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 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ใน หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ก าหนดไว้ในข้อ 14 (2) ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเพ่ือการน า
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการขยายโอกาสทาง
การศึกษา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได้จัดท า “คู่มือการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี” เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาในสังกัด สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา สอดรับการประเมิน
คุณภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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ส่วนที ่1 
กระบวนการวางแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการศกึษา และการก าหนดตวัชี้วดัความส าเรจ็ 

การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการก าหนดทิศทาง เปูาหมาย 
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตขององค์การหรือหน่วยงาน   โดยเลือกวิธีท างานที่ดีที่สุด        
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้บรรลุผลตามที่ต้องการภายในเวลาที่ก าหนด ในประเด็นที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ 1) จุดหมายปลายทาง (คืออะไร) 2) วิธีการด าเนินงาน (ท าอย่างไร) และ 3) ระยะเวลา (เสร็จสิ้น
เมื่อไร) การวางแผนเป็นเครื่องมือในการควบคุมให้เกิดสิ่งต้องการให้สัมฤทธิ์ผลในอนาคต 
 การวางแผนมีประโยชน์ส าคัญต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     1. ปูองกันมิให้เกิดปัญหาและความผิดพลาด หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น          
ในการปฏิบัติงานในอนาคต 
     2. ท าให้หน่วยงานมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนว่าจะท าอะไร        
ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และใครท า ท าให้นักบริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ        
ได้ง่าย 
     3. ช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์  
เวลา ฯลฯ 
     4. ช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะมีแผนเป็นแนวทาง 
“เปรียบเสมือนเรือที่มีหางเสือ” 
     5. ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ นักบริหารสามารถควบคุม ติดตามการปฏิบัติงาน
ได้ง่าย 

 การวางแผนอาจจ าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ หากจ าแนกตามระยะเวลาอาจแบ่งได้เป็น        
3 ประเภท ดังนี้ 
  1. แผนระยะสั้น (Short-Range Plan) คือ แผนที่ใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 
1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan or Operation Plan) ประกอบด้วย 
วิธีการด าเนินการ สถานที่ งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จและผู้รับผิดชอบ  
  2. แผนระยะปานกลาง (Intermediate-Range Plan) คือ แผนที่ใช้ระยะเวลา    
ในการด าเนินการตั้งแต่ 3-4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
(พ.ศ.2555-2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นต้น 
  3. แผนระยะยาว (Long-Range Plan) คือ แผนที่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป ในแผนจะก าหนดขอบเขตแนวทางไว้กว้างๆ เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ 15 ปี    
เป็นต้น 
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 หากจ าแนกตามระดับการบริหารงานของหน่วยงานสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  1. แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) โดยผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทส าคัญที่สุด 
ในการจัดท าแผน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานแล้วประสานไปยังผู้บริหารระดับกลาง และ
ระดับล่าง มีลักษณะการบริหารแบบบนลงล่าง (Top-Dow Planning)  ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมด 
มุ่งเน้นให้หน่วยงานเจริญเติบโตและด ารงอยู่ได้ในอนาคต กับการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
  2. แผนยุทธวิธี (Tactical Planning) เป็นแผนที่เกิดจากการกระท าร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงกับผู้บริหารระดับกลางเพ่ือให้หน่วยงานบรรลุผลส าเร็จที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตาม
เปูาหมายยุทธวิธีและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและเป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าโดย
หน่วยงานย่อยซึ่งอยู่ภายในหน่วยงาน การวางแผนยุทธวิธีต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตก าหนดของแผนกลยุทธ์ 
ทีค่รอบคลุมค่าใช้จ่าย รายได้ เวลา และเครื่องมือเครื่องใช้ 
  3. แผนปฏิบัติการ (Operational Plans) การวางแผนระยะสั้น ลักษณะเฉพาะ 
การวางแผนปฏิบัติการเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับล่างที่จะต้องกระท าให้บรรลุเปูาหมายปฏิบัติการ     
ทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เป็นทรัพยากรที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้ 

ความเชื่อมโยงของแผนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษา 
โรงเรียนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 การวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษ า         
ขั้นพ้ืนฐาน ใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมี              
นโยบายและระยะเวลาสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และแผนการศึกษาแห่งชาติ               
เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนของหน่วยงาน 
 

 

ระบบการวางแผนของ สพฐ.  สพท.  และสถานศกึษา 

แผนปฏบิตัริาชการ 
4 ป ีสพฐ. 

แผนพฒันาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สพท. 

แผนพฒันาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโรงเรยีน 

แผนปฏบิตัิการ
ประจ าป ี สพฐ. 

แผนปฏบิตัิการประจ าปี 
สพท. 

แผนปฏบิตัิการประจ าปี 
โรงเรียน 
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แผนภูมิ  แสดงความเชื่อมโยงของแผนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนและ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงนโยบายและยทุธศาสตรช์าตทิีเ่กีย่วข้องกบัการวางแผนจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ หรือจุดเน้นต่างๆ จากผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเป็นกรอบก าหนด            
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของนโยบายให้สามารถเห็นได้ชัดเจนสู่ความส าเร็จได้บรรลุผลส าเร็จ คือ 

 1. ระดบัสากล 
  นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมประชุมและ
ตกลงก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  เช่น 

  - เปูาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) คือ
เปูาหมายแปดประการ ที่รัฐสมาชิกสหประชาชาติ 189 แห่ง ตกลงยอมรับกันที่จะพยายามบรรลุให้ได้ภายใน 
พ.ศ. 2558  

  - การศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมระดับโลก เรื่องการศึกษาเพ่ือปวงชน เมื่อปี พ.ศ. 2533 ที่จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การ
ยูเนสโก และหน่วยงานสหประชาชาติอ่ืนๆ  

 

 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ขอกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนปฏิบัติราชการ 
4 ป ีของ สพฐ. 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของ สพฐ. 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
ของ สพท. 

แผนพัฒนาการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน  

ของโรงเรียน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของ สพท. 

แผนปฏิบัติการประจ าป ี
ของโรงเรียน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ             
และสังคมแห่งชาติ  

นโยบายและยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง               
(พ.ศ. 2552- 2561) 

 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
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   ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 องค์การยูเนสโก ร่วมกับหน่วยงานสหประชาชาติอ่ืน ๆ 
ที่ด าเนินการเรื่องการศึกษาเพ่ือปวงชนก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุการศึกษาเพ่ือปวงชนภายใน                         
ปี พ.ศ. 2558 ไว้ในกรอบปฏิญญาดาการ  

  บทบาทของการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในส่วนของความร่วมมือด้านการศึกษาของ
ประชาคมอาเซียนนั้น ได้มีการลงนามในปฏิญญาชะอ า-หัวหิน  โดยนายกรัฐมนตรีของไทยและผู้น าของ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือใน 3 เสาหลัก คือ ประชาคมด้านการเมืองและความ
มั่นคง โดยใช้การศึกษาเป็นตัวน า ประชาคมด้านเศรษฐกิจ ทุกประเทศจะต้องพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีโลก และประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือให้สามารถก้าวไปสู่ความส าเร็จของการ
เป็นประชาคมอาเซียนได้ภายในปี 2558 

   จากการระดมความคิดในหลากหลายเวทีจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 เสาหลัก รวมถึงผู้บริหาร
การศึกษา ครูผู้สอน นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง พบข้อเสนอแนวทางมากมาย เช่น การให้ความรู้แก่
พลเมือง ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพ่ือนบ้าน การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และจิตส านึกของพลเมือง
อาเซียน ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมจัดกิจกรรมด้านการศึกษา สร้างเด็กให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ การจัดหลักสูตรการศึกษาอาเซียน ด้วยการส่งเสริม   
การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

 ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไทยให้รู้จักวัฒนธรรม สังคม ความเป็นอยู่ของเพ่ือนอีก 9 ประเทศ ที่จะสามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
อย่างมั่นใจ โดยการด าเนินโครงการพัฒนาประชาคมสู่อาเซียน (Spirit of ASEAN) เพ่ือรองรับ           
การรวมกลุ่มของประเทศอาเซียน ในปี 2558 เช่น โรงเรียน Buffer School เป็นโรงเรียนที่อยู่ติด
ชายแดนกับประเทศไทย 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย โรงเรียน Sister School เป็น
โรงเรียนที่มีความพร้อม มีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของภาษาและ ICT ที่อยู่ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่ติดชายแดน 
กับประเทศไทย 5 ประเทศได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน เป็นต้น 

 2. ระดบัประเทศ 
  ทิศทางการพัฒนาประเทศ กฎหมาย และนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นกรอบ          
ทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552 – 2559  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 
พ.ศ. 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  นโยบายรัฐบาล 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน   นโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง                       
(พ.ศ. 2552- 2561) และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เป็นต้น 

 3. ระดบักระทรวง 
  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง            
การพัฒนาประเทศ  กฎหมาย และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 4 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  แผนปฏิบัติการประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการ และ นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น 
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 4. ระดบักรม 
  ทิศทางนโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีความสอดคล้องกับทิศทาง นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและกรอบภารกิจในความรับผิดชอบ เช่น   แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปีของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ นโยบาย จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นต้น 

 5. ระดบัจังหวดัและกลุม่จงัหวดั  เช่น แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของจังหวัด เป็นต้น 

การปฏิรูประบบราชการไทย  มีความพยายามในการพัฒนาและยกขีดความสามารถ    
ในการบริหารจัดการส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการที่ดี       
(Good Governance) เป็นหลักคิดส าคัญในการพัฒนาระบบราชการไทย เพ่ือช่วยผลักดันให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ   มีการตราพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมถึง การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.  2551–2555) และแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552-2555) ซึ่งจากกฎหมาย 
ระเบียบ ดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน 
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเพ่ือน าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน ได้น าแนวคิดของ        
การบริหารเชิงกลยุทธ์   (Strategic Management)   ที่เป็นหลักการในการบริหารที่จะช่วยให้หน่วยงาน  
มีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือไปสู่ทิศทางที่ต้องการ  รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนมาใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการบรหิารเชิงกลยุทธ ์  

1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) หรือการจัดวางกลยุทธ์ (Strategy 
Formulation)  มีกระบวนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1. การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน เป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อหน่วยงานทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ให้ทราบถึงบริบทปัจจุบันของหน่วยงานที่ว่า ปัจจุบัน
หน่วยงานเราอยู่ ณ จุดใด (Where are we now?) 

 1.2 การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน เป็นการก าหนดทิศทางที่ เป็นผลลัพธ์
ปลายทางที่หน่วยงานต้องการบรรลุ การก าหนดทิศทางพัฒนาของหน่วยงาน ประกอบด้วย การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์หลัก ที่ว่าหน่วยงานของเราต้องการไปสู่จุดไหน (Where do we want to 
go?)   

 1.3 การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการน าข้อมูล  ผลการวิเคราะห์สถานภาพของ
หน่วยงานและทิศทางของหน่วยงาน จัดท าเป็นกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน
มากที่สุด ซึ่งก าหนดเป็นประเด็นกลยุทธ์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย กลยุทธ์ ซึ่งเปรียบเสมือน        
การตอบค าถามท่ีว่า เราจะไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร (How do we get there?) 
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2. การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) เป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญอย่างมากในการบริหารเชิงกลยุทธ์ เมื่อได้วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ก าหนดทิศทางการพัฒนา 
และจัดท ากลยุทธ์แล้ว ต้องน ากลยุทธ์ที่ได้วางแผนไว้มาด าเนินการประยุกต์เพ่ือบริหารจัดการให้เกิด 
ผลผลิตและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   หากการปฏิบัติตามกลยุทธ์ไม่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่มุ่งหวัง    
ก็ไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนด ดังนั้น การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเปรียบเสมือนการตอบค าถามที่ว่า      
เราจะต้องท าหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพ่ือไปถึงจุดนั้น (What do we have to do or change?) 

3. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation)        
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ/กิจกรรมของกลยุทธ์ของหน่วยงาน       
ซึ่งวิธีการในการติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จที่ได้ก าหนดไว้ จะตอบค าถามที่ว่า  
เราจะวัดความก้าวหน้าและรู้ว่าเราได้ไปถึงท่ีหมายได้อย่างไร (How do we measure our progress  
and know we've  got to there ?)  

 
              แผนภมูิ  การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งค าถามทางกลยทุธแ์ละองคป์ระกอบของการบรหิารเชิงกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การวางแผนกลยุทธ ์

          การวางแผนกลยุทธ์ มีกระบวนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน 
                     2. การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน 
                     3. การก าหนดกลยุทธ์  
ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1. การศกึษาสถานภาพของหนว่ยงาน 

              การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน มีลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ให้ความส าคัญกับ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ได้ตรงความต้องการตามภารกิจบทบาทของ
หน่วยงานและมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ 2) ให้ความส าคัญต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาสและอุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงไปกับศักยภาพที่เป็นจุดแข็ง
และจุดอ่อนของหน่วยงาน  เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานได้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ  และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ซึ่งหากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปกลยุทธ์จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไป
ด้วย   

1. เราต้องการไปสู่จดุไหน 
 (Where do we want to go?) 

1. การก าหนดวิสยัทัศน์และ 
ทิศทางของหน่วยงาน 

 

4. เราจะต้องท าหรือปรับเปลี่ยน 
   อะไรเพื่อไปถึงจุดนั้น 
(What do we have to do or change in 
order to get there?) 

4. การแปลงกลยุทธส์ู่การปฏิบัต ิ
    (Strategic Implementation) 

 

5. เราจะวดัความก้าวหนา้และรู้ว่าเราได้
ไปถึงที่หมายได้อย่างไร (How do we 
measure our progress  and know 
we've  got ton there ?)  

 
 

5. การควบคุมและประเมินผล             
กลยุทธ์                                
(Strategic Control and Evaluation) 

 

2. ปัจจุบัน เราอยู่ ณ จดุใด 
(Where are we now?) 

2. การวินิจฉยัหน่วยงาน เช่น วิเคราะห์ 
SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) 

 

3. เราจะไปจุดนั้น ได้อย่างไร 
(How do we get there?) 

3. การก าหนดกลยุทธ์ 
    (Strategic Formulation) 
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                1.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  

ผู้ มี ส่ วนได้ส่ วน เสี ย   หมายถึ ง  ผู้ ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบทั้ งทางบวกและทางลบ                 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการด าเนินการตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน มีความส าคัญ        
ต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์หลักของหน่วยงานได้ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนและการบริหารจัดการหน่วยงาน จ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ  
1) มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal Stakeholders) ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรระดับปฏิบัติ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน และครูและบุคลากรทางการศึกษา  2 ) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  
ในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ ผู้รับจ้าง 
เป็นต้น และ 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External Stakeholders)   เช่น สมศ. 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน NGO คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งกลุ่ม
การเมืองที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นต้น 
                  1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment  Analysis)  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน  ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ     
ที่เหมาะสม สามารถใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์      โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานที่
ครอบคลุมสิ่งที่มีอิทธิพล  ความเสี่ยง  ความท้าทายและข้อก าหนดที่ส าคัญอ่ืน ๆ ที่อาจส่งผลต่อโอกาส
และทิศทางในอนาคตของหน่วยงานและให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการมองการณ์ไกลเท่าที่
เป็นไปได้  เพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการบริหารจัดการโดยรวม ซึ่งมี
เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการวิเคราะห์ ดังนี้ 

  1) Five Forces Model เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่
หน่วยงานแข่งขันอยู่จะช่วยให้หน่วยงานเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาส (Opportunities) และ 
อุปสรรค (Threats) ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน  

  2) PESTLE Analysis เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงาน โดยพิจารณาถึงความมั่นคงทางการเมือง (Political) สภาพเศรษฐกิจ (Economic) สังคม
(Social) เทคโนโลยี (Technology) กฎหมาย (Legal) ผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 

     3) Value Chain Model เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ขีดความสามารถและ
ศักยภาพภายในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานด าเนินอยู่ในปัจจุบัน (As Is) 
พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่ควรเป็น (To Be) เพ่ือ
ก่อให้เกิดคุณค่าหาช่องว่าง (Gap) ที่มีอยู่ เพ่ือจัดท าเป็นแนวทางในการลดช่องว่างดังกล่าว 

  4) SWOT Analysis เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ เชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงานเพ่ือให้ทราบบริบทของหน่วยงานว่าเป็นอย่างไร    เมื่อมีการประเมินปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายใน จะพบว่า มีปัจจัยใดที่เป็นโอกาสหรือข้อจ ากัด และจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไรต่อ
หน่วยงาน หรือเข้ามาส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน รวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐาน ส าหรับการก าหนดทิศทางและ
กลยุทธ์ของหน่วยงานได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  รวมถึงท าให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้และ
ตระหนักร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  เพ่ือท าให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
SWOT Analysis  จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการวิเคราะห์บริบทอย่างเป็นระบบก่อนวางแผนการบริหาร
การศึกษา ในที่นี้น าเสนอการใช้ SWOT Analysis ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวางแผนการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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            กรณีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงานโดย SWOT Analysis  มีองค์ประกอบ 
ประเด็นและวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (External Environment)  
โดยท าการวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยที่มีอิทธิพล/สภาพปัจจุบัน  ปัญหาต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  
                            1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunities: O)  หมายถึง ปัจจัย
หลักของสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เป็นโอกาส เอ้ืออ านวยหรือสนับสนุนหน่วยงานให้ประสบ
ผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ และอุปสรรค (Threats: T) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอก
หน่วยงานที่เป็นอุปสรรค ภัยคุกคามหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานไม่ประสบ
ผลส าเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

               การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านการศึกษาสามารถ           
ใช้หลักการวิเคราะห์ที่เรียกว่า C-PEST หรือ STEP ประกอบด้วย 1) ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ 
(Customer Behaviors : C)  2) ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio – cultural   Factors : S)          
3) ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T)  4)ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E ) และ      
5) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P)    

        1.2 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths: S) หมายถึง ปัจจัยหลักของ
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง ข้อดีหรือข้อเด่นที่จะท าให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ และจุดอ่อน (Weaknesses: W) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่
เป็นจุดอ่อน ข้อด้อยหรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการด าเนินงานของหน่วยงานที่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในทางด้านการศึกษา เดิมนิยมใช้ประเด็นส าคัญมา
วิเคราะห์ ที่เรียกว่า 2S 4Mหรือใช้หลักการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ McKinsey 7 S  ประกอบด้วย    1) 
ด้านโครงสร้าง (Structure : S1)  2) ด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy : S2 )    3) ด้านระบบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน (Systems : S3)  4) ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style : 
S4)  5) ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (Staff : S5)  6) ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills : S6) และ7. 
ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7)   
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  แผนภูมิ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       การประเมนิสถานภาพของหนว่ยงาน  
              
 
 
   การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน  ด าเนินการหลังจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม   ของ
หน่วยงานว่าปัจจุบันหน่วยงานมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค          มี
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นข้อมูลในการวางทิศทางของหน่วยงาน ซึ่งการ
ประเมินสถานภาพของหน่วยงาน  ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยน าผลการสรุปจากวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในด้วยเทคนิค SWOT Analysis มาประเมินสถานภาพ
หน่วยงาน  โดยประมวลสรุปว่าหน่วยงานของเราอยู่ในต าแหน่งใด เอ้ือและแข็ง/เอ้ือแต่อ่อน/ไม่เอ้ือ      
แต่แข็ง/ไม่เอ้ือและอ่อนเพ่ือจะได้เป็นข้อมูล ส าหรับจัดวางทิศทางของหน่วยงานต่อไป  
           การแสดงสถานภาพของหน่วยงานอาจแสดงออกมาในรูปของกราฟ  ว่าหน่วยงานเป็นลักษณะ
ใด ซึ่งการแสดงสถานภาพของหน่วยงาน จ านวน 4 ลักษณะ คือ 1) Stars  (เอ้ือและแข็ง) ให้ก าหนด      
กลยุทธ์เชิงรุก(Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด               
2) Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) ให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร (Turnaround)   3) Cash Cows   
(ไม่เอ้ือแต่แข็ง) ให้ก าหนดกลยุทธ์ปูองกัน /แตกตัว (Defend / Diversify) และ 4) Dogs (ไม่เอ้ือและอ่อน) 
ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว /ถอย(Retrenchment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           SWOT  Analysis 

 
ปจัจยัจาก 
2S 4M 
หรือ 
7 S 

 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 

 

 

 

 

 
    
          จดุแขง็          จดุออ่น 
      (Strength  -  Weakness) 
 

 

 

ปจัจยัจาก 
2S 4M 
หรือ 
7 S 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

     โอกาส           อปุสรรค 
   (Opportunity – Threat) 

 
 

ปจัจยัจาก 
STEP 
หรือ 

C - PEST 
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กราฟแสดงสถานภาพหนว่ยงานในลกัษณะตา่งๆ 
 

 
                                                                             

 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 
  
 
 
                                                                                          
 
 
                                                                                                                      
 
                                                                                                             
                  
 
                                

แผนภาพ  การประเมนิสถานภาพของหนว่ยงาน 
 
                                                      

 
Stars 

(รกุ/เพิ่ม/ขยาย) 
 

 
? 

( ปรบัปรงุ) 

 
Cash Cows 

(รกัษาสถานภาพ) 
 

 
Dogs 

(ตดัทอน/ถอนตวั) 

 
 
 
 

โอกาส 
(Opportunities) 

O 

S w 

 

T 

Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) 
O O 

O O 

T T 

T
W 

T 

W W 

W W 

S
W 

S
W 

S
W 

S
W 

S
W 

Cash Cows (ไมเ่อือ้แตแ่ขง็) Dogs (ไมเ่อือ้และอ่อน) 
          T 
      อปุสรรค 

(
Treats) 

จดุแขง็ 
(Strengths)  S 

 

จดุออ่น 
W (Weaknesses)  

 

O 

S W 

T 

Star (เอื้อและแขง็) 
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 2. การก าหนดทศิทางของหนว่ยงาน 

การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน เป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝุายร่วมกัน               
ตั้งปณิธาน ความคาดหวัง ตั้งมั่น ใฝุฝัน ที่จะพัฒนาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จ โดยร่วมกันระดมพลัง
ปัญญา วิจารณญาณ และแรงบันดาลใจ ตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง จัดวาง สร้างสรรค์สภาพที่               
พึงประสงค์ ทิศของหน่วยงานประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์หลัก มีสาระส าคัญ หลักการ
และแนวทางการจัดท า ดังนี้ 

       การก าหนดวสิยัทัศน ์(Vision  Formalation) 
  วิสัยทัศน์ เป็นความคาดหวังของหน่วยงานในอนาคตที่ต้องการจะเป็น  เกิดจาก

ทัศนคติ และมุมมอง ตลอดจนแนวคิดของผู้บริหารที่แตกต่างกันออกตามภูมิหลัง (Background) และ
ประสบการณ์ (Experience) วิสัยทัศน์ จึงเป็นภาพเกี่ยวกับอนาคตที่ เป็นความคิดค านึง (นามธรรม) 
เกี่ยวกับสภาวการณ์ในอนาคตจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสภาพแวดล้อม
ของหน่วยงาน ที่แสดงถึงความปรารถนาหรือความทะเยอทะยานส าหรับอนาคต แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการที่
จะน าไปสู่ความมุ่งหมายอย่างชัดเจน 

