรฐานสามารถดําเนินการจนบรรลุแลว ทางฝายประกันคุณภาพดําเนินการ
รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานรายงานประจําปเสนอตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตอไป  
 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
 
 

 
 
              

                                                                                                                      
    Yes 

  
 
      No 
 
   
          Yes                                 
                                                                               

1. ทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. กําหนดมาตรฐาน เกณฑ และเครื่องมือการประเมิน 

3. สรางความตระหนัก และใหความรูในการประเมินกับบคุลากร (ผูเกี่ยวของทุกคน) 

4. ดําเนินการประเมินคณุภาพ 
ภายในโรงเรียน 

6. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

5. ปรับปรุง 

 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ได้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2557) และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีงบประมาณ 2558 มาศึกษา 
รวมทั้งทำการทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการดำเนินการ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยทำการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
เพื่อร่วมกันรับทราบและหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2558  หลังจาก
ที่ได้ข้อสรุปแล้วทางฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำการกำหนดมาตรฐาน เกณฑ์ และเครื่องมือการประเมินขึ้นมา 
แล้วจัดทำประกาศใช้มาตรฐานสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2558  ลงนามโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม  นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู
และบคุลากรทางการศกึษาทกุคนเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา ซึง่ในขัน้ตอนนีถ้อืวา่ไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งดี
จากครูและบุคลากรทุกท่าน เมื่อทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันแล้วได้มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการ  มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ซึ่งพบว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนที่ไม่ได้  
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้การสรุปกิจกรรม/โครงการไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้วงจรการทำงานอย่างมีคุณภาพ
ขาดตอน และปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นและถือเป็นปัญหาสำคัญของโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมคือมีการย้ายเข้า – ออก 
ของบุคลากรบ่อย ซึ่งมีผลต่อการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากปัญหาดังกล่าวทางฝ่ายงานประกัน
คุณภาพได้ปรึกษาผู้บริหาร และร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาทันทีตามสภาพและความพร้อมของ
โรงเรียน ซึ่งปัญหาก็ได้รับการแก้ไขและทำให้สามารถดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ต่อไป ภายหลังจาก
การดำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษาแล้ว หากมาตรฐานใดที่ยังต้องปรับปรุง ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการ
ปรับปรุงจนเกิดมาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานสถานศึกษา และเมื่อทุกมาตรฐานสามารถดำเนินการจนบรรลุ
แล้ว ทางฝ่ายประกันคุณภาพดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานรายงานประจำปีเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ต่อไป 
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โรงเรียนศึกษานาร ี
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice)การใชระบบบริหารจัดการตามเกณฑ 

รางวัลคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
  โรงเรียนศึกษานารี เปนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ ลักษณะเดน คือ มีความสามารถ              
ในการบริหารจัดการใหนักเรียนจํานวนกวาสามพันคน สามารถใชพื้นที่ที่จํากัดอยูรวมกันอยางมีความสุข  และ
โรงเรียนมีความโดดเดนดานวิชาการ เปนโรงเรียนที่ไดช่ือวามีการแขงขันสูงในการสอบเขาศึกษาตอระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 1  และมีผลการสอบ O-NET ติดอยูในเกณฑระดับดีมาก 
  โรงเรียนศึกษานารี  เปนโรงเรียนที่จั ดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  มีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ  และโรงเรียนไดรับการประเมินใหเปนโรงเรียน        
ที่ผานการประเมิน SCQA และOBECQA ในปการศึกษา 2557 และ 2558  ดังนั้น ในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนจึงไดออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาดวยวงจร PDCA และข้ันตอนการประเมินใช
นวัตกรรม DLSE MODEL ปรากฏดังแผนภาพที่ 1 และแผนภาพที่ 2 
แผนภาพที่ 1   แสดงนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน  

          โดยใช PDCA  และการประเมินโดยใช DLSG Model 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2  
แสดงนวัตกรรมการประเมินดวยแนวคิด DLSG Model 
 
 
 

- ศึกษา/วิเคราะหมาตรฐานตัวบงชี ้
- ศึกษา/วิเคราะห การออกแบบเครื่องมือในการแกเก็บรวบรวมขอมูล 
- กําหนดผูรับผิดชอบมาตรฐานใหสอดคลองกับผูรับผิดชอบโครงการตามแผนกลยุทธและรายงานในแตละวัน 
 
 
 

 
 

ทบทวน 
 

 

- มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
- คูมือประกันฯ 
- มาตรฐาน ร.ร. 
- ขอมูลสารสนเทศ 

จัดทําคูมือ 
ประกันคุณภาพ

ภายใน 
 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 

 

แตงต้ังกรรมการ 
ประกันคุณภาพ 

ภายใน 
 

จัดทํารายงาน 
ปฎิบัติการ 
ประจําป 

 

จัดทําขอมูล 
สารสนเทศ 

 

แตงต้ังกรรมการ
รับผิดชอบ
มาตรฐาน 

 

จัดทํามาตรฐาน 
โรงเรียน 

 

ผลลัพธ : ภาพประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช 
DISG Model 

A 

P 

D 

C 
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1 
 

โรงเรียนวัดราชโอรส 
วิธีปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best  Practice) 

เรื่อง โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนวัดราชโอรส 
        กิจกรรมนี้จัดทําข้ึนสงเสริมนักเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีลักษณะที่พึงประสงค ยึดหลักการ
ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึง ใหนักเรียนพึงปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลาง ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเห็นคุณคาของความเปนไทย 
 วิธีดําเนินการ นําหลักหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสรางภูมิคุมกันที่ดี   การสรางเสริม
ความรูและคุณธรรม มาเปนกรอบในการคิดวิเคราะห และดําเนิน กิจกรรมตางๆโดยจะดําเนินการตามดั้งนี้ 

กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม หลักพอประมาณ หลักเหตุผล หลักภูมิคุมกัน ความรู คุณธรรม 

1.กิจกรรม                
สวดมนตเย็น 

1.ใชเวลาหลังเลิก
เรียน อาทิตยละ3 วัน 

ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 

มีความสามารถในการ
สวดมนตทําวัตรแปล 

มีความรู พิธีกรรม 
ในการสวดมนต 

1. การมีสต ิ
2. การมีเมตตา 
3. มีความ
รับผิดชอบ 

2.กิจกรรมพิธี          
พุทธมามกะ 

ใชเวลาในเทอมแรก
ของปการศึกษากับ
นักเรียน ม1 และ ม.4 

เปนการประกาศตน
ใหปรากฏวาเปนผู
ยอมรับนับถือ
พระพุทธศาสนา
ประจําชีวิตของตน 

1. ตระหนักในการ
เปนชาวพุทธท่ีดี 
2.สามารถนํา
หลักธรรมไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

1.มีความรู พิธีกรรม 
ข้ันตอนในการแสดง
ตนเปนพุทธมามกะ 
 

ดํารงตนในหลัก
ศีลธรรมและ
คุณธรรมของ
พระพุทธศาสนา
ตามท่ีไดรับ
คําแนะนําศึกษา
ตลอดไป 

3.กิจกรรม              
ธรรมศึกษา 

ใชเวลาหลังเลิกเรียน
ในการเรียนธรรม
ศึกษา 

ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
 

สามารถนํา
หลักธรรมไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

1.มีความรูเขาใจใน
พระพุทธศาสนาและ
หลักธรรม 
2. วิธีเขียนกระทูธรรม 
3. เขาใจประโยค
นักธรรมท่ีเกี่ยวกับ
ฆราวาส 

หลักธรรมตางๆท่ีใช
ในชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมฝก             
สวดหมูทํานอง
สรภัญญะ    

ใชเวลาหลังเลิกเรียน
ในการเรียนธรรม
ศึกษา 

ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน 
 

สามารถสวดทํานอง
สรภัญญะไดอยา
ถูกตอง 

1.รูเขาใจวิธีการสวด 
2.สอนใหมสีติ  
สมาธ ิ

ความสามัคคี 
ความมีวินัย 
มีสติ  

 ผลท่ีไดรับเชิงประจักษ 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2แขงขันตอบปญหาธรรมะ คณะสงฆกรุงเทพมหานคร 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประเภท การประกวดบรรยายธรรมงานมหกรรมสงเสริม

ศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ณ วัดเวฬุราชิณ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานครวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 

4. รับรางวัลนักเรียนประพฤติดี จากพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป 2559 มอบโดย               
ศาสตราพิเศษ อรรถนิติ  ดิษฐอํานาจ อดีตประธานศาลฎีกา และองคมนตรี 
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กิจกรรม หลักพอประมาณ หลักเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน ความรู้ คุณธรรม 

1. กิจกรรม 
สวดมนต์เย็น 
 
 

2. กิจกรรมพิธี 
พุทธมามกะ 
 
 
 
 
 

3.กิจกรรม 
ธรรมศึกษา 
 
 
 
 
 

กิจกรรมฝึก 
สวดหมู่ทำนอง 
สรภัญญะ 

1. ใช้เวลาหลังเลิก 
เรียน อาทิตย์ละ3 วัน 
 
 

ใช้เวลาในเทอมแรก 
ของปีการศึกษากับ 
นักเรียน ม1 และ ม.4 
 
 
 
 

ใช้เวลาหลังเลิกเรียน 
ในการเรียนธรรม 
ศึกษา 
 
 
 
 

ใช้เวลาหลังเลิกเรียน 
ในการเรียนธรรม 
ศึกษา 

ใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ 
 
 

เป็นการประกาศตน 
ให้ปรากฏว่าเป็นผู้ 
ยอมรับนับถือ 
พระพุทธศาสนา 
ประจำชีวิตของตน 
 
 

ใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 

ใช้เวลาว่างให้เป็น 
ประโยชน์ 

มคีวามสามารถในการ 
สวดมนต์ทำวัตรแปล 
 
 

1. ตระหนักในการ 
เป็นชาวพุทธที่ดี 
2.สามารถนำ 
หลักธรรมไป 
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 
 

สามารถนำ 
หลักธรรมไป 
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 
 
 
 

สามารถสวดทำนอง 
สรภัญญะได้ 
อย่างถูกต้อง 

มีความรู้ พิธีกรรม 
ในการสวดมนต์ 
 
 

1.มีความรู้ พิธีกรรม  
ขั้นตอนในการแสดง 
ตนเป็นพุทธมามกะ 
 
 
 
 

1. มีความรู้เข้าใจใน 
พระพุทธศาสนา 
และหลักธรรม 
2. วธิเีขยีนกระทูธ้รรม 
3. เข้าใจประโยค 
นักธรรมที่เกี่ยวกับ 
ฆราวาส 

1. รู้เข้าใจวิธีการสวด 
2. สอนให้มีสติ สมาธิ 

1. การมีสติ 
2. การมีเมตตา 
3. มีความ 
รับผิดชอบ 

ดำรงตนในหลัก 
ศีลธรรมและ 
คุณธรรมของ 
พระพุทธศาสนา 
ตามที่ได้รับ 
คำแนะนำศึกษา 
ตลอดไป 

หลักธรรมต่างๆที่ใช้ 
ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 
 
 

ความสามัคคี 
ความมีวินัย มีสติ 
 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนวัดราชโอรส
วิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ(BestPractice)

เรื่องโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวัดราชโอรส
 กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีลักษณะที่พึงประสงค์ ยึดหลักการ
ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึง ให้นักเรียนพึงปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลาง ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 วิธีดำเนินการ นำหลักหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี   การสร้าง
เสริมความรู้และคุณธรรม มาเป็นกรอบในการคิดวิเคราะห์ และดำเนิน กิจกรรมต่างๆโดยจะดำเนินการ
ตามดังนี้  

ผลที่ได้รับเชิงประจักษ์
 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร 
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภท การประกวดบรรยายธรรมงานมหกรรม  

สง่เสรมิศลีธรรมและการประกวดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนดา้นพระพทุธศาสนา ณ วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ วัดเวฬุราชิณ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานครวันที่  20  พฤศจิกายน  2558 

 4. รับรางวัลนักเรียนประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559 
มอบโดย ศาสตราพิเศษ อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ อดีตประธานศาลฎีกา และองคมนตรี 
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โรงเรียนวัดอินทาราม 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) 

 

ชื่อผลงาน  :  คืนนํ้าใสใหคลองบางหลวง : ความมุงมั่นของกลุมคนตัวเล็กๆ 
 

ความเปนมา 
“คลองบางหลวง” หรือ “คลองบางกอกใหญ” เปนแหลงน้ําที่มีความสําคัญมากแหงหนึ่งของชาวธนบุรี

นับตั้งแตอดีต โดยคลองบางหลวงเช่ือมตอกับแมน้ําเจาพระยา ปจจุบันน้ีสายน้ําตองประสบกับภาวะน้ําเนาเสีย การ
บําบัดน้ําและรักษาสิ่งแวดลอมบรเิวณคลองบางหลวง จึงเปนสิ่งที่สาํคัญอยางยิ่ง  เพื่อที่จะเปนหนทางหนึ่งที่จะทําให
คลองแหงนี้อยูคูกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนตอไป 
เปาหมายของโครงการ 

โครงการนี้ เปนการสงเสริมการสรางความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ิน การมีสวนรวมในการแกไขปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอม การเพิ่มประสบการณในการเรียนรูนอกหองเรียนใหแกนักเรียน เยาวชนในชุมชน ผูปกครอง 
ตลอดจนหนวยงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของ  
 

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนสําคัญ 
 1. กิจกรรมการใหความรูนักเรียนเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของการใชวิถีความพอเพียง 

2. กิจกรรมการลดคาใชจายของครัวเรือน โดยการทําเองใชเอง เชน น้ํายาลางจาน สบู แชมพู เปนตน   
3. กิจกรรมรักษน้ํา ประกอบดวยการตรวจวัดคุณภาพนํ้า การบําบัดน้ํากอนทิ้ง  
4. กิจกรรมคัดแยกขยะ  
5. กิจกรรมชุมชนเดียวกัน เปนกจิกรรมที่รวมกันดูแลชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพึง่ตนเองได  

 

ผลสําเร็จ 
1. ไดรับคัดเลือกใหเขารวมอบรม เปน 1 ใน 25 โรงเรียน จาก 11 จังหวัดในลุมน้ําเจาพระยา นับเปน

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.นนทบุร ี

5. การจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑในงาน“ปารตี้นิยมไทย” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ โรงหนังฮอล
ลิวูด สตรีท สาขาสุขสวัสดิ์ 

6. การนําเสนอผลการดําเนินงาน “ตามรอยเทาพอ” ในรายการสถานีสีเขียว ชอง Thai PBS  
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4 
 

 

โรงเรียนธนบรุีวรเทพพีลารกัษ  
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) เรื่อง “กระบ่ีกระบองเปนเลิศ ชูเชิดธนบุรี” 

 
วิธีดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Best Procedures) 

ชมรมกระบีก่ระบอง โรงเรียนธนบรุีวรเทพีพลารกัษ ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยถือเปนสวนหนึง่ของ 
“กิจกรรมนักเรียน” ในกจิกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 การจัดกจิกรรมการเรียนรู “กระบีก่ระบองเปนเลิศ ชูเชิดธนบุรี” โดยภาพรวม   สามารถแสดงเปน
ข้ันตอน (Flow Chart) ไดดังนี้ 

Flow Chart แสดงขั้นตอนดําเนินการ

รับสมัครสมาชิก

คูมือกิจกรรมและวางแผน

จัดกิจกรรมกระบี่กระบอง

จัดกิจกรรมเสริม

และ การปรบัแผน

สรุปรายงาน

ประเมิน

ไมใช

ใช

P

D

C

A

 
ปจจัยความสําเร็จ (Success Factors) 
 กิจกรรม “กระบี่กระบองเปนเลิศ ชูเชิดธนบุรี” ประสบความสําเร็จทั้งในดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การเผยแพรตอสาธารณชน และการเขารวมแขงขัน เนื่องจากมีปจจัยความสําเร็จ ดังนี้ 
 1. ผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหการสนับสนุนในทุกดาน อยางจริงจัง
และตอเนื่อง 
 2. การจัดกิจกรรมดําเนินไปอยางเปนระบบ ครบวงจร ในรูปแบบของ “วัฒนธรรมคุณภาพ” 
 3. คณะครูผูฝกสอน มีความมุงมั่นตั้งใจจริงในการจัดกิจกรรมนี้ 
 4. นักเรียนสมาชิกชมรมกระบี่กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ ทุกคนมีความรักในศิลปะนี้ จึงมี
ความมุงมั่นตั้งใจเรียนรูและฝกฝนตนเองอยางตอเนื่อง 
 5. ทุกคนที่มีสวนรวมลวนมีความภาคภูมิใจในศิลปะประจําถ่ินและมรดกของบรรพบุรุษ 
 6. กิจกรรมนี้สรางช่ือเสียงและเกียรติภูมิใหกับโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษอยางตอเนื่อง 
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มสีว่นรว่ม จดัระบบเอกสาร 

ใชส้ื�อเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จดัคนใหเ้หมาะสมกบังาน 

พฒันาบคุลากร 

ถูกตอ้ง ครอบคลุม 

ทนัเหตุการณ์ต่อการ
ปรบัปรงุพฒันางาน 

ขอ้มลูน่าเชื�อถอืและเป็น
ประโยชน์ต่อสถานศกึษา การมสี่วนรว่ม 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best   Practices) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

             โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้             
             1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ดวยการทําจัดโครงสรางการบรหิารจัดการใหเอื้อตอการดําเนินงาน 
ทุกคนมีสวนรวม และ จัดใหมีขอมลูที่เพียงพอในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนํามากําหนดวิสัยทัศน 
ภารกิจและแผนพฒันา 
             2) การวิเคราะห SWOT เพ่ือทราบแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษาและทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบรูณ คลอบคลมุการพัฒนาทุกกจิกรรมที่เปน
สวนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเปนที่ยอมรบัรวมกันของทกุฝายที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ  
             3) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกํากับ ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องให
บรรลเุปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่กําหนดไวโดยจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปที่ครอบคลุมงาน/
โครงการของสถานศึกษา ตามมาตรฐานตัวช้ีวัดภาระงานตางๆแลวบรูณาการงานเพือ่สะดวกในการบรหิารจัดการ 
             4) การติดตามตรวจสอบและนิเทศการจัดการศึกษา  ดวยการตรวจสอบและทบทวนภายในโดยบุคลากร           
ในสถานศึกษาดําเนินการมกีารประชุมสรุปผลการดําเนินงานเปนระยะอยางตอเนื่องและการตรวจสอบทบทวนจาก
หนวยงานตนสงักัด 
             5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนการประเมินผลสมัฤทธ์ิของผูเรียนและผลสําเรจ็ของการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน และ วัตถุประสงคของสถานศึกษา 
             6) การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนําขอมูลผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา มีการตรวจสอบและทบทวนภายใน เพื่อนําไปประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจําปการศึกษาสําหรบัการวางแผนพฒันาคุณภาพตอไป 

แผนภูมิการดําเนินงานระบบประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

 
 

 
 

 
1) การจดัระบบบริหาร

และสารสนเทศ   

2) การวิเคราะห์ SWOT  เพื�อ
ทราบแนวทางการบริหาร

จดัการของสถานศึกษาและทาํ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3) การดาํเนินงานตาม
แผนพฒันาคณุภาพ

การศึกษา  

4) การติดตาม
ตรวจสอบและนิเทศ

การจดัการศึกษา 

5) การประเมินผล 
การปฏิบติังาน  

6) การรายงานผลการ
ปฏิบติังานและผลการ

พฒันาคณุภาพการศึกษา  

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 4 

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
การปฏิบัติที่ดีเลิศ(BestPractice)ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง ดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

แผนภูมิการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
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โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice)  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  

แผนภูมิ   แสดงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา โรงเรยีนบางปะกอกวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงานหรือผลสําเร็จของการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
 1. ผลที่ปรากฏตอโรงเรียน 
    1.1 โรงเรียนผานการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลทีพ่ัฒนาอยางเขม (ScQA) ประจําป 2558 
    1.2 โรงเรียนมกีารพฒันาดีเดนในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจําป 2558 
    1.3 โรงเรียนทีจ่ัดทํารายงานประจําป 2557 ไดมีคุณภาพมาตรฐานระดับดเียี่ยม 
    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” ระดับชาต ิประจําป 2559 จากธนาคารออมสินรวมกับ สพฐ. 
    1.7 โลรางวัลระดับเหรียญทอง “ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน” ปการศึกษา 2558 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
    1.8 เกียรติบัตรระดับดี โครงการโรงเรยีนสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขดีเดน ปการศึกษา 2557 ของ สพม. เขต 1 
    1.9 เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุมสาระการเรียนรูเพิ่มข้ึนสุงกวารอยละ 3 ของปการศึกษา 2557  
ช้ัน ม.3 และ ม.6  
2. ผลทีป่รากฏตอผูบริหาร และครู 
   2.1 ผูบรหิารสถานศึกษารอยละ 100 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2.2 ครูรอยละ 98.10 มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยไดรบัรางวัลคุรสุดุดี รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC 
AWARDS) รางวัลครูผูสอนดีเดน รางวัลหนึ่งแสน ครูดี รางวัลครูดีไมมีอบายมุข และรางวัลครูดเีดน สพม.1 (SESAO1 AWARDS) 
3. ผลทีป่รากฏตอนักเรียน 