 การสร้างวิสัยทัศน์เกิดข้ึนจากการร่วมระดมความคิดเห็นของคนหลายกลุ่มในหน่วยงาน
ที่ต้องการเห็นหน่วยงานเป็นอย่างไร    สิ่งส าคัญที่จะสร้างวิสัยทัศน์ก็คือจะต้องพิจารณาใน  4 ขั้นตอนคือ  
ย้อนอดีต  มองปัจจุบัน  วาดฝันอนาคต  ก าหนดวิสัยทัศน์ 

        การก าหนดพนัธกจิ  (Mission Formulation) 

   พันธกิจ คือ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 
พันธกิจจึงเป็นการบ่งบอกหน้าที่ของหน่วยงานต้องท าหรือจะท าในอนาคตให้แก่ลูกค้า ผู้รับบริการ 
ข้อความที่ปรากฏในพันธกิจระบุผลผลิตของหน่วยงาน กลุ่มหรือผู้รับบริการหรือวิธีการด าเนินงานและ
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐต้องค านึงถึงนโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก 
และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เปูาหมายเชิงกลยุทธ์เป็นหลัก เพ่ือใช้เป็นสารสนเทศในการก าหนดพันธกิจของ
หน่วยงาน 
        กระบวนการในการสร้างพันธกิจ  มีข้ันตอน  ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ภารกิจตามกฎหมาย ภารกิจประจ าและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  
2. วิเคราะห์วิสัยทัศน์เพื่อแยกประเด็นส าคัญ  
3. สังเคราะห์จากภารกิจ บทบาทหน้าที่ และวิสัยทัศน์มาก าหนดเป็นพันธกิจ         

ของหน่วยงาน 
4. เรียบเรียงเป็นข้อความพันธกิจให้กระชับได้ใจความ 
5. จัดเรียงล าดับความส าคัญของพันธกิจ 

          การก าหนดเปาูประสงคห์ลกั (Goals) 

              การก าหนดเปูาประสงค์หลัก เป็นขั้นตอนต่อจากการจัดท า พันธกิจ เพ่ือให้หน่วยงาน         
มีเปูาหมายในอนาคต  เป็นผลลัพธ์ที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้น เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ        
ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ และประเมินผลความส าเร็จต่อไป   



คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าป ี      13 
 

              เปูาประสงค์หลัก เป็นการระบุความคาดหวังว่าเมื่อด าเนินการตามพันธกิจแล้วส่งผลให้
วิสัยทัศน์บรรลุ  หากวิสัยทัศน์บรรลุแล้วคาดหวังว่าใครจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และได้รับผลประโยชน์
อย่างไร  เปูาประสงค์หลักเป็นสิ่งหน่วยงานต้องการในอนาคต ซึ่งหน่วยงานต้องพยายาม ให้เกิดขึ้น  เป็น
ผลลัพธ์สุดท้ายหรือสิ่งสุดท้ายที่ต้องให้บรรลุผล ตามที่หน่วยงานคาดหวังในวิสัยทัศน์และ พันธกิจ อันจะ
น าไปสู่การก าหนดประเด็นกลยุทธ์ของหน่วยงานต่อไป  มีขั้นตอนการก าหนดเปูาประสงค์หลัก คือ 
 1) วิเคราะห์พันธกิจเป็นผลการด าเนินงานหรือผลลัพธ์ที่แท้จริงที่สามารถวัดได้ 
และ 2) ก าหนดเปูาประสงค์หลักให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

         การก าหนดกลยุทธ ์

     การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) ของหน่วยงาน   เป็นการเลือกวิธีการท างาน
ที่แยบคายสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ  ของผู้มี   ส่วนได้
ส่วนเสียและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน สามารถด าเนินการได้บรรลุความส าเร็จ น าไปปฏิบัติ  ได้จริง 
การก าหนดกลยุทธ์เป็นการน าข้อมูล  ความต้องการพัฒนา /ปรับปรุงงานต่อเนื่องจากขั้นตอน      การ
ก าหนดทิศทางของหน่วยงานและการศึกษาสถานภาพหน่วยงาน  ( SWOT Analysis ) โดย         การ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) ของหน่วยงานมาจัดท าเป็นกลยุทธ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งประเมินและคัดเลือก
ว่ากลยุทธ์ใดเหมาะสมกับหน่วยงานมากที่สุด การก าหนดกลยุทธ์เปรียบเสมือนการตอบค าถามว่า      
“เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร? หรือ เราจะบรรลุทิศทางของหน่วยงานได้อย่างไร? (How do we get 
there?)” 

การก าหนดกลยุทธ์ สามารถท าได้หลายวิธีหลายรูปแบบที่ส าคัญหน่วยงานต้องประเมิน
และคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดจะเหมาะสมกับหน่วยงานมากที่สุด   ในการคัดเลือกกลยุทธ์นั้นสิ่งส าคัญที่
หน่วยงานจะต้องค านึงถึง  ได้แก่ 

 
 
1. สภาพแวดล้อมของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ทั้งสภาพแวดล้อม 

ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง-จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ คือ เป็นโอกาส
และอุปสรรคในการท างาน 

2. ทิศทางของสถานศึกษา ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ของหน่วยงาน   

                     การเขียนข้อความกลยุทธ์ควรเขียนให้ กะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่ายและ สามารถน าไป
ปฏิบัติไดโ้ดยข้อความกลยุทธ์จะเป็นข้อความลักษณะ 

1. แสดง ทิศทางหรือจุดเน้นการปฏิบัติงาน เป็นส่วนที่แสดงให้เห็นว่า “จะท า
อะไร?” เช่น  พัฒนาคุณภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างรากฐาน  สร้างความ
เข้มแข็ง  สร้างศักยภาพ กระจายโอกาส  สร้างเครือข่าย  สร้างเสริม
ประสิทธิภาพ  ปรับปรุง  ขับเคลื่อน  ปรับปรุงกลไก  เร่งรัด  ปฏิรูป  สร้าง
แรงจูงใจ  เพิ่มขีดความสามารถ ฯลฯ 
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สรุป 
 
 
 
2. แสดง กิจกรรม  คือ  บอกว่า “ จะท าอย่างไร ?” 

 
 
 
 

 
 

     

 

 

ตวัอยา่ง  ประเภทและทิศทางกลยทุธ์                   

 
กลยทุธส์รา้งความเตบิโต 

- พัฒนาคุณภาพ        - เพิ่มประสิทธิภาพ 
- สร้างรากฐาน          - สร้างศักยภาพ 
- สร้างความเข้มแข็ง    - ขยายฐานการ.. 
- กระจายโอกาส        - สรา้งความเป็นเลิศ 
- สร้างเครือข่าย         - ส่งเสริม  
- สร้างประสิทธิภาพ        ฯลฯ 

 

 
              กลยทุธ์ความถนดั 
- ปรับปรุง           - สร้างกลไก 
- ปรับปรุงกลไก     - กระตุ้นให้เกิดการ 
- เร่งรัดพัฒนา       - สร้างแรงจูงใจ 
- ปฏิรูป               - พัฒนาความเข้มแข็ง 
- ฟ้ืนฟู                - เพ่ิมขีดความสามารถ 
- ขับเคลื่อน                   ฯลฯ      

 
                 

กลยทุธร์ักษาเสถยีรภาพ 
- ชะลอ 
- ยกระดับ 
- สร้างความเท่าเทียม 
- พัฒนาขุมก าลัง 
- ระดม 
- ประสาน 

 
             กลยทุธ์การตัดทอน 
- ยุบเลิก                 - เพ่ิมมาตรการ 
- ควบรวม                    ฯลฯ 
- หลอมรวม 
- ปรับลด 
- ปรับโครงสร้าง 
- พลิกฟ้ืน 

สรปุขอ้ความกลยุทธ์ 

ทิศทาง/จุดเนน้ 
(จะท าอะไร?) 

กิจกรรม 
(จะท าอยา่งไร?) 

ทิศทาง/จุดเนน้ 
(จะท าอะไร?) 

 
ปฏริปูระบบบรหิารจัดการ 

กิจกรรม 
(จะท าอยา่งไร?) 

โดย 
พัฒนาส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 

ให้ได้มาตรฐาน 
พัฒนาระบบการนเิทศ  ตดิตามและ 

ประเมนิผลการจดัการศึกษา 

w 
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วธิกีารก าหนดกลยทุธ์ 

 วิธีการ ในการก าหนดกลยุทธ์นั้นมีหลายวิธี  สรุปดังนี้ 

 1. วิธีการทางตรง (Direct approach)  เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูล  จาก
การศึกษาสถานภาพด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลและเหตุผลใน
การตอบค าถามว่า “เมื่อหน่วยงานเป็นอย่างนี้แล้วจะท าอย่างไร?” (Then…..how?) การก าหนดกลยุทธ์วิธี
นี้ก าหนดภายใต้แนวคิดที่ว่า  ทิศทางของหน่วยงานจะปรับไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น
วิธีนี้จึงเริ่มจากการศึกษาสถานภาพของหน่วยงานด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสถานภาพ 
( SWOT Analysis) เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก/ภายใน อะไรบ้างที่ส่ง
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน แล้วจึงก าหนดกลยุทธ์จากปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือปัจจัยที่
เป็นเหตุ 

 2. วิธีการเน้นเปูาประสงค์ (Goals approach) เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยวิธีการที่
ใช้เปูาประสงค์ของหน่วยงานเป็นตัวน าทาง วิธีการนี้จึงเป็นการน าเปูาประสงค์ของต้นสังกัดหรือ
เปูาประสงค์ของหน่วยงานมาเป็นโจทย์ แล้วจึงก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น
วิธีนี้จึงเป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งตอบสนองผู้รับผลประโยชน์ เพ่ือที่จะตอบค าถามว่า “เราจะท าอย่างไร
เพ่ือให้ใครได้ประโยชน์? (How and For Whom?)” 

 3. วธิกีารมุง่วสิยัทศัน ์(Vision of success approach) เปน็การก าหนดกลยุทธ์โดย
มุ่งไปที่ผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน วิธีการนี้เริ่มจากการก าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานแล้วจึง
ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ เพ่ือตอบค าถามว่า “ท าอย่างไรเราจะถึงที่หมาย                     
(How do  We get there?)” 

   4. วธิกีารทางอ้อม (Indirect approach) เป็นการก าหนดกลยุทธ์จากการแสวงหา
แนวคิดหรือกลยุทธ์จากหน่วยงานอื่น ๆ แล้วพิจารณาวิเคราะห์ความเหมาะสมเพ่ือก าหนดเป็นกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s 
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แผนภูม ิ แสดงวธิกีารก าหนดกลยทุธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การก าหนดประเดน็กลยทุธ์ 
    ประเด็นกลยุทธ์ เป็นการรวมกลยุทธ์ที่มีเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์คล้ายกันแล้วก าหนด  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ค่าเปูาหมายรายปี  กลยุทธ์  และโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  และผู้รับผิดชอบ  
สามารถแสดงเป็นแผนภูมิและรายละเอียดได้ดังนี ้

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดกลยทุธ์ 

สภาพแวดลอ้มภายนอก สภาพแวดลอ้มภายใน 

กลยทุธท์างตรง 

เนน้เปาูประสงค ์

มุง่วสิยัทศัน ์

กลยทุธท์างออ้ม 

โอกาส 
อปุสรรค จดุแขง็ 

จดุออ่น 

ผูม้สีว่นได ้
สว่นเสยี  

ภารกจิตาม 
กฎหมาย 

   พนัธกจิ 
วสิยัทศัน ์

ประเด็นกลยุทธ ์

เปูาประสงค์เชงิกลยทุธ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ค่าเปาูหมายรายป ี

  กลยทุธ ์

  โครงการ /กจิกรรม 
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       การก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 

  เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ หมายถึง ผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามประเด็นกลยุทธ์ 
เป็นการก าหนดความคาดหวังที่หน่วยงานต้องการบรรลุในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ โดยเปูาประสงค์                 
เชิงกลยุทธ์จะต้องมีความเชื่อมโยงกับประเด็นกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  การเขียนเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์
หน่วยงานด้านการศึกษามักจะเขียนในลักษณะระบุกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ว่า เมื่อประเด็นกลยุทธ์บรรลุแล้ว
ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์และได้รับผลประโยชน์อย่างไร และเมื่อก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบว่าเปูาประสงค์ท่ีก าหนดไว้ครอบคลุมตามกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  2 มิติ คือ มิติภายนอก ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (Run the Business)  
คุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) และมิติภายใน  ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (Manage 
Resources) และการพัฒนาองค์กร (Capacity Building)  หรือไม่  หากไม่ครอบคลุมควรก าหนด
เปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์เพ่ิมเติมให้ครอบคลุม 

            นอกจากนี้ต้องค านึงถึงกลุ่มผู้รับผลประโยชน์จากการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการศึกษา
นั้น  ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เรียน 2) ครู/บุคลากร 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/
สถานศึกษา และ 4) ชุมชน/สังคม ดังนั้น ในการเขียนเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ จึงมักขึ้นต้นด้วยกลุ่มผู้รับ
ผลประโยชน์ทั้ง 4 กลุ่มนี้ แต่เนื่องจากในขั้นตอนการก าหนดทิศทางการพัฒนา หน่วยงานได้มีการก าหนด
เปูาประสงค์หลักไว้แล้ว ดังนั้น ในการก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ หน่วยงาน
ต้องพิจารณาจากเปูาประสงค์หลักด้วย 

      การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปูาหมายรายปี 

                เมื่อก าหนดเปูาประสงค์เชิงกลยุทธ์แล้ว ในแต่ละเปูาประสงค์จะต้องมีตัวชี้วัดเพ่ือวัดผลส าเร็จ
ก ากับอยู่ด้วยเพ่ือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแต่ละเปูาประสงค์นั้นบรรลุผลหรือไม่ ในขณะเดียวกันแต่ละตัวชี้วัด
จะต้องมีการก าหนดค่าเปูาหมายรายปี โดยใช้ข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็นข้อมูลปีฐานในการ
ก าหนดค่าเปูาหมาย ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จนั้นถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือให้ทราบว่า
ปีสุดท้ายของแผนบรรลุวัตถุประสงค์หลัก  เปูาประสงค์  วิสัยทัศน์หรือไม่ 

      การจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic Mapping) 

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เป็นเครื่องมือที่น าเสนอความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง
เปูาประสงค์หลักของหน่วยงานในมุมมองต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล ตามหลักการ  BALANCED 
SCORECARD เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ผลลัพธ์ (Outcome) ที่หน่วยงานต้องการภายใต้มุมมอง
ทางด้านการเงิน Financial Perspective) ลูกค้า (Customer Perspective) กระบวนการภายใน 
(Internal Process) และการเรียนรู้และการพัฒนาหน่วยงาน (Learning and Growth Perspective) 
อันน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและถ่ายทอดเปูาประสงค์หรือเปูาหมาย
ความส าเร็จและทิศทางของหน่วยงานให้ชัดเจนขึ้น  และ เพ่ือเป็นการท าให้แต่ละหน่วยงานมั่นใจว่า
เปูาประสงค์หรือเปูาหมายความส าเร็จมีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของเหตุและผลอีกทั้งมีเปูาประสงค์
หรือเปูาหมายความส าเร็จที่ครอบคลุมในทุก ๆ มิติ อันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
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ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการศกึษา 
 

การวางแผนการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ นักวางแผนและ
ผู้เกี่ยวข้อง จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เที่ยงตรง สมบูรณ์ ครบถ้วน ตรงและทันตามความ
ต้องการของผู้ใช้  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการและ
เหตุผลส าหรับผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูง ข้อมูลสารสนเทศเป็นหัวใจส าคัญต่อการบริหาร ก าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ เปูาหมาย วางแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนควบคุมติดตาม และตรวจสอบ ประเมินผลแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการไปแล้ว 

2. ผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ                     
ในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามแผนหรือเปูาหมาย  และปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาและก ากับ 
นิเทศการเรียนการสอน ในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 

                 SWOT  Analysis 

สภาพแวดล้อมภายใน 
 
 
 
 

          จดุแขง็         จดุอ่อน 
        (Strength -  Weakness) 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
 
 
 
  โอกาส          อปุสรรค 

         (Opportunity  -  Threat) 

ปจัจยัจาก 
2S 4M 
หรอื 
7 S 

ปจัจยัจาก 
STEP 
หรอื 

C-PEST 

การประเมนิสถานภาพ 

Star Question Mark 

Cash  Cow       Dog 

วสิยัทัศน ์

พันธกจิ 

เปูาประสงค์หลกั 

ประเด็นกลยุทธ ์

* เปาูประสงคเ์ชงิกลยทุธ์ 
* ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
* คา่เปาูหมายรายป ี
* กลยทุธ ์
* โครงการ / กจิกรรม 
* งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          การวิเคราะหผ์ูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
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4. นักวิชาการ หรือนักการศึกษา ใช้ประโยชน์ในการท างานวิชาการ ช่วยในการแสวงหา
ความรู้ ทฤษฏีใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป  

ความส าคัญจ าเป็นของข้อมูลสารสนเทศต่อบุคลากรทุกระดับข้างต้น เป็นเครื่องมือ        
ที่บ่งชี้ให้เห็นถึงสภาพและผลการจัดการศึกษา แสดงสัญญาณของปัญหา หรือความส าเร็จของระบบ
การศึกษา โดยใช้ข้อมูลมาน าเสนอเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ดังนั้นการก าหนดตัวบ่งชี้  หรือดัชนี                
ทางการศึกษา จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนการศึกษาและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  

 
แผนภูม ิระบบการศึกษาและดชันีการศกึษาทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นภารกิจที่ให้บริการสังคมแก่ประชากรวัยเรียน                

มีระบบงานที่กว้างใหญ่ มีระเบียบแบบแผน มีกระบวนการ และวิธีการในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
ด้วยเหตุที่มีสภาพที่ซับซ้อน  นักวางแผนการศึกษาจ าเป็นต้องมีวิธีการวิเคราะห์ เลือกสารสนเทศและดัชนี
ที่เหมาะสม เช่น 

1. การวิเคราะห์สภาพการกระจายบริการการศึกษา ซึ่งเป็นดัชนีการน าเข้าของระบบ
การศึกษา  มีแนวคิดที่ส าคัญ  2 ประการ คือ  

   1.1 การวิ เคราะห์ความครอบคลุมของบริการกา รศึกษา หรือความทั่วถึ ง 
(Accessibility)  เป็นสภาวะการจัดบริการการศึกษาในระบบโรงเรียน ว่าจัดได้ครอบคลุมประชากร
เพียงไร ดัชนีส าคัญท่ีชี้สภาวะความครอบคลุมของบริการการศึกษา ได้แก่ 

      - อัตราส่วนนักเรียนรายชั้นต่อประชากรรายอายุ 
      - ร้อยละของจ านวนนักเรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
      - อัตราแรกเข้าเรียน 
      - อัตราการเข้าเรียน 
                          ฯลฯ 
  1.2 การวิเคราะห์โอกาสการเข้ารับบริการการศึกษา หรือความเสมอภาค (Equality) 

คือ รัฐควรจัดให้ประชาชนมีโอกาสเข้ารับบริการอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของประเทศ หรือมี
อาชีพใดๆ ดัชนีที่นิยมใช้ ได้แก่  

         - สัดส่วนการเข้าเรียนระหว่างเพศ   
         - สัดส่วนการเข้าเรียนของนักเรียนสัญชาติไทยและต่างสัญชาติ  

การน าเขา้ (INPUT) กระบวนการ (PROCESS) ผลผลติ (OUTPUT) 

ทรพัยากรการศกึษา 

        ประชากร 
ร

ะชากร 

การจดัการเรยีนสอน  
ในโรงเรยีน 

นักเรียน 

ดชันกีารศกึษา                                                 
- ความทั่วถึง  (Accessibility)                                               
- ความเสมอภาพ (Equality) 

ดชันกีารศกึษา                                                 
- ความเป็นธรรม (Equity)                                              
- ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

      ดัชนกีารศกึษา                                                
- คุณภาพ (Quality)                                                
- ผลลัพธ์ ผลกระทบ(Outcome & Impact) 
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         - อัตราการเข้ารับบริการของเด็กท่ีมีอายุครบเกณฑ์  
         - อัตราการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
         - อัตราการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
                                           ฯลฯ      
     นอกจากนี้การก าหนดที่ตั้งสถานศึกษา ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถน ามาใช้พิจารณา

แก้ไขปัญหา เรื่อง การกระจายบริการการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ดังนั้นการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพภายในการจัดการศึกษา จึงพิจารณาจากตัวแปร 3 ตัว คือ 

           2.1 ปัจจัยหรือ ตัวปูอน คือ จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน และทรัพยากรหรือค่าใช้จ่าย 
             2.2 ระยะเวลาการจัดการศึกษา ได้แก่ จ านวนปีส าหรับการเรียนในหลักสูตรนั้นๆ 
              2.3 ผลผลิต คือ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา   

ส าหรับดัชนีที่บ่งชี้ความมีประสิทธิภาพได้แก่  
              - อัตราการคงอยู่ หรืออัตราการเหลือรอด  
               - อัตราการเลื่อนชั้น 
              - อัตราการซ้ าชั้น 
              - อัตราการออกกลางคัน 
              - อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
              - ความต้องการการใช้ทรัพยากรในแต่ละด้าน คือ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ 

อุปกรณ์ และงบประมาณ 
3. การวิเคราะห์คุณภาพทางการศึกษา ดัชนีคุณภาพการศึกษามี 2 ประเภท คือ 

             3.1 ดัชนีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะภายในตัวผู้เรียนตามที่ก าหนดในหลักสูตรว่า ผู้เรียนมี
ความรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมเพียงใด และการน าไปปฏิบัติ  

                    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายชั้น   
                   - สัดส่วนครู ต่อ นักเรียน 
                   - ร้อยละของครูที่มีคุณวุฒิตามมาตรฐาน 
                   - ร้อยละของนักเรียน/โรงเรียนได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก 

                                          ฯลฯ      
             3.2 ดัชนีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะภายนอกของนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้คุณภาพ

การศึกษาของนักเรียนดี หรือไม่ดี เช่น ดัชนีด้านสภาพการศึกษา ด้านกายภาพ ครูผู้สอน สภาพแวดล้อม
หรือ สังคมของตัวนักเรียน และท่ีตั้งของสถานศึกษา ส าหรับดัชนีที่บ่งชี้คุณลักษณะภายนอก ได้แก่ 

- พ้ืนที่ใช้สอยของห้องเรียน 
- อัตราส่วนห้อง ต่อ นักเรียน 
- ขนาดโรงเรียน 
- วุฒิการศึกษา และสาขาวิชาเอกของครู  
- ความเพียงพอของสื่อวัสดุอุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า 
- ระยะทางจากบ้านนักเรียนถึงโรงเรียน 
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- การคมนาคมที่นักเรียนใช้มาโรงเรียน 
- ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา 
- การศึกษาของบิดามารดา 
- ทัศนคติของสังคมที่มีต่อสถานศึกษา 
- มลภาวะที่รบกวนสถานศึกษา 

ฯลฯ 
การน าข้อมูลสถิติจากคลังข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานมีความส าคัญ 

เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีความสลับซับซ้อน สิ่งแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
การน าข้อมูลสถิติมาใช้จึงต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์และการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง รวดเร็ว 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผน การก าหนดเปูาหมายพัฒนา หรือค้นหาข้อผิดพลาด ตลอดจนน ามา
บริหารจัดการ ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่แท้จริงได้ตรงตามสาเหตุ โดยการจัด
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
แก่เด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งการแข่งขันทางเศรษฐกิจยุคใหม่    
ในอนาคตได้ 