 3.1 นักเรียนรอยละ 96.97 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และไดรบัรางวัลจากการแขงขันในงานตาง ๆ  
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โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอปุถัมภ” 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 

 
ชื่อผลงาน/นวัตกรรม     การอนุรกัษพลงังานและสิง่แวดลอมแบบมีสวนรวม 
ปท่ีผลิต  ปการศึกษา 2553 – 2558 
ความเปนมา/สภาพท่ีตองการพัฒนา 
 การนําพื้นที่ดินที่เหมาะสมตอการเกษตรไปใชประโยชนในการตั้งถ่ินฐานที่อยูอาศัยของชุมชน ตลอดจน
ความขัดแยงในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เชน การทําเหมืองแรในปาสงวนหรอืการสรางเข่ือนในเขต
ปาไม ตนน้ําลําธาร ปญหานํ้าเสีย ซึ่งเกิดจากการปลอยของเสียจากแหลงชุมชน  
 ดังนั้นโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ไดเห็นความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย จึงมีแนวคิดในการที่จะปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับการการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใหแก
ผูบริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อใหผูบริหาร คณะครู และนักเรียนมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน แลวยังสงผลไปสูชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป 
เปาหมายของการพัฒนา 
 เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา น้ํา ทิ้งขยะแยก
ประเภท ลดใชพลังงานเช้ือเพลิงสิ่งแวดลอม 
วิธีการดําเนินการ 
     ขั้นเตรียม 

 ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ และวางแผนการดําเนินงาน เขียนโครงการเพือ่นําเสนอ โรงเรียนบางมดวิทยา
“สสีุกหวาดจวนอปุถัมภ” ขออนุมัติโครงการจากผูอํานวยการโรงเรียน 
     ขั้นดําเนินการ 

  แตงตั้งผูรับผิดชอบแตละกจิกรรมและพบครูทีเ่กี่ยวของเพือ่ขอความอนุเคราะหใหครเูปนที่ปรึกษา ประชุม
และช้ีแจงรายละเอียดโครงการและวางแผนในการดําเนินงานมอบหมายหนาที่ใหกบัสมาชิกแตละคนวางโครงเรื่อง
ที่จะทําการเผยแพรใหกบัผูที่เขารวมกิจกรรม     
ดําเนินกิจกรรม 
     ขั้นประเมินผล 

ทบทวนผลการดําเนินงานประเมนิและสรปุการดําเนินกจิกรรมตามโครงการ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน/คุณคาของงาน 
    ผลการดําเนินงานตามเปาหมายมีดังน้ี 
 1) การใชพลังงานไฟฟา ตั้งแตป 2555 – 2558 ลดลงรอยละ 2  การใชน้ํา ตั้งแตป 2555 – 2558 ลดลง
รอยละ 3  การทิง้ขยะแยกประเภท มีสวนรวมรอยละ 90   การเผยแพรองคความรูเรื่องการประหยัดพลังงานสู
ผูปกครอง ชุมขนและองคกรอื่นๆในการรวมกันประหยัดพลงังาน และอนรุักษสิง่แวดลอม รอยละ 90 
ผลงานและความภาคภูมิใจ 
  โรงเรียนไดรับโลรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเดนดานพลังงาน ระดับ 4 ดาว ประจําป 2558                       
จากหนวยงานการไฟฟานครหลวง 
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โรงเรียนวัดพุทธบูชา 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนวัดพุทธบูชา 

โครงการโรงเรียนตนแบบคุณธรรมสูอัตลักษณ “คนดีศรีพุทธบูชา” (ซื่อสัตย รับผิดชอบ เสียสละ) 
 โรงเรียนวัดพุทธบูชา รวมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ และมูลนิธิครอบครัวพอเพียง  ไดเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาเยาวชนใหเปนผูมีคุณธรรม และจริยธรรมอยางยั่งยืน  จึงไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อันประกอบไปดวย  ความมีเหตุผล  ความพอประมาณ  การมีภูมิคุมกันที่ดี  ภายใตเงื่อนไขความรู
คูความดี  มาเปนหลักในการพัฒนานักเรียนใหเปนผูมีคุณธรรมตามอัตลักษณของโรงเรียน “คนดีศรีพุทธบูชา”   
 จากการเริ่มดําเนินงาน  โรงเรียนไดจัดทํารูปแบบการดําเนินงาน จนได 5 STEP TO PB-MODEL            
มาใชในการขับเคลื่อนโครงการดังกลาว โดยมีกระบวนการ 5 ข้ันตอน ไดแก 1) สรางองคความรู (Moral 
Knowledge) 2) สรางทีมงาน (Moral Team) 3) สรางอัตลักษณ (Moral Identity) 4) สรางกิจกรรม (Moral 
Activities) 5) สรางเครือขาย (Moral Network)  และมี  3 ยุทธศาสตรในการบริหารโครงการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่วางไว  ไดแก  1) พัฒนาสมรรถนะผูบริหารและครู  2) พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน              
3) พัฒนาการมีสวนรวมของสถานศึกษา  ดังแสดงตามภาพ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
                                                                                           

 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน ปรากฏวา  คณะผูบริหารและครู  มีความเปลี่ยนแปลงหลังจากไดรับการพัฒนา

ตามรูปแบบที่กําหนด  เชน  กิจกรรมพัฒนาผูบริหารและครูแกนนํา  กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
ตนแบบ  ดวยเหตุที่จะตองเปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียนในการนําไปสูอัตลักษณคนดีศรีพุทธบูชา  ทําให                
คณะครูเกิดความตระหนัก และเกิดการตกลงรวมกันในการพัฒนาตนเอง  จนสงผลดีตอการปฏิบัติงานใน
หนาที่รับผิดชอบในทุกๆดาน  เกิดการทํางานที่เปนระบบมีความรวมมือและเกิดความสามัคคีในองคกร   
 สรุปผลจากการดําเนินงานตามโครงการ  ผูบริหารและคณะครู  มีเปาหมายรวมกันในการพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูมีอัตลักษณคนดีศรีพุทธบูชา สงผลใหการดําเนินงานของโรงเรียนประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง 
โดยเฉพาะ  โรงเรียนไดมีระบบประกันคุณภาพที่มีคุณภาพตามวงจร PDCA ของเดมมิ่ง  เพราะบุคลากรใน    
องคกร ไดมีคุณธรรม อัตลักษณ ไดแก  มีความซื่อสัตยในหนาที่ของตนเอง  มีความรับผิดชอบตอองคกร  และ
มีความเสียสละตอสังคมสวนรวม  เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุตามวิสัยทัศน  พันธกิจ และเปาประสงค  
ตามที่กําหนดไวใหดีย่ิงข้ึนตอไป 
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วิเคราะห/
วางแผน 

ดําเนินกา
รตาม
แผน 

ตรวจสอบ
ผลท่ี

เกิดขึ้น 

ปรับปรุง
และ

พัฒนา 

 
 
 
1. กระบวนการของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
                 

 
 
 
2.  ผลการดําเนินงานหรือผลสําเร็จของการปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) 
 จากกระบวนการดังกลาวขางตน เริ่มตั้งแตการบริหารงานอยางมีสวนรวม การดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA และสนับสนุนคุณครูจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยดําเนินการวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล 
ติดตามและเยี่ยมบานของนักเรยีน เพื่อนํามาวิเคราะหสภาพความเปนอยู ความจําเปนของนักเรียนแตละคน และหา
แนวทางในการพัฒนาชวยเหลือนักเรียนแตกตางกันไป อีกทั้งฝายบริหารเล็งเห็นความสําคัญของการดูแลนักเรียน
ประจําหอพัก จึงวางแผนดําเนินโครงการเยี่ยมบานนักเรียนหอพักในปการศึกษาที่ผานมา ทําใหครูไดรับรูถึงความ
เปนอยูของนักเรียนทุกคนอยางแทจริง สงผลใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพที่มีประกอบกับ                        
มีความสามารถในการแขงขันเวทีใหญ ๆ และประสบความสําเร็จมากมาย เชน การแขงขันฟุตซอล การแขงขัน                
จัดตูปลาพันธุไมน้ํา เปนตน อีกทั้งในปการศึกษา 2558 ผลการสอบ O-NET ของสถานศึกษาสูงข้ึนรอยละ 3  
 ฝายบริหารสนับสนุนใหคุณครูจัดทํารายงานการปฏิบตัิงานเมื่อสิ้นปการศึกษาตามวงจรคุณภาพ PDCA โดย
มอบหมายทางฝายพัฒนาระบบประกันคุณภาพกําหนดรูปแบบ ซึ่งเปนการนําสิ่งที่คุณครูไดทํามาตลอดปการศึกษา
จัดทําเปนรูปเลม สงผลใหคุณครูมีทัศนคติที่ดีข้ึนตอการประกันคุณภาพการศึกษา ไมเห็นวาการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนภาระมากกวาประโยชนที่จะไดรับ  

อ.ว.ท. 

      - กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาไมวาจะเปนการ
ดําเนินงานในกิจกรรมใด ๆ จะมุงเนนใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดปฏิบัติ งานตามวงจร
คุณภาพ PDCA โดยคณะผูบริหารไดเล็งเห็นความสําคัญ
ตอการพัฒนาองคกร เพื่อมุงสูความเปนเลิศ ใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวม (รวมคิด/วางแผน รวมดําเนินการ 
รวมตรวจสอบ และรวมกันปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึน) 
 - สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนทุกคนอยางเทา เทียมกัน โดยการ
วิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล และสนับสนุนใหครูได
เยี่ยมบานนักเรียนใหครบ 100% เพื่อนํามาวิเคราะห
วางแผนพัฒนาองคกรตอไป     
        - สนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดพัฒนาตนเอง และทํางานอื่นๆ นอกเหนือจาก  
งานสอนตามศักยภาพและความถนัด เพื่อสงผลใหงานที่
ทําสําเร็จลุลวงและมีคุณภาพ 
 
   

การปฏิบตัิทีด่ีเลศิ (Best Practice) ของสถานศกึษา  
อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5 

โรงเรียนแจงรอนวิทยา 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (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 ” มาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม                      
ใหนักเรียน 

จุดประสงคและเปาหมายของการดาํเนินงาน 

 เพื่อจัดกิจกรรมมใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรมอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขโดยอาศัยความรวมมือ
ระหวางบาน ชุมชน  วัดและโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพงึประสงคตามที่กําหนด 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 แนวทางการพฒันาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ “ศีล สมาธิ ปญญา”  เปนฐานคิดในการพัฒนา
ผูเรียนทางดานพฤติกรรมทางจิตใจและปญญา ศีล คือการกาํหนดขอปฏิบัตหิรือสิ่งที่ควรศึกษาอบรม เปน
เปาหมายของการพฒันาผูเรียน  สมาธิ คือข้ันตอนของการฝกฝนอบรมจิตใจใหเหมาะสม ตั้งมั่นในลักษณะที่
พรอมจะปฏิบัติงาน เปนข้ันที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมไปสูพฤติกรรมเปาหมาย ปญญา  คือ
การรูแจงในผลของการปฏิบัต ิ

 

 
แผนภาพกระบวนการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา 

แนวทางท่ีจะดําเนินไปสูความเปนโรงเรียนวิถีพุทธ 
 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  กิจกรรมสวดชินบัญชรยามเชา  กิจกรรมนัง่สมาธิ
และแผเมตตายามเชาทุกเชา  กิจกรรมสวดมนตทกุสปัดาหในคาบจริยธรรม   และกจิกรรมนุงขาวมังสวิรัติทุก
วันศุกร 

• วตัถุประสงคข์องกิจ
จกรรม 

ศีล 

• วิธีการดาํเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

สมาธิ 
• พฤติกรรมที�พึง

ประสงค ์ความรู้ 
ความเขา้ใจที�ฃดัเจน 

ปัญญา 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

การปฏิบัติท่ีดเีลิศ (Best Practice) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ไดดําเนินการจัดทําประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยยึดหลัก
องคประกอบ 3 ประการคือ  
  1. การประเมินคุณภาพภายใน โดยใชกระบวนการ  P D C A  ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 

ข้ันตอนที่ 1 การรวมกันวางแผน (P : Planning) คือการกําหนดเปาหมายและกระบวนการตางๆที่จําเปนเพื่อให
ไดผลลพัธตามความตองการ 

ข้ันตอนที่ 2 การรวมกันปฏิบัติตามแผน ( D : Doing) คือการปฏิบัติ ดําเนินการตามกระบวนการตางๆที่กําหนดไว 

ข้ันตอนที่ 3 การรวมกันตรวจสอบ(C : Checking) คือการตรวจติดตาม ตรวจสอบและวัดผลกระบวนการทํางานวา
เปนไปตามแผนงานและเปาหมาย  

ข้ันตอนที่ 4 การรวมกันปรับปรงุ (A : Action) คือการดําเนนิการปรับปรงุสมรรถนะของกระบวนการอยางตอเนื่อง 
  2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนมกีารจัดการศึกษาที่สอดคลองกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติตาม
แผนกลยทุธของโรงเรียน 
แผนภาพ :  องคประกอบการปฏิบัตทิี่ดีเลิศ ดานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย ธนบรุี             
ที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
 

                                                                                                                    

การพัฒนา
คุณภาพ

การศึกษา 

การติดตาม
ตรวจสอบ
คุณภาพ

ภายใน 

การ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 

การ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

แผนกลยุทธของ
โรงเรียน 

กระบวนการศกึษา
ที่สอดคลอง 

มาตรฐานชาต ิ

กระบวนการ 
PDCA 
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โรงเรียนรตันโกสนิทรสมโภชบางขุนเทียน 

การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียนนั้น ดําเนินตาม
แนวคิดของหลักการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของครูและบุคลากรทุกคน โดยจัดใหกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรและเปนไปตามกระบวนการครบวงจร 
(PDCA) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) การควบคุมคุณภาพ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยอางอิงจากมาตรฐาน
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรรวมกันกําหนดเปาหมายทิศทางของโรงเรียนจาก
ผลการดําเนินงานในปการศึกษาที่ผานมา และมีการวางแผน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํางาน/โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป และมีการรวมจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่กําหนดโครงการ/
กิจกรรมทีครบถวน 
 (2) การตรวจสอบคุณภาพ โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงาน มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ กําหนดปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพของงานที่ชัดเจนและถูกกําหนด
ไวในปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา และมีการรายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมประจําป
การศึกษาเพื่อทราบถึงผลสําเร็จ ขอเสนอแนะ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการในปการศึกษาตอไป  
 (3) การประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2558 โรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผลการประเมินคุณภาพภายในอยูในระดับคุณภาพดีเยี่ยม และทาง
โรงเรียนไดจัดประเมินคุณภาพภายในเมื่อสิ้นปการศึกษา 
 

P 

D 

C 

A 

รวมกันวางแผน 

รวมกันปฏิบัติ 

รวมกันตรวจสอบ 

รวมกันปรับปรุง 

การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพ 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5 

 (1) การควบคุมคุณภาพ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน

การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรร่วมกันกำหนดเป้าหมายทิศทางของโรงเรียนจาก

ผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และมีการวางแผน และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงาน/โครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี และมีการร่วมจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรมทีครบถ้วน 

 (2) การตรวจสอบคุณภาพ โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพของการดำเนินงาน มีการแต่งตั้ง  

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ กำหนดปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพของงานที่ชัดเจนและกำหนด

ไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา และมีการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมประจำ  

ปีการศึกษาเพื่อทราบถึงผลสำเร็จ ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป  

 (3) การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในโดย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

และทางโรงเรียนได้จัดประเมินคุณภาพภายในเมื่อสิ้นปีการศึกษา และจัดทำรายงานประจำปีทุกปี 

ที่ครบถ้วน 
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โรงเรียนมัธยมวัดสิงห 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 

 
ชื่อผลงาน   MWS  Model  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดสงิห 
ผังมโนทัศน 
          
 
                                                                         
 
 
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.  ผลการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ  อยูในระดับดีเยี่ยม 
 
รูปภาพประกอบ 
   

         

        

MWS  Model พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 5 

การประกันคุณภาพ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
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โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 

การปฏิบัตทิี่ดีเลิศ (Best Practice)การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต้ังแตป พ.ศ. 2542 จนถึง
ปจจุบัน โดยอาศัยแนวคิดจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  นโยบายและจุดเนนของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานดาน
ผูเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา  รวมถึงศักยภาพของโรงเรียน บริบทของชุมชนและทองถ่ิน โดยใชระบบบรหิาร
คุณภาพ PDCA ( Deming Cycle)  
 

        
                                                                                           
                               
 
 
 
 
 
 
 

            
         
       
            
 
 
 
 
 
 
    

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

D ดําเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ 
    โรงเรียนตามแผนพฒันาทีส่อดคลองกบั   
    มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ประเมิน  
    คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน 
    การศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง รายงาน 
    การประเมิน 
     คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

C   ติดตาม ตรวจสอบ ความกาวหนาของ 
    การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา พรอมทัง้ประเมินผล 
    การดําเนินงานของสถานศึกษาตาม 
    มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

A  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
     และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษา     โดยการประชุม 
     นําเสนอผลการประเมินใหแกครู และ 
     ผูที่เกี่ยวของ 
 

 

 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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การปฏิบตัิทีด่ีเลศิ (Best Practice) ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขนุเทียน 
1. ช่ือผลงาน โครงการอนุรักษวาวไทย 
2. ความเปนมา 

การสงเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยใหมีคุณภาพ รูบทบาทหนาที่ของตนเอง ภาคภูมิใจในความเปน
ไทยและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย เปนเปาหมายสําคัญในการจัดการศึกษา 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 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนอนรุักษศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิใจในความเปนไทย 
3.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณลกัษณะของความเปนไทย 

4. กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอนสําคัญ 
                                                                     หลักการ / เหตุผล 
  
 

      
   พัฒนาองคการ               การมีสวนรวม                 โรงเรียนเปนฐาน           กระบวนการพัฒนา 
   Organizational             Participartion                 School Base                 วงจรเดมมิง่ 
   Development             management                 Management             (Deming Cycle) 
               
 
         
  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ                  นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัย                    นักเรียนมีสุนทรียภาพ 
  ทางการเรียนสงูข้ึน                         อันพึงประสงค                        ดานศิลปะ กีฬาไทย 

 
5. ประโยชนที่ไดรบั 
     5.1 นักเรียนรักวาวไทย อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

5.2 ไดรับการสนับสนุนทุกดานจากผูปกครอง ชุมชน และผูที่เกี่ยวของอยางมาก 
6.ภาพประกอบ 

 

6. ภาพประกอบ  
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โรงเรียนพิทยาลงกรณพิทยาคม 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (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
ของบุคลากรในแตละคณะ มีกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) คณะกรรมการ
ประสานงาน (ทีมประสาน/ ทีมสนับสนุน/
ทีมคุณภาพทุกคณะสามารถปฏิบัติงาน
ประสานงานกันอยางใกลชิด รวมมือกัน
ทํางานเปนทีม ทีมนํา ไดแก  คณะผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ซึ่ งจะ วิ เคราะหจุดออน จุดแข็ง  จัดทํ า
แผนกลยุทธ ควบคุม กํากับ ติดตาม และ
สนับสนุน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ   ทีมสนับสนุน/ทีมประสาน/
ทีมคุณภาพ เปนทีมหลักในการสนับสนุน
ประสานงานเปนพี่เลี้ยง ทั้งดานวิชาการและ
อื่น ๆ ใหเกิดการสรางระบบคุณภาพ    ทีม
สนับสนุนของระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  คือรองผูอํานวยการ หัวหนากลุม
บริหารงานบุคคล ทีมทําเปนทีมที่รับผิดชอบ
การทํ าง านโดยตรง ทุกคณะสามารถ
ปฏิบัติงานประสานงานกัน อยางใกลชิด 
รวมมือกันทํางานเปนทีม  
          การดําเนินการตามระบบ 
          โรงเรียนไดดําเนินการตามแนวทางที่กรมสุขภาพจิตกําหนด  5  ข้ันตอน คือ 
 1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 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 โรงเรียนไดเฝาระวังโดยการกําหนดระเบียบ การเชิญวิทยากรภายนอก               
มาใหความรู ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมตางๆ การตรวจสุขภาพ       
          5. การสงตอกรณีนักเรียนมีปญหาดานพฤติกรรม ก็จัดใหมีการสงตอโรงเรียนจัดระบบการดูแล                   
ชวยเหลือนักเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    
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โรงเรียนวัดนวลนรดศิ 

การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best  Practice) การสงเสรมินิสัยรักการอาน 
              โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ไดดําเนินงาน “โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน” เปน โครงการพิเศษ เพื่อสงเสริม
บทบาทของสถานศึกษา ในการแกปญหาสังคมไทย ที่คนไทย ไมมีนิสัยรักการอาน โครงการนี้ มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียน                  
มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอย างตอเนื่อง โดยสถานศึกษาไดดําเนินงาน
โครงการนี้มาอยางตอเนื่องยาวนาน ตั้งแตป 2540 จนถึงปจจุบัน และมีการปรับปรุงและพัฒนาหองสมุดใหทันสมัย เปน
หองสมุด Digital Library นําเทคโนโลยีเขามาใช เปนหองสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) จําลองลงในคอมพิวเตอรให
สามารถเขาถึงความรูไดอยางหลากหลาย I Terminal  เครื่องใหบริการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติดวยตนเอง I Desk ชุดการ
เรียนรูระบบสัมผัส ใชฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห ผานกิจกรรมเสริมทักษะ นอกจากที่จะพัฒนาหองสมุดแลว 
สถานศึกษาไดตระหนักถึงการพัฒนาตนเองของผูเ รียนดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน เชน กิจกรรมอานเฉลิม                     
พระเกียรติ 60 พรรษา “เจาฟานักอาน” โดยจัดทําสมุดบันทึกการอาน การฟง ซึ่งจัดทําอยางตอเนื่องเปนปที่ 13 กิจกรรม
คายการอานสําหรับยุวชนช้ัน ม.1 โดยจัดใหกับนักเรียนช้ัน ม.1 ทั้งระดับ โดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีการใช
หองสมุด รูวิธีการคนควา และรูจักระบบหองสมุด กิจกรรมนี้ไดดําเนินการเปนเวลา 15 ป ไดผลิตนักเรียนแกนนําหลายรุน 
ทําใหแกนนําไดรับเชิญเปนวิทยากร ครูไดรับเชิญเปนวิทยากรใหกับโรงเรียนและชุมชน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรื่องเลาชาว
หองสมุด และกิจกรรมอานเพื่อชีวิต (Reading for Life) นักเรียนจะเรียนรูคนหาเรื่องราวที่คนความาเลาสูกันฟง โดย                 
เนื้อเรื่องจะมีเนื้อหาความรูทั่วไป ขาวสาร หรือบางครั้งจะเปนเรื่องราวจากหนังสือ และนําไปบันทึกในสมุดบันทึกการอาน 
การฟง นักเรียนจะคนหาความรู เกร็ดความรูทั่วไป โดยนําความรูที่นาสนใจ ใหนักเรียนไดอาน บันทึกในสมุดบันทึกการอาน 
การฟง เปนกิจกรรมอานเพื่อชีวิต (Reading for Life) มีคําถาม และมอบรางวัลใหตอนทาย และนําความรูไปใหผูปกครอง      
ไดอาน ไดแชรความรูแกผูปกครองนั่นเอง กิจกรรมพิพิธภัณฑ/พิพิธเพลิน ใหผูเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรู นอกสถานศึกษา 
นํามาเขียนความประทับใจที่ไดจากการศึกษา จัดทําละครเวที ตั้งแตป 2547 จนปจจุบัน 11 ป มีวิวัฒนาการการทําละครจน
ปจจุบันเปน The Musical  ผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานประสบความสําเร็จ จนไดรับรางวัล
สถานศึกษาสงเสริมการอานดีเดนระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของสถานศึกษา 
เปนโครงการที่ชวยใหคนไทยอานหนังสือมากข้ึน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา นับวาเปนการ
ปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best  Practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอสังคม 
 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
การปฏิบัติที่ดีเลิศ(BestPractice)การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ได้ดําเนินงาน “โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” เป็น โครงการพิเศษ เพื่อส่งเสริม

บทบาทของสถานศึกษา ในการแก้ปัญหาสังคมไทย ที่คนไทย ไม่มีนิสัยรักการอ่าน โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียน                  

มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยสถานศึกษาได้ดําเนินงาน

โครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน และมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัย เป็น

ห้องสมุด Digital Library นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เป็นห้องสมุดเสมือนจริง (Virtual Library) จำลองลงในคอมพิวเตอร์  

ให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลาย I Terminal  เครื่องให้บริการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติด้วยตนเอง  I Desk ชุด

การเรียนรู้ระบบสัมผัส ใช้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะ นอกจากที่จะพัฒนาห้องสมุดแล้ว 

สถานศึกษาได้ตระหนักถึงการพัฒนาตนเองของผู้ เรียนด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมอ่าน 

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา “เจ้าฟ้านักอ่าน” โดยจัดทำสมุดบันทึกการอ่าน การฟัง ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 

กิจกรรมค่ายการอ่านสำหรับยุวชนชั้น ม.1 โดยจัดให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ทั้งระดับ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้

วิธีการใช้ห้องสมุด รู้วิธีการค้นคว้า และรู้จักระบบห้องสมุด กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการเป็นเวลา 15 ปี ได้ผลิตนักเรียนแกนนำ

หลายรุ่น ทำให้แกนนำได้รับเชิญเป็นวิทยากร ครูได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม

เรื่องเล่าชาวห้องสมุด และกิจกรรมอ่านเพื่อชีวิต (Reading for Life) นักเรียนจะเรียนรู้ค้นหาเรื่องราวที่ค้นคว้ามาเล่าสู่กัน

ฟัง โดยเนื้อเรื่องจะมีเนื้อหาความรู้ทั่วไป ข่าวสาร หรือบางครั้งจะเป็นเรื่องราวจากหนังสือ และนำไปบันทึกในสมุด  

บันทึกการอ่าน การฟัง นักเรียนจะค้นหาความรู้ เกร็ดความรู้ทั่วไป โดยนำความรู้ที่น่าสนใจ ให้นักเรียนได้อ่าน บันทึกใน

สมุดบันทึกการอ่าน การฟัง เป็นกิจกรรมอ่านเพื่อชีวิต (Reading for Life) มีคำถาม และมอบรางวัลให้ตอนท้าย และนำ

ความรู้ไปให้ผู้ปกครองได้อ่าน ได้แชร์ความรู้แก่ผู้ปกครองนั่นเอง กิจกรรมพิพิธภัณฑ์/พิพิธเพลิน ให้ผู้เรียนไปศึกษา  

แหล่งเรียนรู้ นอกสถานศึกษา นํามาเขียนความประทับใจที่ได้จากการศึกษา จัดทำละครเวที ตั้งแต่ปี 2547 จนปัจจุบัน   

11 ปี มีวิวัฒนาการการทำละครจนปัจจุบันเป็น The Musical  ผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประสบ

ความสําเร็จ ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่นระดับประเทศ จากกระทรวงศึกษาธิการ โครงการส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านของสถานศึกษา เป็นโครงการที่ช่วยให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ  

ให้เจริญก้าวหน้า นับว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best  Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
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          โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค 
     โรงเรียนแหงการเรียนรู มุงสูคุณภาพผูเรียนท่ียั่งยืน 
 
 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยระบบหลัก 3 ระบบ ไดแก ระบบ
เรียนรู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และเพื่อใหแนใจไดวาการดําเนินงานของทั้ง   
3 ระบบเปนไปอยางถูกตองและมีคุณภาพสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมาตรฐานของโรงเรียน 
“ระบบคุณภาพ” จึงเขามามีบทบาทสําคัญตอการควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินผลในทุกกิจกรรม/งานของโรงเรียน 
ซ่ึงผลจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝายทําใหโรงเรียน
สตรีวัดอัปสรสวรรคไดรับเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเดน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับคุณภาพดีมากจากการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งสาม
รอบจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) 
 ความโดดเดนของระบบคุณภาพโรงเรียนสตรี     
วัดอัปสรสวรรคเกิดจากการดําเนินงานอยางเขมแข็งและ
รวมมือเพื่อผดุงและรักษาระบบคุณภาพใหเปนสวนหน่ึงของ
การดําเนินงานตามปกติโดยใชกระบวนการดําเนินงาน       
6 ขั้นตอน เร่ิมตนจากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห 
(Review & Analyze) สถานการณปจจุบัน ปญหาใน 
การดําเนินงานที่ผานมา และมาตรฐานการศึกษาที่เก่ียวของ
ซ่ึงโรงเรียนจําเปนตองนําไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนําไปสู
การตั้ ง เปาหมายให เปนไปอยางมีทิศทาง  ตอจากน้ัน
ดําเนินงานภายใตวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ใน
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน (Plan) โรงเรียนสรางทีมงานที่จะ
รับผิดชอบและดูแลในแตละมาตรฐานบนพื้นฐานของ 
ความสอดคลองกับงานและความสามารถของบุคลากร 
จากน้ันรวมกันจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเปนแนวทางไปสูการ
ปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการ (Do) หัวใจสําคัญของ
การดําเนินงานในขั้นตอนน้ีคือการนําการจัดการความรู (KM) 
เขามาเปนสวนหน่ึงในการบริหารจัดการควบคู ไปกับ        
การอํานวยความสะดวกให กับคณะทํางานตางๆ ทั้งใน
สวนขอมูล กําลังคน และวัสดุอุปกรณ เพื่อนําไปสูการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในโรงเรียน เพื่อใหได
ขอมูลสารสนเทศที่แมนยํา ถูกตอง ตรวจสอบได และเปน 
 
 

ปจจุบัน ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบ (Check) วิธีการ
ประเมินแบบ AAR ไดถูกนํามาประยุกตใชเพื่อตรวจสอบผล
การดําเนินงานของโรงเรียนโดยจัดใหมีการแลกเปลี่ยนผล
การดําเนินงาน อุปสรรค และปญหาทันทีหลังจากสิ้นสุดการ
ดําเนินงานเพื่อนําไปวิเคราะหและรวบรวมเปนสารสนเทศ
เชื่อมโยงไปสูการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในคร้ัง
ตอไป ขั้นตอนที่ 5 การทบทวนการดําเนินงาน (Act) คือ
การนําผลการตรวจสอบมาใชในการทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงาน ปรับปรุง และพัฒนาเปาหมาย ตัวชี้วัด ตลอดจน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโรงเ รียน เพื่อให
ผูรับบริการเชื่อม่ันไดวาโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคเปน
โรงเรียนแหงการเรียนรู เพื่อมุงสูคุณภาพผูเรียนที่ยั่งยืน และ
ขั้นตอนที่ 6 การรายงานและแบงปน (Report & Share) 
เปนการประกาศใหสาธารณชนและตนสังกัดรับทราบผลการ
ดําเนินงาน ควบคูไปกับการเผยแพรและแบงปนแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานและผูที่สนใจตอไป 
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โรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม 

การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) การพัฒนาอัตลักษณผูเรียน 
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 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม   
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมแบงโครงสรางการบรหิารงานเปน ๔ กลุมบรหิาร  ไดแกกลุมบรหิารวิชาการ              
กลุมบรหิารงบประมาณ กลุมบรหิารงานบุคคล และกลุมบรหิารทั่วไปโดยยึดหลกัการการบรหิารตามระบบคุณภาพ  บนพื้นฐาน
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมปีระสิทธิภาพ ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม 

การควบคุมคุณภาพ (Quality  Control) 
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
- จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality  Audit) 
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
- จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) 

การประเมินคุณภาพ  (Quality  Assessment) 
- ตามวงจรคุณภาพ (Deming  Cycle) 