การก าหนดตวัชี้วดัความส าเรจ็ 
การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management :RBM)            

และแนวคิด การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ท าให้หน่วยงานภาครัฐบาล           
ต้องจัดท าตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ (Output-Outcomes Indicators) ที่สามารถวัดได้ในเชิงรูปธรรม 
ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประเมินประสิทธิผลจากการด าเนินงาน ประเมินความคุ้มค่า     
ของภารกิจภายใต้กระบวนการด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
เพ่ือการปรับปรุงการท างาน ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร และควบคุมปัจจัยภายนอกที่มีต่อความส าเร็จ
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน   การก าหนดตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย เป็นเครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการ
วัดความก้าวหน้าของการบรรลุเปูาหมายความส าเร็จในแต่และกลยุทธ์  ซึ่งจะต้องสามารถวัดและ
ก าหนดค่าเปูาหมายได้ เปูาหมายความส าเร็จจะต้องมีตัวชี้วัดเพ่ือให้เห็นถึงความส าเร็จเป็นรูปธรรม 

ความหมาย 
  ตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicators) หมายถึง : เครื่องมือที่ใช้ในการบ่งชี้ว่า

หน่วยงานบรรลุเปูาหมายความส าเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละตัวชี้วัดจะต้องมีการก าหนดเปูาหมาย 
โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาประกอบด้วย ค่าของตัวชี้วัดแสดงเป็นตัวเลข เช่น 
ร้อยละ (Percentage) จ านวน (Number) อัตราส่วน (Ratio) ค่าเฉลี่ย (Mean) สัดส่วน (Proportion) 
อัตรา (Rate) และระดับความส าเร็จ (Milestone) 

    ค่าเปาูหมายตวัชีว้ดั : คือเปูาหมายหรือตัวเลขที่หน่วยงานต้องการจะบรรลุ        
ของตัวชี้วัดแต่ละเปูาประสงค์ และการก าหนดค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดที่สมบูรณ์แบบจ าเป็นต้องก าหนด 
ค่าวิกฤตและค่ายอมรับควบคู่กับค่าเปูาหมาย อธิบายได้ดังนี้ 

 ค่าวิกฤติ เป็นค่าท่ียอมรับได้ในระดับต่ าสุด หรือ ค่าที่บ่งชี้ต่อความล้มเหลว        
ของหน่วยงาน 

 ค่ายอมรับ เป็นค่าท่ียอมรับได้ ส่วนใหญ่นิยมเป็นค่าเดียวกับเปูาหมาย บ่งชี้
ความส าเร็จของหน่วยงาน 
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 ข้อมูลจากค่าวิกฤติ และค่ายอมรับจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ
ต่อไป นอกจากนี้การก าหนดค่าเปูาหมายตัวชี้วัด สามารถเขียนได้ทั้งค่าเปูาหมายที่ผ่านมา และเปูาหมาย
ในอนาคต ในรูปข้อมูลปีฐาน (Base Line) 

 ประเภทของตวัชีว้ดั 
 1. แบ่งตามล าดับชั้นตามยุทธศาสตร์ 
  1.1 ระดับยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดประเด็นตัวชี้วัดความส าเร็จของรัฐบาลที่มีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่พึงปรารถนา เช่น “GDP” “คุณภาพชีวิต” ฯลฯ (National Policy 
Indicator) 

  1.2 ระดับยุทธศาสตร์กระทรวง ก าหนดประเด็นตัวชี้วัดความส าเร็จของกระทรวง
ที่มีผลประโยชน์ของกลุ่มสังคมที่เป็นเปูาหมาย เช่น คุณภาพการศึกษาโอกาสทางการศึกษา (Ministerial 
Policy  Indicator) 

  1.3 ระดับกลยุทธ์ของกรม ก าหนดประเด็นตัวชี้วัดความส าเร็จของกรมที่มีต่อ
กลุ่มเปูาหมายผลรับบริการลักษณะผลประโยชน์เฉพาะ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ 
(Outcome Indicator) 

  1.4 ระดับกิจกรรมน าส่งผลผลิต ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จจากการจัดท า
กิจกรรม ด้วยการใช้ค ากริยาเป็นรูปธรรม (Output Indicator) 

 2. แบ่งเชิงระบบ 
  2.1 ตัวชี้วัดที่เป็นตัวปูอน (Inputs) เช่น อัตราส่วนครูต่อนักเรียน ร้อยละ          

ของนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม จ านวนนักเรียนต่อ ห้องเรียน และจ านวนสิ่งอ านวยบริการ       
ต่อนักเรียน    เป็นต้น 

  2.2 ตัวชี้วัดที่เป็นกระบวนการ (Processes) เช่น อัตราการมีส่วนร่วม          
ของผู้ปกครอง ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สัดส่วนเวลาที่ผู้บริหารใช้ในการนิเทศภายใน อัตรา
การตกซ้ าชั้น อัตราการมาเรียน เป็นต้น 

  2.3 ตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Outputs) เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตรา          
การส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

  2.4 ตัวชี้วัดที่เป็นผลลัพธ์ (Outcomes) เช่น อัตราการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น 
อัตราการมีงานท าหลังจบการศึกษา การได้รับรางวัลการแข่งขันต่าง ๆ เป็นต้น 

  2.5 ตัวชี้วัดที่เป็นผลกระทบ (Impacts) เช่น ความสุขเพ่ิมขึ้น ฐานะความเป็นอยู่
ดีขึ้น  ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และความสามารถในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

 องคป์ระกอบของตวัชีว้ดั 
 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ใช้ตัวเลขที่เป็น อัตราส่วนมาตรา (Ration Scale) ช่วงมาตรา 

(Interval Scale) และล าดับมาตรา (Ordinal Scale) โดยระบุจ านวนของวัตถุที่ถูกกระท า เช่น ร้อยละ
ของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ อัตราส่วนครูต่อนักเรียน ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณลักษณะ ใช้ตัวเลขที่เป็น นามมาตรา (Nominal Scale) โดยระบุ
มาตรฐานของวัตถุท่ีถูกกระท า หรือการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ เช่น ระดับความส าเร็จการผ่านการประกัน
คุณภาพการศึกษาจากผู้ประเมินภายนอก จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมตามที่ก าหนด 
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 3. ตัวชี้วัดด้านเวลา ให้ระบุความรวดเร็วในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 
เช่น ร้อยละของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ก าหนด  ระยะเวลาที่สามารถส่งงานได้ตามที่ก าหนด 

 4. ตัวชี้วัดด้านต้นทุน ให้ระบุ ค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ราคาต่อ
หน่วยที่ลดลง หรือ ราคาต่อหน่วยในวงเงินที่ก าหนด อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อหัว ร้อยละของงบประมาณท่ี
สามารถประหยัดได้ 

กระบวนการก าหนดตวัชีว้ดั 
 การก าหนดตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการก าหนดเปูาประสงค์ ดังนั้น              

ในการก าหนดตัวชี้วัดจึงจ าเป็นต้องพิจารณาให้ครอบคลุมเปูาประสงค์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. น าประเด็นกลยุทธ์ เปูาประสงค์ มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จ            

โดยก าหนดว่าวัตถุประสงค์ของการก าหนดตัวชี้วัดนั้น เป็นตัวชี้วัดประเภทใดหรือระดับใด เช่น             
ระดับกระทรวง ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับ
โรงเรียน 

          ประเดน็กลยทุธ ์      เปาูประสงค ์
ระดบัตวัชีว้ดั  

 กระทรวง  สพฐ.  สพท. โรงเรียน 
      
      
      

 2. วิเคราะห์เปูาประสงค์ โดยมุ่งตอบค าถามว่า “เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เปูาประสงค์ที่
ก าหนดนั้นบรรลุผล มีสิ่งใดบ้างเป็นเครื่องบ่งชี้” ซึ่งเครื่องบ่งชี้นั้น ต้องส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กลุ่มเปูาหมาย หรือ ผู้รับบริการ ของหน่วยงาน เช่น นักเรียนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 

 3. ก าหนดองค์ประกอบของตัวชี้วัดว่าจะแบ่งเป็นด้านใดบ้าง ถ้าเป็นระดับกระทรวง
และกรมประกอบไปด้วยตัวชี้วัดด้านปริมาณ คุณลักษณะ เวลา กลุ่มเปูาหมายและสถานที่ ส าหรับกลุ่ม          
ที่ต่ ากว่าระดับกรมหรือในระดับผลผลิต มีองค์ประกอบด้าน ปริมาณ คุณลักษณะ ต้นทุน และเวลา 

  3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ใช้ตัวเลขที่เป็น อัตราส่วนมาตรา (Ration Scale)           
ช่วงมาตรา (Interval Scale) และล าดับมาตรา (Ordinal Scale) โดยระบุจ านวนของวัตถุที่ถูกกระท า   
เช่น ร้อยละของนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ อัตราส่วนครูต่อนักเรียน ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณลักษณะ ใช้ตัวเลขที่เป็น นามมาตรา (Nominal Scale)          
โดยระบุมาตรฐานของวัตถุที่ถูกกระท า หรือการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ เช่น ระดับความส าเร็จการผ่าน  
การประกันคุณภาพการศึกษาจากผู้ประเมินภายนอก จ านวนผู้ผ่านการฝึกอบรมตามที่ก าหนด 

  3.3 ตัวชี้วัดด้านเวลา ให้ระบุความรวดเร็วในการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการ เช่น ร้อยละของผู้ให้บริการตามระยะเวลาที่ก าหนด ระยะเวลาที่สามารถส่งงานได้ตามท่ีก าหนด 

  3.4 ตัวชี้วัดด้านต้นทุน ให้ระบุ ค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ราคา        
ต่อหน่วยที่ลดลง หรือ ราคาต่อหน่วยในวงเงินที่ก าหนด อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อหัว ร้อยละของงบประมาณ
ที่สามารถประหยัดได ้
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 4. เขียนตัวชี้วัดโดยระดมสมองสร้างตัวชี้วัดออกมาให้ได้มากท่ีสุด แล้วพิจารณา
กลั่นกรองจากเกณฑ์ต่อไปนี้ 

  4.1 มีความสมเหตุสมผลที่อธิบายได้ (Validity) 
  4.2 ความมีอยู่ของข้อมูล (Availability of Data) 
  4.3 ความเชื่อถือได้ของข้อมูล (Reliability of Data) 
  4.4 ความเคลื่อนไหวของผลที่เกิดข้ึน (Sensitivity) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณหรือคุณภาพของการด าเนินกิจกรรม 
  4.5 ตัวชี้วัดนั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด 
  4.6 ตัวชี้วัดสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่แท้จริงหรือไม่ (Validity of KPI) 

หรือแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องการที่จะวัดจริงหรือไม่ 
  4.7 ความพร้อมของข้อมูล(Data Availability) โดยประเมินว่าภายใต้ตัวชี้วัด       

แต่ละตัวมีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 
  4.8 ต้นทุนในการจัดหาข้อมูล (Cost of Data Collection) เป็นการประเมินว่า               

ถ้าต้องการข้อมูลมาส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว ต้นทุนในการจัดหามากหรือน้อยเพียงใดและมีความคุ้ม
หรือไม่ที่จะหาข้อมูลเพื่อตัวชี้วัดนั้นๆ 

  4.9 ความถูกต้องของข้อมูล (Data Accuracy) เป็นการประเมินว่าข้อมูลที่มีอยู่
ของตัวชี้วัดแต่ละตัวมีความถูกต้องแม่นย าเพียงใด 

  4.10 ตัวชี้วัดนั้นสามารถน าไปผลใช้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับองค์กรหรือ
หน่วยงานอื่น หรือกับผลการด าเนินงานในอดีตได้หรือไม่ (Comparability of KPI) 

  4.11 ตัวชี้วัดนั้นมีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดอ่ืนในเชิงเหตุผลหรือไม่ 
(Relationships with other KPIs) 