Plan 
- คูมือประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

- แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- แผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- กําหนดองคประกอบ            
ตัวบงชี้  เปาหมายและ
ผูรับผิดชอบ 

- สรางความรู  ความเขาใจ
ใหกับบุคลากร 

DO 
- ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- ดําเนินการตาม
แผนการประกัน
คุณภาพ 

- จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

Check 

- ประเมินผลความสําเร็จ
จากการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง 

- รับประเมินจาก
คณะกรรมการภายใน
โรงเรียน 

- รับการประเมินภายใน
โดยตนสังกัด 

- รับการประเมิน
ภายนอก 

Action 
- นําผลการตรวจประเมินของ

คณะกรรมการพิจารณารวมกัน
ในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- ประชุม/สัมมนา  แลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ 

- ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ     
และขอคิดเห็น 

 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มบริหาร  ได้แก่กลุ่มบริหารวิชา
การ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไปโดยยึดหลักการการบริหารตามระบบ
คุณภาพ  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

ระบบงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

การควบคุมคุณภาพ(QualityControl)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ 
- จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดทำแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การตรวจสอบคุณภาพ(QualityAudit)
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
- จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) 

การประเมินคุณภาพ(QualityAssessment)
- ตามวงจรคุณภาพ (Deming  Cycle) 

Plan

- คู่มือประกันคุณภาพ 
 ภายในสถานศึกษา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ประกนัคณุภาพการศกึษา 
- แผนการดำเนินงาน 
 ประกนัคณุภาพการศกึษา 
- กำหนดองค์ประกอบ            
 ตัวบ่งชี้  เป้าหมายและ 
 ผู้รับผิดชอบ 
- สร้างความรู้  ความเข้าใจ 
 ให้กับบุคลากร 
 

DO

- ประชุมคณะกรรมการ 
 ดำเนินงานประกัน 
 คุณภาพการศึกษา 
- ดำเนินการตาม 
 แผนการประกันคุณภาพ 
- จัดทำรายงานการ 
 ประเมินตนเอง (SAR) 
 

Check

- ประเมินผลความสำเร็จ 
 จากการจัดทำรายงาน 
 การประเมินตนเอง 
- รับประเมินจาก 
 คณะกรรมการภายใน 
 โรงเรียน 
- รับการประเมินภายใน 
 โดยต้นสังกัด 
- รับการประเมินภายนอก 
 

Action

- นำผลการตรวจประเมิน 
 ของคณะกรรมการ 
 พิจารณาร่วมกันใน 
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
 ประกนัคณุภาพการศกึษา 
- จัดทำแผนพัฒนา 
 คุณภาพการประกัน 
 คุณภาพการศึกษา 
- ประชุม/สัมมนา  
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหา 
 แนวทางพัฒนาการ 
 ดำเนนิงานประกนัคณุภาพ 
- ปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะ       
 และข้อคิดเห็น 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6 

โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) เรื่องการพัฒนาทักษะการอานโดยการสวดโอเอวิหารราย 

 

ชื่อเจาของผลงาน :  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมบรหิารวิชาการ  
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 

 

จุดประสงคของการดําเนินงาน : 
เพื่อพฒันาทักษะการอานและแกปญหาการอานไมออกโดยการสวดโอเอวิหารราย 

 

ขั้นตอนวิธีการ : 
1. ประชุมปรึกษาหารือปญหาการอานไมออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
2. แจงจุดมุงหมายในการพฒันาทักษะการอานของนักเรียน 
3. เตรียมวัสดุอปุกรณ ไดแก บทสวดโอเอวิหารราย 
4. ครูใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ทุกคน สวดโอเอวิหารราย สัปดาหละ 1 ครั้ง และนกัเรียน

นักเรียนที่มีการพัฒนาการอานที่ดีข้ึน สามารถเปนตนแบบการอานใหกบันักเรียนคนอื่นๆ ได 
5. ครูสังเกตการพัฒนาทกัษะการอานของนักเรียน โดยใหนกัเรียนมาทดสอบเปนรายบุคคล 
6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา 
7. คัดเลือกนักเรียนที่เปนตนเสียงและมีความสามารถในการอานที่เดนชัด เขารวมการแขงขันการสวด

โอเอวิหารรายที่หนวยงานภายนอกจัดข้ึน 
 

ผลการดําเนินการ 
1. นักเรียนไดรบัการพัฒนาทกัษะการอาน 
2. นักเรียนไดรบัรางวัลและเกียรติบัตรจากการเขารวมแขงขันกับหนวยงานภายนอก ทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง 
3. นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอานเปนทํานอง มากกวาการอานเปนรอยแกว 
4. นักเรียนไดรบัการพัฒนาทกัษะการทํางานเปนทมี เนื่องจากการแขงขันสวดโอเอวิหารราย จะเปน

การแขงขันแบบทีม 
5. นักเรียนไดรบัการถายทอดวัฒนธรรมไทยทีก่ําลงัจะสูญหายไป 

 

รางวัลท่ีไดรับ (ปการศึกษาปจจุบัน) : 
1. โลรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษา (ประเภทผสม) ในการประกวดสวดโอเอวิหารราย ประจําป 2559  ณ หอประชุม
สุพรรณิการ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

2. รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดโอเอวิหารราย ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห
สงเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลกและวันอัฏฐมีบูชา” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ราชวรมหาวิหาร 
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การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6 

โรงเรียนปญญาวรคณุ 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนปญญาวรคุณ ไดดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

ท่ี ดาน การดําเนินงาน 
1 การกําหนดมาตรฐาน

การศึกษา 
วิเคราะหขอมูลและผลการดําเนินงานรอบปการศึกษาทีผ่านมาจาก  ความสําเร็จ ปญหา/
อุปสรรค ของแผนงาน/โครงการ เพื่อกําหนดคาเปาหมายมาตรฐาน และตัวบงช้ี และ
ประกาศใหผูเกี่ยวของทราบ 

2 จัดทําแผนพฒันาการ
จัดการศึกษา 

1. วางแผนดําเนิน กิจกรรม/โครงการ ของสถานศึกษา 
 - ระบุกจิกรรม ตามแผนงาน/โครงการ  
 - กําหนดเวลา/ปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
2. ครูผูสอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู 
 - วิเคราะหหลักสูตร 
 - จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและผลิตสื่อ 
3. แจงผูเกี่ยวของ/รบัผิดชอบ ทราบและปฏิบัติการตามปฏิทิน 

3 การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 

1 จัดทําคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. จัดทําคําสั่งผูรบัผิดชอบงาน/กจิกรรม/โครงการ ในแตละปการศึกษา 
3. วางแผนและจัดเกบ็ขอมูล ดานบรหิารจัดการ และดานผูเรียน 

4 การดําเนินการตาม
แผนพัฒนา 
การจัดการศึกษา 

1. ผูรับผิดชอบ กจิกรรม/โครงการดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่กําหนด 
2. ผูบรหิารสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุน กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือ                  
ในการดําเนินงาน 

5 การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ 
การศึกษา 

1. กําหนดปฏิทินการนิเทศ กํากบั ติดตามและตรวจสอบ ความกาวหนา และใหความ
ชวยเหลือ การดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง 
2. ผูบรหิารและคณะกรรมการประกันคุณภาพนิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบ
ความกาวหนา เพื่อเรงรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

6 การประเมินคุณภาพ
ภายใน 
การศึกษา 

1. กําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในทั้งการบรหิารและดานผูเรียน 
2. ประเมินคุณภาพภายในโดยสะทอนภาพความสําเรจ็ที่ชัดเจน 

7 การรายงานประจําป 1. คณะกรรมการสรปุและจัดทํารายงาน 
 - รวบรวมขอมลูจากการประเมนิ (ขอ 6) 
 - จัดทํารายงาน รูปแบบตางๆ เชน แผนพับ นิทรรศการ ประชาสัมพนัธ รูปเลม 
2. นําเสนอผูเกี่ยวของทราบ (ผูปกครอง ชุมชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษ สมศ.) 

8 การพัฒนาการศึกษา 
อยางตอเนื่อง 

1. วิเคราะหขอมลู และผลการประเมินคุณภาพภายใน 
2. วิเคราะหขอมลู และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
3. นําผลการประเมินไปใชวางแผนปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
*หมายเหตุ : เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โรงเรียนไดดําเนินการ 
สรางจิตสํานึก การพฒันางานประกันโดยถือวาเปนวัฒนธรรมการทํางานปกติ  
(ทําทุกคน-ทําทุกวัน) 

โรงเรียนปัญญาวรคุณ
การปฏิบัติที่ดีเลิศ(BestPractice)การประกันคุณภาพการศึกษา
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) การจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 

 
 

 

 

 

การดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดเนนที่การนําไปใชปฏิบัตจิรงิและตอเนื่อง  การแตงตั้ง
คณะกรรมการมีความรู ความสามารถที่ตรงมาตรฐานทีร่บัผดิชอบ  มีความเขาใจบทบาทของตนเอง  ทําครบตาม
หลักการและข้ันตอนและขอสําคัญคือ หัวหนาสถานศึกษาใหความสําคัญกับระบบประกันคุณภาพโรงเรียน
จัดแบงบุคลากรทีเ่กี่ยวของกบังานประกันคุณภาพออกเปน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ   
คณะกรรมการดําเนินการ   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   และคณะกรรมการฝายจัดทํา
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการไดดําเนินการภายใตระบบการบรหิารงาน ดังนี้ 

1. ดําเนินการตามหลักการและข้ันตอนอยางครบถวน 
2. สรางความตระหนักใหบุคลากรเห็นความสําคัญของงานประกันคุณภาพ 
3. มีการออกคําสั่งแตงตัง้ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ มอบหมายและทําความเขาใจในบทบาท
หนาที่เพือ่ใหไดงานทีม่ีคุณภาพ 
4. หัวหนาสถานศึกษาใหความสําคัญ มกีารนเิทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางจริงจังและตอเนือ่ง 
5. คณะทํางานมีการวางแผนอยางเปนระบบและมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 
6. ดําเนินการตามแผนงานอยางจรงิจงัและตอเนื่อง 
7. คณะทํางานไดมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดวยการประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินการเปนระยะ 
8. จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษาภายในเวลาทีก่ําหนด 
ดังนั้น การถอดบทเรียนของการดําเนินการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยมวัด

หนองแขม ปการศึกษา 2558 คือการมอบหมายงานใหกับบุคลากรที่มีความรูความสามารถ การสรางความ
ตระหนัก ทําตามหลักการอยางครบถวนตามแนวการดําเนินงานของ สพม.1 ผูบริหารใหความสําคัญ และสุดทาย
เปนการวางแผนงานอยางเปนระบบและนําไปใชปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนางานโดยยึดกรอบการดําเนินงาน PDCA              
ที่สําคัญไดรบัความรวมมอืจากบุคลากรเปนอยางด ี จึงทําใหงานประกันคุณภาพฯ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  
ประสบความสําเร็จสะทอนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดอยางแทจริง และสามารถสงขอมลูไปยัง
หนวยงานตนสงักัด (สพม.1) ภายในเวลาที่กําหนด โดยปรากฏหลักฐานเปนเอกสารรายงานประจําปของ
สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปการศึกษา 2558 ที่ถูกตองสมบรูณ 