 5. ระบุค่าตัวชี้วัดผลงาน ซึ่งต้องแสดงเป็นตัวเลขที่อยู่ในรูปลักษณะของร้อยละ  
(Percentage) อัตราส่วน (Ratio) สัดส่วน (Proportion) อัตรา (Rate)  จ านวน (Number)  ค่าเฉลี่ย 
(Average or Mean) 

 6. ก าหนดข้อมูลฐานและค่าเปูาหมาย ข้อมูลพ้ืนฐาน แสดงให้เห็นถึงค่าของตัวชี้วัด 
ที่เกิดขึ้นในปีอดีต หรือ ในปีปัจจุบัน ข้อมูลพื้นฐานเป็นเครื่องมือในการตั้งเปูาหมาย ตัวชี้วัดบางตัวอาจจะ
ไม่มีข้อมูลพื้นฐาน เนื่องจากไม่เคยมีการวัดหรือเก็บข้อมูลมาก่อน เปูาหมาย เป็นค่าของตัวชี้วัดที่ต้องการ
ที่จะบรรลุ มีวิธีการตั้งเปูาหมาย ดังนี้ 

  6.1 ตั้งเพ่ิมขึ้นเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
  6.2 ตั้งเปรียบเทียบกับหน่วยงานในลักษณะเดียวกัน (Benchmarking) 
  6.3 ตั้งตามสิ่งที่ลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร (Stakeholders) คาดหวัง 

เช่น ระดับของการบริการที่ลูกค้าคาดหวัง  
  6.4 ตั้งตามผลการด าเนินงานที่เป็นไปได้จากกระบวนการ ความสามารถ และ

ทรัพยากรที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน 
  6.4 ตั้งตามสิ่งที่ต้องท าหรือพัฒนา เพ่ือให้บรรลุต่อเปูาหมายในระดับที่สูงกว่า 
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การก าหนดตวัชีว้ดัโครงการ 
ในแต่ละโครงการจะต้องมีตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว

ผลลัพธ์ของโครงการคืออะไร วัดได้อย่างไร ค่าของตัวชี้ วัดแสดงเป็นตัวเลข เช่น ร้อยละ จ านวน  
อัตราส่วน ค่าเฉลี่ย สัดส่วน และอัตราส่วน 

ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ  เช่น  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
2. อัตราส่วน  เช่น อัตราส่วนนักเรียน : คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
3. สัดส่วน เช่น สัดส่วนครู : นักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4. จ านวน เช่น จ านวนหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบ On Line 
5. ค่าเฉลี่ย  เช่น  ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมข้ึน เป็น 10 ปี 
6. ระดับความส าเร็จ  เช่น ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามขั้นตอนของระบบ         

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

ความเชื่อมโยงการก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐานกับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ก่อนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะด าเนินการก าหนดตัวชี้วัด ความส าเร็จไว้           
ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ตามกลยุทธ์/จุดเน้น จะต้องศึกษา วิเคราะห์ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน  ทั้งนี้ ข้อควรระวัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ไม่ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จต่ ากว่าเปูาหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
(อาจมีข้อยกเว้น ในจุดเน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระหลัก 5 กลุ่มสาระ) ตัวอย่าง           
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดความส าเร็จระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของ สพฐ. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ สพท. 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ร้อยละ 80 ของโรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆ
จัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

-ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในฝัน จัดการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
-ร้อยละ 80 ของโรงเรียนดีศรีต าบล จัดการเรียนรู้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

การก าหนดคา่เปูาหมายและเกณฑก์ารประเมนิตวัชีว้ดั 

การก าหนดค่าเปูาหมายของตัวชี้วัด  เป็นการก าหนดระดับหรือมาตรฐานที่ควรจะเป็น
เพ่ือใช้เกณฑ์การประเมินผลส าเร็จการด าเนินงาน  โดยการก าหนดค่าเปูาหมายควรค านึงถึง ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา  ความเป็นไปได้และมีความท้าทายในการด าเนินงาน 

ลักษณะของการก าหนดคา่เปาูหมายและเกณฑ์การประเมนิตวัชีว้ดั 
การก าหนดค่าเปูาหมายเพ่ือเป็นเกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 2 ระดับ 
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 เป็นการก าหนดระดับหรือตัวเลขขึ้นมาจ านวนหนึ่ง  เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับผล 
การวัด  โดยอาจจะก าหนดให้น้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงจะถือว่าผ่านหรือส าเร็จ  เช่น จ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  โรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 90  กรณีนี้ถือว่าเท่ากับ หรือมากกว่าที่ก าหนดไว้จึงจะผ่านเกณฑ์ กรณีที่เป็นเชิงลบ เช่น จ านวน
ผู้เสียชีวิต สอบตก ขาดเรียน ออกกลางคัน จะก าหนดให้น้อยกว่าที่ก าหนด  เช่น นักเรียนระดับประถม
ศึกษาออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 0.2 นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่เกินร้อยละ 
5 เป็นต้น  กรณีนี้ถือว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้จึงจะผ่านเกณฑ์  

2. ก าหนดเกณฑ์การประเมินมากกว่า 2 ระดับ 
   เกณฑ์การประเมินมากกว่า 2 ระดับ คือ ตั้งแต่ 3 ระดับ ขึ้นไป  เช่น ปรับปรุง-พอใช้-

ดี  หรือ ตก-ผ่าน-ดี-ดีเยี่ยม หรือ น้อยที่สุด-น้อย-ปานกลาง-มาก-มากที่สุด เป็นต้น โดยก าหนดค่าตัวเลข
ให้ตามล าดับตั้งแต่ 1 จนถึงจ านวนในระดับนั้นๆ ถ้ามี 3 ระดับ จะก าหนดเป็น 1 2 3  ถ้ามี 5 ระดับ          
จะก าหนดเป็น 1 2 3 4 5 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมากกว่า 2 ระดับ  จะมีความยุ่งยากมากกว่า          
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

การอธบิายตวัชีว้ดั 

การก าหนดตัวชี้วัดเป็นการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานที่ควรสื่อสารให้ผู้รับผิดชอบ  
ผู้ประเมินความส าเร็จ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจความหมายตรงกันอย่างชัดเจน  จึ งควรให้ค าอธิบาย
ตัวชี้วัดหรือสูตรการค านวณ (แล้วแต่กรณี)  เช่น 
              ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย 
ช่ือตัวช้ีวัด ระบุช่ือตัวช้ีวัดตามที่ก าหนด 
หน่วยวัด ระบุหน่วยวัดของตัวช้ีวัด เช่น ร้อยละ  แห่ง  ราย  บาท  ระดับ  เปน็ต้น 
ค าอธิบาย ระบุค าจ ากดัความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวช้ีวัดเพื่อให้ผู้ประเมินและ          

ผู้รับการประเมินผลมคีวามเข้าใจที่ตรงกันถึงแนวทางการวัดผลตัวช้ีวัด 
สูตรค านวณ ระบุสตูรการค านวณที่สอดคล้องกับวิธีการวัดผลของตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวช้ีวัด 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ระบุผลการด าเนินงานในอดีตของตัวช้ีวัด  ซึ่งต้องมีแนวทางการจัดเก็บข้อมูล

สอดคล้องกับค าจ ากัดความของตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินผลปีงบประมาณปัจจุบัน 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ระบุแหล่งข้อมูลที่หน่วยงานน ามาใช้อ้างอิงในการประเมินผล  รวมทั้งวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ระบุช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดูแล ติดตาม การด าเนินงานให้ตัวช้ีวัด 
บรรลผุลส าเร็จ 

ช่ือผู้จัดเก็บข้อมลู ระบุช่ือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลูการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 

 ตัวอย่างการอธิบายค่าเปูาหมายที่ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 2 ระดับ 
             ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย 
ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค่าเปูาหมาย ไม่เกิน 0.5 
ค าอธิบาย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน หมายถึง  นักเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)หรือเทียบเท่า        
ที่เข้าเรียนในระดับแต่ไมจ่บ ต้องยตุิการเรียนลง หรือการที่นักเรยีนไม่ส าเร็จการศึกษา      
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             ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย 
ตามหลักสูตรและต้องออกจากโรงเรียนไปโดยไม่กลับเข้ามาเรียน 

สูตรค านวณ จ านวนนักเรียนออกกลางคันระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 X 100 
จ านวนนักเรียนต้นปีระดับมัธยมศกึษาตอนต้นทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์การให้คะแนน บรรลตุามเปูาหมาย/ผ่านเกณฑ์ เมื่อมีนักเรียนออกกลางคันน้อยกวา่หรือเท่ากับ ร้อยละ0.5 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นออกกลางคัน ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 0.75 
แหล่งข้อมูล/ วิธีการ
จัดเก็บข้อมลู 

1. สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จดัเก็บ/ตรวจสอบ/ปรับปรุงแกไ้ข/รายงานข้อมูลนักเรยีน
ออกกลางคันเป็นรายบคุคล  ปีการศึกษา 2555 เป็นรายบคุคลด้วยระบบ Data 
Center ระยะที่ 2  ผ่านทาง www.bopp-obec.info 

2. สพท. ส่งเสรมิ สนับสนุน ช้ีแจง และก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการรายงานข้อมลู
นักเรียนออกกลางคันเป็นรายบุคคลของโรงเรียนในสังกัดให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา   
ช่ือผู้จัดเก็บข้อมลู กลุ่มนโยบายและแผน 

 
ตัวอย่างการอธิบายค่าเปูาหมายที่ก าหนดเกณฑ์การประเมินมากกว่า  2 ระดับ 

             ตัวช้ีวัด ค าอธิบาย 
ช่ือตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการนเิทศ ตดิตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
หน่วยวัด ระดับ 
ค่าเปูาหมาย 4 
ค าอธิบาย การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา  หมายถึง การส่งเสริม สนับสนนุหรือให้ความ

ช่วยเหลือครูในโรงเรยีนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  ได้แก่  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทุกด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย  สังคม  อารมณ์  จิตใจ  และสติปัญญา ให้เตม็ตามวัยและศักยภาพ   
การวัดและประเมินผล  โดยพิจารณาจากผลการนิเทศการศึกษา โดยผู้นิเทศการศึกษา
จะต้องด าเนินการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ครบทกุสถานศึกษา        
อย่างน้อยสถานศึกษาละ 2 ครั้ง  พร้อมท้ังรายงานผลการนเิทศให้สถานศึกษารับทราบ  
เพื่อสถานศึกษาจะไดด้ าเนินการปรับปรุง แก้ไขปัญหาตามรายงานผลการนิเทศการศึกษา  

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 มีการนิเทศการศึกษาสถานศึกษา  แต่ไม่ครบทุกแห่ง 
2 มีการนิเทศการศึกษาครบทุกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
3 มีการนิเทศการศึกษาครบทุกสถานศึกษา  อย่างน้อยสถานศึกษาละ 2 ครั้ง 
4 มีรายงานผลการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง 
5 มีการปรับปรุง แก้ไขปัญหาจากการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่ง 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ระดับความส าเร็จของการนเิทศ ตดิตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในปีงบประมาณ 2555  ระดับ 2 

แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

รายงานผลการนเิทศการศึกษา 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล   
ช่ือผู้จัดเก็บข้อมลู กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล 

 

1 
2 

4 

 
3 

5 

http://www.bopp-obec.info/
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ส่วนที ่2  
การวางแผนของสถานศกึษา 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 

               กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553            
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ก าหนดไว้ในข้อ 14 ( 2 ) ว่า ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ก าหนด
เป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึง
และน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด และแผนพัฒนาการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการประกันคุณภาพภายใน       
ของสถานศึกษา ทั้งนี้  เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษา จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง           
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สรุปได้                   
ดังแผนภูมติ่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบการวางแผนของ สพฐ.  สพท.  และสถานศึกษา 
 

แผนปฏบิตัริาชการ 
4 ป ี สพฐ. 

แผนพฒันาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สพท. 

แผนพฒันาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โรงเรยีน 

แผนปฏบิตัิการ 
ประจ าป ีสพฐ. 

แผนปฏบิตัิการ 
ประจ าป ี สพท. 

แผนปฏบิตัิการ 
ประจ าป ี โรงเรยีน 
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           แผนภูมิ  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
    จากแผนภูมดิังกล่าว จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารและจัดการให้

เกิดคุณภาพที่นักเรียน ซึ่งต้องก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ให้สามาถน าสู่การปฏิบัติ หรือ   
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management) 
ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตลอดจนการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 

    นอกจากนี้  สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความแตกต่างกัน         
ทั้งบริบทของการจัดการศึกษา  ขนาดของสถานศึกษา  กระบวนการวางแผนสถานศึกษาอาจประยุกต์ใช้
กระบวนการวางแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับบริบท แต่ยังคงสาระหลักและกระบวนการ                   
ที่ส าคัญไว้  
     ดังนั้น การน าเสนอกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ในที่นี้จึงขอน าเสนอ
รายละเอียดของขั้นตอนที่น าไปสู่การตอบค าถาม ดังแผนภูม ิ
 
 

 
 

 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

เนื้อหา 

 หลักสูตรสถานศึกษา 

 การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 

 กระบวนการเรียนรู ้

 การส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

 การวัดและ
ประเมินผล 

 การพัฒนาบุคลากร 

 การบริหารจัดการ 

 ผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก 

เป้าหมายการพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แนวคิด/หลักการ 
- บทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วม 

 บุคลากรของสถานศึกษา 

 ผู้เรียน 

 บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชน 
- การใช้ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน 
  และภายนอก 
- การใช้งบประมาณและทรัพยากร 
- การใช้แหล่งวิทยาการภายนอก 
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แผนภูม ิค าถามเพือ่น าไปสูก่ระบวนการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาของสถานศึกษา 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แนวคดิ หลักการ และความส าคญั 
     การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 เน้นให้มี   
การบริหารจัดการที่เป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้หน่วยปฏิบัติ คือ สถานศึกษามี    
การวางแผนพัฒนาที่ยึดการพัฒนาคุณภาพให้บรรลุเป้าประสงค์หลักของโรงเรียนที่จะสร้างประชากรที่มี
คุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความส าคัญ
กับการใช้ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สถานศึกษา
จะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาหรือปรับปรุงการศึกษาของสถานศึกษา ที่ตอบสนอง /บรรลุ
เป้าประสงค์หลักของสถานศึกษา  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย  ระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
     ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ   
การพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนของครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนของผู้ปกครอง 
ผู้เรียน ผู้แทนขององค์การ หน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนสถานประกอบการต่าง ๆ ในชุมชน ให้เข้ามา    
ร่วมคิด  ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
เป้าประสงค์  เงื่อนไขและภาพแห่งความส าเร็จ  ที่ครอบคลุมภารกิจและความรับผิดชอบในการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์ 

 

วินิจฉัย
สถานศกึษา 

กลยุทธ์/
แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรม 

 

พันธกิจ 

 
ในอนาคต...เราต้องการไปสู่จุดใด 

 

 
ปัจจุบัน...เราอยู่ ณ จุดใด 

 
 

เราจะไปสู่จุดนั้น...ได้อย่างไร 
 

 
เราจะต้องท าหรือปรับเปลี่ยน...อะไรบ้าง 
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าว ต้องมุ่งเน้นกระบวนการ
สร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา หรือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด   ถือเป็นแผน
ระยะปานกลางทีส่ถานศกึษาจะต้องใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
               ในการก าหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านในแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรตรงกับความต้องการ
ยกระดับคุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาและการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบุ
แนวทางการด าเนินการอย่างชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมหีลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่สถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท าขึ้นโดยความร่วมมือ            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

     1. กระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา (SW0T Analysis)   SW0T Analysis เป็น
กระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาที่ต้องค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ได้  
ผลสรุปส าหรับ  ก าหนดวิสัยทศัน์  กลยุทธ์  และเป้าประสงค์ พัฒนาสถานศึกษาที่มีความชัดเจน จากข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา SW0T เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strengths, Weaknesses, 
opportunities, Threats  

   Strengths คือ จุดแข็งหรือจุดเด่น หมายถึง  ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
    Weaknesses คือ จุดอ่อนหรือจุดที่ควรพัฒนา หมายถึง ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ยัง     

ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
    Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือประโยชน์ต่อ         

การบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์  
    Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

วงจรการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA)  

    การท างานทีป่ระสบความส าเร็จได้เร็วและยั่งยืนล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นขั้นเป็นตอน มีระบบที่ตรวจสอบได้ วงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) เป็นกระบวนการด าเนินงานเชิงระบบ
รูปแบบหนึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย PDCA  มาจากค าว่า Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) 
และ Act (ด าเนินงานให้เหมาะสม) ดังแสดงในแผนภูมิ 
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              แผนภมูิ วงจรคุณภาพ PDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

      ขั้นวางแผน (Plan)  เป็นการก าหนดกรอบงานที่ต้องการแก้ปัญหา/ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยพิจารณาว่า ต้องน าข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ แล้วก าหนดทางเลือก
ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การวางแผนจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ความส าเร็จในอนาคต และช่วยลด     
ความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
       ขั้นปฏิบัติ (D0) เป็นการลงมือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา ตามทางเลือกที่ก าหนดไว้ในแผน 
ขณะเดียวกัน มีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าด าเนินไปในทิศทางที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคที่ต้องแก้ไขหรือไม่ 
       ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งท าให้ทราบว่าการปฏิบัติ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยก าหนดความถี่ของการตรวจสอบตามความเหมาะสม 
       ขั้นด าเนินงานให้เหมาะสม (Act) เป็นการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบ และน าผลการตรวจสอบมา
ด าเนินการ 2 กรณี คือ  

     กรณีที่ 1 ถ้ามีผลการปฏิบัติงานที่ดี  ให้น ากระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าเป็นมาตรฐาน            
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา หรือพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

     กรณีที่ 2 ถ้าผลงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องน าผลการประเมินมาพิจารณาว่าควรปรับปรุงแก้ไข
อย่างไรต่อไป เพ่ือให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้  

     เมื่อน าวงจรเดมมิ่งมาใช้ในการท างานอย่างต่อเนื่อง จะท าให้การท างานมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
ไมห่ยุดนิ่ง ดังแผนภูม ิ

 

 

วางแผน 

ตรวจสอบ 

ด าเนินงาน 

ใหเ้หมาะสม 

วางแผน 

ตรวจสอบ 

ปฏิบัติ 
ด าเนินงานให้

เหมาะสม 
ปฏิบัติ 

(ฝ่ายบริหาร) 

(ครู) 

(ผู้ตรวจสอบและฝ่ายบริหาร) 

(ฝ่ายบริหาร) 
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 แผนภูม ิ วงจรเดมมิง่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงบุคลากร
ขององค์กรอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงควรเข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 

  1. บุคลากรภายในสถานศึกษา  
   1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 1) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง กรม จังหวัด 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา ปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นและมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
กับครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 3) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา        
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  5) ร่วมประชุมปฏิบัติการและรว่มระดมพลังสมองในการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

ปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

ปรับปรุง และยกระดับ 

มาตรฐานให้สูงขึ้น 
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  6) สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี 
  7) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
  8) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 

   1.2 รองผู้อ านวยการโรงเรยีน/หวัหนา้กลุม่/หวัหนา้งาน/หวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู/้คร ู            
มีบทบาทหน้าที่ ดังนี ้
  1) สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและสภาพ          
ความต้องการจ าเป็น นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง ผู้เรียน และ
ชุมชน  
  2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา ร่วมกับ
บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  3) ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 

  2. บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

   2.1 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน  สภาพปัญหาและ 
ความต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากร
ท้องถิ่น  การสนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 2) ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
  3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 4) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

   2.2 ผู้ปกครอง ผูเ้รยีน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการ
ของผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
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 3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  4) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สู่กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 

   2.3 หนว่ยงาน องคก์รปกครองทอ้งถิน่ องคก์รเอกชนและชมุชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี ้
  1) น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน 
การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 2) ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  4) ร่วมปฏิบัติในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
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กระบวนการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และแผนปฏบิัตกิารประจ าปีของสถานศึกษา 

      การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้อาศัย
หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพนั้นแสดงให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ ได้ ดังแผนภูม ิ

 แผนภูม ิกระบวนการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และแผนปฏบิตัิการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SW0T 
Analysis 

ก าหนดวสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้ประสงค์ 
 

วเิคราะหส์ภาพ ปญัหา และความตอ้งการจ าเปน็ 

จดัท าแผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่
คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา  
 

ด าเนนิการตามแผน 

จดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าป ี
 

ตดิตาม ตรวจสอบ  
 

ประเมนิ ปรบัปรงุการด าเนนิงาน  
 

ปรับให้

เหมาะสม 

ตรวจสอบ 

การปฏิบัต ิ

การวางแผน 
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     ขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา  
     การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
สถานศึกษาสามารถด าเนินการไดต้ามข้ันตอน ดังแผนภูมิ 
 
                แผนภูมิ  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่1 แตง่ตัง้คณะท างาน 

ขัน้ที ่2 รวบรวมขอ้มลูสารสนเทศเกีย่วกบัสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศกึษาขอ้มลูด้านกฎหมาย  
        นโยบาย และอืน่ ๆ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับชาติ ระดับหน่วยงาน 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
 
 

 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและ
สภาพภายนอกของสถานศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

น าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 
ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 

 
ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และช่ือโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ข้อมลูของสถานศกึษา ประกอบด้วย 

1. ข้อมลูดา้นคณุภาพผูเ้รยีน  
- กฎหมาย นโยบาย และสภาพอ่ืน ๆ 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขต

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

- คุณภาพผู้เรียนจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- สุขภาพผู้เรียน ได้แก่ บันทึกสุขภาพ น้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย 
- อัตราการมาเรียน และอัตราผู้เรียนออกกลางคัน 

ฯลฯ 

  2. ข้อมลูดา้นการจัดการศึกษา เช่น  
- กฎหมาย นโยบายและสภาพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจากประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

รอบแรกและรอบสอง 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา (4 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การด าเนินงานและสรุปผลงานโครงการ / กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครู/แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกผลหลังการสอน/บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
- ผลการประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของครู 
- บันทึกความดีของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการนิเทศ/การสังเกตการสอน แฟ้มสะสมงานของครู 

ฯลฯ 

3. ข้อมลูดา้นการสร้างสงัคมแหง่การเรยีนรู้ เช่น 
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมครู ผู้ปกครอง ผู้เรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ความร่วมมือของชุมชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- ลักษณะสภาพแวดล้อมของชุมชน 
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4. ข้อมลูดา้นอตัลักษณ์ของสถานศึกษา เช่น 
- ศาสนา เอกลักษณ์ของชุมชน ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น

ของสถานศึกษา 

5. ข้อมลูดา้นมาตรการส่งเสรมิ เช่น 
- โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

 ขั้นที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกี่ยวกบัสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายในด้านจุดเด่น (จุดแข็ง) จุดที่ควรพัฒนา
(จุดอ่อน) และสภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษานั้น มีการวิเคราะห์หลาย
แนวทางแต่ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ รปูแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT Analysis  

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ SWOT Analysis  

1.ด้านคุณภาพผูเ้รยีน 
  จดุเด่น   - ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีวินัย ประหยัด และซื่อสัตย์ 
  จุดที่ควรพัฒนา  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 5 สาระวิชาหลักชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ ากว่า 
                                   เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.ด้านการจดัการศกึษา 
  จดุเด่น    - ครทูุกคนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสอนตรงวิชาเอก 

- ครทูุกคนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
- ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีด ี