       ดังนั้น การถอดบทเรียนของการดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนมัธยม  

วัดหนองแขม ปีการศึกษา 2558 คือการมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การสร้างความ

ตระหนัก ทำตามหลักการอย่างครบถ้วนตามแนวการดำเนินงานของ สพม.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญ และสุดท้าย

เป็นการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและนำไปใช้ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนางานโดยยึดกรอบการดำเนินงาน PDCA              

ที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี จึงทำให้งานประกันคุณภาพฯ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  

ประสบความสำเร็จสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างแท้จริง และสามารถส่งข้อมูลไปยัง

หน่วยงานต้นสังกัด (สพม.1) ภายในเวลาที่กำหนด โดยปรากฏหลักฐานเป็นเอกสารรายงานประจำปีของ  

สถานศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ปีการศึกษา 2558 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ 
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PDCA 

โรงเรียนวัดรางบัว : การปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) การพัฒนาอัตลักษณผูเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูอัตลักษณของโรงเรียนวัดรางบัว 

การขับเคลื่อนดวย SKA-AA Model โดยครูท่ีปรึกษา 

ขั้นที่ 2  ใหความหมาย (วเิคราะหปญหา หลักธรรม)  

ขั้นที่ 3  ขยายความคิด (ดาํเนินการ)  ขั้นที่ 4  พินิจตรวจสอบ(ประเมิน สรุปผล รายงาน)   

ขั้นที่ 5  สรางกรอบสรุป (นําเสนอผลงาน) 

เลือกปญหา/ หาขอมูล   แลกเปล่ียนเรียนรู   

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร 

จํานวนโครงงาน 
1 หองเรียน                 
1 โครงงาน 

เวลาทีจ่ัดกิจกรรม 
กิจกรรมชุมนุม 1 ช่ัวโมง           

ตอสัปดาห 

การบรูณาการ 
- กลุมสาระตางๆ  

-กิจกรรมจิตสาธารณะ 

6 พันธกิจความดี 1.วินัย  2. กตัญู  3.มารยาท  4. ความดี 5.จิตอาสา  6.โรงเรียนสีขาว 

โครงงานคุณธรรม 

ขั้นที่ 1  สรางจิตสนใจ  (ปญหาที่อยากแก/ส่ิงท่ีอยากทํา) 

คุณธรรมตามอัตลักษณของโรงเรียน 
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง 

คนดี คนเกง และมีความสุข 

เรียนรูจากของจริง   

คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน 

ผาน 

สูผลสําเร็จ 

ปรับปรุง 
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โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา 
การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) การพัฒนาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

ความเปนมา          
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เปนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพื่อนําไปสูความพอเพียง 

โรงเรียนไดจัดทําโครงการพฒันาแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอพยีง เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกบั
นักเรียนซึ่งจะทําใหนักเรียนมผีลการเรียนดีข้ึน และบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และดํารงชีวิตในสงัคมได
อยางมีความสุข เปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 
วัตถุประสงค  
          1. เพื่อพัฒนานักเรียนดานรางกาย อารมณ สงัคมและสตปิญญาตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 
          2. เพื่อใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
          3. เพื่อใหโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด 
          4. เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
ประโยชนท่ีจะไดรับ 
      1. นักเรียนทุกคนไดรบัการพัฒนาทางดานรางกาย สตปิญญา อารมณและสังคม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
      2. การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
      3. นักเรียนเรียนไดอยางมีความสุข  
      4. ชุมชนใหการยอมรบัโรงเรียนมากขึ้น 
กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนสําคัญ 
 ข้ันเตรียมการ / วางแผน  

- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  ประชุมปรึกษาหารือผูทีเ่กีย่วของทุกฝาย วางแผนมอบหมาย
งานใหฝายตาง ๆ ดําเนินการ  

           ข้ันดําเนินการ / ปฏิบัติ  
- กําหนดพื้นที่แหลงเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง แบงเปนสวน ๆ ไดแก พื้นที่ โรงเรือน เรือนเพาะช

พืชสวนครัว/สมุนไพร พืชยกแปลง และแหลงน้ํา 
- ประชาสมัพันธถึงครทูี่ปรึกษา  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ทราบ เพื่อขอความรวมมือ

ในการเขารวมปฏิบัติกจิกรรมยอยในแตละพื้นที่ และมสีวนรบัผิดชอบในพื้นที่ที่กําหนด 
- จัดเตรียมวัสดุอปุกรณเพื่อพฒันาตามพืชทีท่ี่กําหนดไว และลงมอืปฏิบัติการพฒันา         

แหลงเรียนรู 
- การจัดทําปายสื่อ การใหความรูของแตละกจิกรรม ในแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
- สรปุกิจกรรมยอยจากแตละหองเรียนในพื้นที่ตาง ๆ ไดแก การเลี้ยงไก การเลี้ยงกบ          

การเพาะเห็ด การปลูกพืชสวนครัวสมุนไพร และการปลูกพชืแบบยกแปลง   
- การจัดทําบัญชีรายรบั รายจาย ของแตละกจิกรรมยอย 
- การติดตามและประเมินผล  

ผลสําเร็จ  
- นักเรียนมีพื้นทีส่ําหรับฝกปฏิบัติดานทักษะอาชีพ และมีสวนรวมในการพฒันาและเขาถึงชุมชน

มากขึ้น 
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โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภเิษก 

การปฏิบัติท่ีดีเลิศ (Best Practice) การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
เรื่อง การพัฒนาครูเพื่อศิษยในยุคศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค  
 เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และเปนผูนํา
การเปลี่ยนแปลงสูสถานศึกษา 
ท่ีมาและความสําคัญ 
 สืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 7-11 กุมภาพันธ 2557 มีจุดที่ควร
พัฒนา พบวามีครูบางสวนยังไมนําผลการวัดและการประเมนิผลมาใชเพื่อพฒันาการเรยีนรูของผูเรียนตลอดจน
ยังนําผลมาจัดทําวิจัยในช้ันเรียนยังไมตอเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาจึง
ตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียน อีกทั้งตองเปนผู ที่พรอมที่จะ
พัฒนานักเรียนใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตามยุคและสมัย และตองเปนผูที่คอยชวยแกไขปญหาของ
ผูเรียนไดอยางเปนระบบ  โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงสงเสริม
ใหครูดําเนินการทําวิจัยในช้ันเรียน และนวัตกรรมการสอนตางๆอยางตอเนื่อง 
เปาหมาย 

ในแตละปการศึกษาครูรอยละ 100 มีผลงานวิจัยในช้ันเรียนและผลงานนวัตกรรมอยางนอย 
ปการศึกษาละ 2 เรื่อง 
กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ศึกษาปญหา 2. หาสาเหตุของปญหา 3. หาวิธีแกปญหา 4.พัฒนานวัตกรรมและวิธีการแกปญหา 

5. จัดกิจกรรมแกปญหาหรือใชนวัตกรรม 6. เก็บและวิเคราะห
ขอมูล 

7. สรุปผล ตรวจสอบ สะทอน
ความคดิปรับปรุงและรายงานผล 

ครูทุกคน 

 

อบรมพัฒนาครู 

สถานศึกษาติดตามการทํางานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม 

จัดประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมภายในโรงเรียน 

ครูแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

คัดเลือกผลงานที่ดีรวมประกวดภายนอก 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา กลุ่มที่ 6 
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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
ภายในและภายนอกสะท้อนปัญหาหรือจุดอ่อนที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพ
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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1.ค่านิยมหลัก(COREVALUE) 
	 ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมประกันคุณภาพ	

 
2.วิสัยทัศน์(VISION) 
	 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใน
ปี	2562	
 

3.พันธกิจ(MISSION) 
	 3.1		 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง	
	 3.2		 พัฒนาระบบการติดตาม	 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ	 
ภายในสถานศึกษา	
	 3.3		 ส่งเสริมและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก	
	 3.4		 นิเทศ	 ติดตามประเมินผลและรายงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา	
	 3.5		 ศึกษาและวิจัยการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา	
 

ตอนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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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(STRATEGYMAP)ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

1.		ระบบ	QA	เข้มแข็ง													
	 มีประสิทธิภาพ																					
	 และทันสมัย 

10.	 การบริหารแบบ		
	 มุ่งผลสัมฤทธิ์	

2.	 ได้รับการรับรอง	
	 มาตรฐานจาก	สมศ.	
	 (รอบที่	4)	

11.		การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	

3.		มีวัฒนธรรมประกัน	
	 คุณภาพ	
 

สถานศึกษา

งบประมาณ

7.	 หัวหน้างาน	
	 การประกันฯ	และ	
	 เครือข่ายงาน	
	 การประกันฯ		
	 มีคุณภาพที่ดี	

8.		ระบบสารสนเทศ	
	 ของสถานศึกษาและ	
	 เขตพื้นที่ทันสมัย	

9.	 หัวหน้างานประกัน	
	 คุณภาพสามารถ	
 ทำงานวจิยัและพฒันา 
 

การพัฒนาและ
การเรียนรู้

4.		ผู้บริหารสถานศึกษา		
	 ครูและผู้เกี่ยวข้อง		
	 มีความรู้ความเข้าใจ	
	 และเจตคติที่ดีในการ	
	 ประกันคุณภาพ	
	 การศึกษา	

5.	 คณะกรรมการ	
	 ประเมินและ	
	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	
	 สถานศึกษา	
	 ทำหน้าที่ได้อย่างมี	
	 คุณภาพ	

6.		ผู้บริหารสถานศึกษา		
	 ครูและผู้เกี่ยวข้อง	
	 สามารถรับประเมิน	
	 ภายในและภายนอก															
	 ได้อย่างมีคุณภาพ	
 

กระบวนการภายใน
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วัตถุประสงค์
(Strategic
Objective)

ตัวชี้วัด
(Measure)

เป้าหมาย(Target)

ปี2558 ปี2560ปี2559 ปี2561 ปี2562

กลยุทธ์ริเริ่ม
(StrategicInitiative)

7.กรอบกลยุทธ์(STRATEGICFRAMEWORK)
มุมมองด้าน....สถานศึกษา

กรอบกลยุทธ์	(STRATEGIC			FRAMEWORK	

1.		ระบบ	QA		
	 เข้มแข็งมี	
	 ประสทิธภิาพ 
	 และทันสมัย	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.		ได้รับ	
	 การรับรอง	
	 มาตรฐาน		
	 จาก	สมศ.		
	 (รอบที่	4)	
 
 
 
 
 
3.		มวีฒันธรรม 
	 ประกัน	
	 คุณภาพ 

ร้อยละ	
80	
 
 
 

ร้อยละ	
40	
-	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
70	

ร้อยละ		
90	
 
 
 

ร้อยละ		
60	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-	
 
 
 
 
 
-	

ร้อยละ			
95	
 
 
 

ร้อยละ	
80	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
30	
 
 
 
 

ร้อยละ		
90	

ร้อยละ		
100	

 
 
 

ร้อยละ	
100	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
30	
 
 
 
 

ร้อยละ		
90	
 

ร้อยละ	
100	

 
 
 

ร้อยละ	
100	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
30	
 
 
 
 

ร้อยละ		
90	
 

1.1	ร้อยละของ	
	 สถานศึกษาที่มี	
	 ผลการประเมิน	
	 มาตรฐานที่	10		
	 ระดับดีเยี่ยม	
1.2	ร้อยละของ	
	 สถานศึกษาที่ใช้		
	 ICT	ในการ	
	 จัดเก็บข้อมูล	
	 สารสนเทศ	
 
 
 
2.1	ร้อยละของ	
	 สถานศึกษาที่	
	 ไดร้บัการรบัรอง 
	 มาตรฐาน	
2.2	ร้อยละของ	
	 สถานศึกษาที่มี	
	 ผลการประเมิน	
	 ระดับดีมาก	
 
 
3.	 ร้อยละของ	
	 สถานศึกษาที่มี	
	 ผลการประเมิน	
	 คุณภาพภายใน	
	 โดยหน่วยงาน	
	 ต้นสังกัดใน	 	
	 ระดับดีเยี่ยม	

1.1	 พัฒนามาตรฐาน	
	 การศึกษาเขตพื้นที่	
	 การศึกษามัธยมศึกษา		
	 เขต	1	
1.2		จัดทำคู่มือ/แนวทาง	
	 การพัฒนาระบบการ	
	 ประกันคุณภาพภายใน	
	 สถานศึกษา	
1.3	 การนิเทศ/ประชุม/	
	 สัมมนา/ผลิตสื่อ/วิจัย	
1.4		การประเมินระบบ	
	 ประกันคุณภาพภายใน	
 
2.1		ประชุม/สัมมนา	
	 เตรียมความพร้อมของ	
	 สถานศึกษา	
2.2		สัมมนาแลกเปลี่ยน	
	 เรียนรู้การรับประเมิน	
	 ภายนอก	
2.3		นิเทศสถานศึกษาเพื่อ	
	 รับการประเมินภายนอก	
	 รอบที่	4	
 
3.1	 พัฒนาคู่มือ																						
	 ผู้ประเมินคุณภาพ	
	 ภายใน	
3.2		พัฒนาผู้ประเมินภายใน	
3.3		นิเทศเยี่ยมสถานศึกษา	
 

ร้อยละ	100	ของ	
สถานศึกษาที่รับประเมิน	

คุณภาพภายนอก	
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วัตถุประสงค์
(Strategic
Objective)

ตัวชี้วัด
(Measure)

เป้าหมาย(Target)

ปี2558 ปี2560ปี2559 ปี2561 ปี2562

กลยุทธ์ริเริ่ม
(StrategicInitiative)

  
มุมมองด้าน....กระบวนการภายใน

กรอบกลยุทธ์	(STRATEGIC			FRAMEWORK)	

1.	 ผู้บริหาร	
	 สถานศึกษา		
	 ครูและ	
	 ผู้เกี่ยวข้อง	
	 มีความรู้		
	 ความเข้าใจ	
	 และเจตคติ	
	 ที่ดีในการ	
	 ประกัน		
	 คุณภาพ	
	 การศึกษา	
 
2.		คณะกรรม	
	 การประเมิน	
	 และผู้ทรง	
	 คุณวุฒิ	
	 ภายนอก	
	 สถานศึกษา	
	 ทำหน้าที่	
	 ได้อย่าง	
	 มีคุณภาพ	
 
3.	 ผู้บริหาร	
	 สถานศึกษา		
	 ครูและ	
	 ผู้เกี่ยวข้อง	
	 สามารถรับ	
	 ประเมิน	
	 ภายในและ	
	 ภายนอก	
	 ได้อย่าง	
	 มีคุณภาพ	

ร้อยละ	
80	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
80	

ร้อยละ		
90	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ		
85	
 
 
 
 
 

ร้อยละ			
95	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
90	
 
 
 
 
 

ร้อยละ		
100	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
95	
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
100	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
100	

 
 
 
 
 

1	 ร้อยละของ	
	 ผู้บริหาร	
	 สถานศึกษา	ครู	
	 และผู้เกี่ยวข้อง	
	 มีความรู้	ความ	
	 เข้าใจและ	
	 เจตคติที่ดี	
	 ในการประกัน	
	 คุณภาพ	
	 การศึกษา		
 
 
2.	 ร้อยละของ	
	 สถานศึกษาที่มี	
 ความพงึพอใจใน 
	 คณะกรรมการ	
	 ประเมิน	
 
 
 
 
 
3.1	ร้อยละของ	
	 สถานศึกษาที่มี	
	 ความพร้อมใน	
	 การรับประเมิน	
3.2	ความมั่นใจของ	
	 ผู้บริหาร	
	 สถานศึกษา	ครู	
	 และผู้เกี่ยวข้อง		
	 ในการรับการ	
	 ประเมิน	
	 คุณภาพ	
	 การศึกษา	

1.1	 การประชุม/สัมมนา	
	 เครือข่ายงานประกัน	
	 คุณภาพ	
1.2		การนิเทศเยี่ยม	
	 สถานศึกษา	
1.3	การสัมมนาแลกเปลี่ยน	
	 เรียนรู้	
 
 
 
 
 
2.1		สัมมนาคณะกรรมการ	
	 ประเมินและ	
	 ผู้ทรคุณวุฒิภายนอก	
	 สถานศึกษา	
2.2	 จัดทำทำเนียบ	
	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	
	 สถานศึกษา	
 
 
 
3.1		สัมมนาเตรียม	
	 ความพร้อม	
3.2	 การนิเทศเยี่ยม	
	 สถานศึกษา	
3.3		สัมมนา	
	 	แลกเปลี่ยเรียนรู้	
 

ร้อยละ		
100	

ร้อยละ		
100	
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วัตถุประสงค์
(Strategic
Objective)

ตัวชี้วัด
(Measure)

เป้าหมาย(Target)

ปี2558 ปี2560ปี2559 ปี2561 ปี2562

กลยุทธ์ริเริ่ม
(StrategicInitiative)

  
มุมมองด้าน....การพัฒนาและการเรียนรู้

กรอบกลยุทธ์	(STRATEGIC			FRAMEWORK)	

1.	 หัวหน้างาน	
	 ประกันฯและ	
	 เครือข่ายงาน	
	 การประกันฯ		
	 มีคุณภาพที่ดี		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.	ระบบสาร	
	 สนเทศสถาน	
	 ศึกษาและ		
	 เขตพื้นที่	
	 การศึกษา	
	 ทันสมัย	
 
 
 
 
3.	 หัวหน้างาน	
	 ประกัน	
	 คุณภาพ	
	 สามารถ	
	 ทำงานวิจัย	
	 และพัฒนา	

ร้อยละ	
90	
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
80	
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
40	
 
 
 
 
 
 
 
 
-	

-	
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ		
85	
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ		
60	
 
 
 
 
 
 
 
 
-	

ร้อยละ			
95	
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
90	
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
80	
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ		
50	

ร้อยละ		
96	
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
95	
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
90	
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ		
60	
 

ร้อยละ	
97	
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
100	

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ	
100	

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ		
70	
 

1.1	ร้อยละของ	
	 สถานศึกษาที่มี	
	 ระบบการ	
	 ประกันคุณภาพ	
	 ภายในสถาน	
	 ศึกษาในระดับ	
	 ดีเยี่ยม	
1.2	ร้อยละของ	
	 หัวหน้างาน	
	 ประกันฯและ	
	 เครือข่ายงาน	
	 การประกันฯ		
	 ที่มีความ	
	 พึงพอใจในงาน		
 
2.1	ร้อยละของ	
	 สถานศึกษาที่ใช้		
	 ICT	ในการ	
	 จัดเก็บข้อมูล	
	 สารสนเทศ	
2.2	เขตพื้นที่มี	
	 ข้อมูล	
	 สารสนเทศ	
	 ที่ทันสมัย	
 
ร้อยละของ	
สถานศึกษาที่มี	
ผลงานวิจัยและ	
พัฒนา	

1.1	 สัมมนาเครือข่าย	
	 งานประกันคุณภาพทุกปี	
 
 
 
 
 
1.2	 การสัมมนา	
	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/	
	 การศึกษาดูงาน	
1.3	 จัดทำทะเบียน	
	 ทำเนียบเครือข่ายฯ	
 
 
 
2.1	 สัมมนา	
	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/	
	 การศึกษาดูงาน	
2.2	 การนิเทศเยี่ยม	
	 สถานศึกษา	
 
 
 
 
 
3.1	 การฝึกอบรม	
3.2	 การนิเทศเยี่ยม	
	 สถานศึกษา	
3.3	 การสัมมนาเสนอ	
	 ผลงานวิจัย	
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วัตถุประสงค์
(Strategic
Objective)

ตัวชี้วัด
(Measure)

เป้าหมาย(Target)

ปี2558 ปี2560ปี2559 ปี2561 ปี2562

กลยุทธ์ริเริ่ม
(StrategicInitiative)

  
มุมมองด้าน....งบประมาณ

กรอบกลยุทธ์	(STRATEGIC			FRAMEWORK)	

1.	 การบริหาร	
	 แบบมุ่ง	
	 ผลสัมฤทธิ์	
 
 
 
 
2.	 การใช้	
	 งบประมาณ	
	 อย่างคุ้มค่า	

1.	การจัดสรร	
	 งบประมาณ	
	 ตามลำดับ	
	 ความสำคัญของ	
	 วัตถุประสงค์	
	 เชิงกลยุทธ์	
 
2.	 การใช้	
	 งบประมาณ	
	 อย่างมี	
	 ประสิทธิภาพ	

1.		 การประชุมพิจารณา	
	 ลำดับความสำคัญของ	
	 โครงการ/กิจกรรม	
	 ที่สอดคล้องกับ	
	 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	
 
 
2.	 การติดตามการใช้	
	 งบประมาณใน	
	 ทุกกิจกรรม/ทุกไตรมาส	

ติดตามทุกกิจกรรม/ทุก	3	เดือน	

ตรวจสอบ	ทบทวนแผนฯ	ทุกปี	
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คณะผู้จัดทำเอกสาร
การประกันคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
******************************** 
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