  จุดที่ควรพัฒนา  - ครรู้อยละ 60 จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 เรียนต่อระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        

ร้อยละ 72 จากเกณฑ์ ร้อยละ 90 

3.ด้านการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรู้ 
 โอกาส - ชุมชนมีเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเด่นชัด 
 อุปสรรค - ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 

- สถานศึกษาส่วนมากใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างคุ้มค่า 
4.ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 จุดเด่น - ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

- ผู้เรียนร่าเริง แจ่มใส 
  - ครทูุกคนมีความโอบอ้อมอารี 
  - ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 

- กรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีวินัยและ                  
ให้ความร่วมมือในบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาครบบทบาทหน้าที่ 
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 จุดที่ควรพัฒนา  - ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาของอาเซียนเพื่อการสื่อสารได้ตามเกณฑ์ 
 
5. ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น              -สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนของผู้เรียนได ้ส่งผลให้   
                                 นักเรียนอ่านออกทุกคนและเขียนได้ร้อยละ 100 
                       - สถานศึกษาจัดกิจกรรมยอดนักอ่านส่งผลให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านร้อยละ 100 
 จุดที่ควรพัฒนา   - สถานศึกษาจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 
  หากสถานศึกษาสรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์ได้ชัดเจนว่า สถานศึกษามีจุดเด่นด้านใดบ้างเพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมต่อไป มีจุดที่ควรพัฒนาด้านใดบ้างเพ่ือปรับปรุง แก้ไข ภายใตส้ภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและอุปสรรค
ของสถานศึกษา แล้วน าข้อมูลเหล่านี้ไปสู่การก าหนดภาพความส าเรจ็ของสถานศกึษาในลกัษณะของวิสัยทัศน์ 
  
ขั้นที ่4 การน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษา ประมวลเป็นวสิยัทัศน ์พนัธ

กิจ และเปา้ประสงค์ของสถานศกึษา 

      การน าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา ก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์   พันธกิจ และ เป้าประสงคข์องสถานศึกษา มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

  ตวัอยา่ง การก าหนดเปา้ประสงค ์

พันธกจิ เป้าประสงค ์
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้และ

ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

2.ผู้ เรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็นระบบ            
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน 
   การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
   และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง                
รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง 

4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียน     
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างหลากหลาย 

7. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างคุ้มค่า 

6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง 10. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม     
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พันธกจิ เป้าประสงค ์
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง      แนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

ขั้นที ่5 ก าหนดกลยุทธ ์ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ และชือ่โครงการ/กจิกรรม 

 เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของสถานศึกษาชัดเจนแล้ว ให้น าข้อมูล วิสัยทัศน์        
พันธกิจ เป้าประสงคเ์หล่านั้น เป็นฐานคิดการก าหนดแนวทางที่ท าให้งานส าเร็จ เรียกว่าการก าหนดกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ และ  โครงการ/กิจกรรม  

 5.1 การก าหนดกลยุทธ ์ 
  การก าหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา สามารถด าเนินการโดยน าเป้าประสงค์ซ่ึงเป็นผลผลิตและ
ผลลัพธ์อย่างกว้างๆที่สถานศึกษาต้องการให้บรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วจึง
ก าหนดกลยุทธ์หรือวิธีการท างานที่แยบคายให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังกล่าว โดยใช้ข้อความที่ครอบคลุมสื่อ
ความทีแ่สดงถึงทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน  เช่น 

กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ : เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ตวัอยา่ง การก าหนดกลยุทธ ์

เป้าประสงค ์ กลยทุธ ์
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. พฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองต่อเนื่อง 
4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 2. พฒันาคณุภาพการจดั
การศึกษา 5. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
7. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

3. เสริมสรา้งสังคม 
   แห่งการเรยีนรู ้8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
 

4. สง่เสรมิอตัลักษณข์อง
สถานศึกษาใหโ้ดดเดน่ 

10. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป  
     การศึกษาในทศวรรษที่สอง 

5. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 



คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าป ี                                        หน้า  42                                                                         
 

          5.2 การก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

 การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นตัวชี้วัดที่รวมค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ เพ่ือประเมินผลว่า
เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  มีผลความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  ในที่นี้เสนอแนะให้น าเป้าประประสงค์
ของพันธกิจ มาแปลงเป็นเป้าหมายรายกลยุทธ์ แล้วมาพิจารณาว่าแต่ละเป้าหมาย มีตัวชี้วัดความส าเร็จได้จาก
ตัวบุคคล หรืองาน หรือหน่วยงาน เช่น นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร งานสารสนเทศ งานวัดผลประเมินผล 
หรือชุมชน ฯลฯ   ดังตัวอย่าง 

ตวัอยา่ง การก าหนดตวัชีว้ดัความส าเรจ็  

เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์           

การประเมินทุกรายวิชา 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีทักษะกระบวนการในระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ.80 ของผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนทีร่่วมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ 
5. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนสามารถระบุอาชีพสุจริตในท้องถิ่นได้ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

    สมเหตผุล 

6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนทีม่ีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ   
คิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์   
และเขียน ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 

3. ผู้ เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองต่อเนื่อง 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่สามารถใช้ Internet สืบค้นข้อมูล 
9. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุด

และแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
10. ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่มีนิสัยด้านรักการท างานในระดับดีขึ้นไป 
11. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่ร่วมปฏิบัติงานกับผู้อ่ืนได้ตามเกณฑ์ 

4.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

12. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ 

13. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน  
      โดยตรงอย่างน้อยปีละ10 โครงการ 

5.ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

14. ร้อยละ100 ของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

15. ร้อยละ100 ของครูที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
16. ร้อยละ 100 ของครูที่มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน คนละ 1 เรื่อง/

ภาคเรียนหรือปีการศึกษา 
6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

17. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนเพ่ือมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

18. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
19. สถานศึกษามีข้อมูล หลักฐาน การร่วมกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
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เป้าประสงค ์ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
7.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 
 

20. สถานศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรบุคคลภายนอก
ร่วมจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

21. สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้งต่อระดับ
การศึกษา 

8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี    
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
ของสถานศึกษา 

22. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อย    
ภาคเรียน ละ 2 ครั้ง 

 23. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ 80 ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่ที่ก าหนด 

24. สถานศึกษามีคู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทุกงาน 
25. สถานศึกษามีและใช้แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
ของสถานศึกษา  

9. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 26. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา   
อย่างเป็นระบบ 

27. ร้อยละ100 ของผู้เรียนร่าเริง แจ่มใส 
28. ร้อยละ 100 ของครูทุกคนมีความโอบอ้อมอารี 
29. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนสามารถใช้ภาษาของอาเซียนเพื่อ 
      การสื่อสารได้ตามเกณฑ ์

10.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง 

30. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไปตามที 
สถานศึกษาก าหนด 

31. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 สาระวิชา
หลักมากกว่าร้อยละ 50  

 

  5.3 การก าหนดโครงการ/กจิกรรม 
 การก าหนดโครงการ/กิจกรรม จะต้องสอดคล้องและครอบคลุมกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และ
เป็นรูปธรรม มีแนวทางชัดเจนสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จ ดังตัวอย่าง  

ตัวอย่าง การก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
1.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้นักเรียนชั้นปีที่ 2 

2. จัดค่ายลูกเสือ  เนตรนารี และยุวกาชาด 
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซียนส าหรับการสื่อสาร 
    ฯลฯ 

2.พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

1. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
2. จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริงชั้นประถมศึกษา 
    ปีที่ 1 - 6 
3. สัมมนาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามบทบาทหน้าที่ 
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กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
4. ปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา 

ฯลฯ 
3.เสริมสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้ 
1. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น “ไทยด า” 
2. จัดท าแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษาของโรงเรียน 
3. ปรับปรุงศูนย์เครือข่าย ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

ฯลฯ 
4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษาให้โดดเด่น 
1. ส่งเสริมการอ่านการเขียนและการคิด 
    1.1 กิจกรรมยอดนักอ่าน ยอดนักเขียน 
    1.2 กิจกรรมยอดนักคิด 
2. ส่งเสริมการสื่อสารด้วยภาษาอาเซียน 

ฯลฯ 
5. พัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็น 
   ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  

ฯลฯ 
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ตัวอย่าง  โครงการและกจิกรรมตามกลยุทธ ์พร้อมเปา้หมายและงบประมาณ ของแผนพฒันาการศกึษา                                                                                                                     
                                                                       

กลยทุธ ์
 

โครงการ กจิกรรม 
ตวัชี้วดั 

ความส าเรจ็ 

สนองมาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 
(มฐ./ตวับง่ชี)้ 

เปา้หมาย 
 

งบประมาณ / 
ผูร้ับผิดชอบ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กลยุทธ์ที่ 1  
พัฒนา
คุณภาพ 
ผู้เรยีน 

1.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1.1 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
1.2 ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

 
ฯลฯ 

1.1 ร้อยละ70 ของ
ผู้เรยีนที่มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดับดี
ขึ้นไป                  
 
 
1.2 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เรยีนที่มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับ
ดีขึ้นไป         

ฯลฯ 

มฐ.ที่ 5 
 (5.1-5.4) 
 

1.1 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
60 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย
ในระดับดีขึ้นไป                  
1.2 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
50 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
ในระดับดีขึ้นไป   

ฯลฯ 

1.1 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
65 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย
ในระดับดีขึ้นไป                  
1.2 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
55 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
ในระดับดีขึ้นไป 

ฯลฯ 

1.1 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
70 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย
ในระดับดีขึ้นไป                  
1.2 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
60 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
ในระดับดีขึ้นไป 

ฯลฯ 
 

1.1 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
75 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทยใน
ระดับดีขึ้นไป                  
1.2 ผู้เรียนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
65 มีผลสมัฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
ในระดับดีขึ้นไป 

ฯลฯ 

240,000 บาท  
กลุ่มวิชาการ 
(นาง………  และ 
นาย.........) 
 
 
 
(นาย……….....) 

 2.โครงการ.... กิจกรรม.......... ...................... ....................
. 

.................. ................... ................... ................... .................. 
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ตัวอย่าง (ต่อ)                                                                                                               
                                                                       

กลยทุธ ์
 

โครงการ กจิกรรม 
ตวัชี้วดั 

ความส าเรจ็ 

สนองมาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 
(มฐ./ตวับง่ชี)้ 

เปา้หมาย 
 

งบประมาณ / 
ผูร้บัผดิชอบ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนา
คุณภาพ 
การจัดการ
ศึกษา 

1.โครงการ 
ครูมืออาชีพ 
 
 
 

ฯลฯ 

1.1 การจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน
ส าคัญ 
 
1.2 ........... 

1.1 ร้อยละ 100 
ของครูที่จัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นส าคญัในระดับดี
ขึ้นไป                  
1.2 ........... 

มฐ.ที่ 7 
(7.1-7.9) 

1.1 ครูร้อยละ 85
จัดการเรียนรู้      
ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญในระดับดี
ขึ้นไป                  
1.2 ........... 

1.1 ครูร้อยละ 90
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญใน
ระดับดีขึ้นไป                  
1.2 ........... 

1.1 ครูร้อยละ 
95 จัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญในระดับดี
ขึ้นไป                  
1.2 ........... 

1.1 ครูร้อยละ 
100  จัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ
ในระดับดีขึ้นไป                  
1.2 ........... 

............... บาท  
กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
(นาง……… )  
 
 

2.โครงการ.... กิจกรรม.......... ...................... .................... .................. ................... ................... ................... ................... 

กลยุทธ์ที่ 3  
เสรมิสร้าง
สังคมแห่ง
การเรยีนรู ้

1.โครงการ 
พัฒนาและใช้
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 
 

ฯลฯ 

1.1 พัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายใน
สถานศึกษาให้พร้อม
ใช้ 
1.2 ใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ฯลฯ 

1.1 ร้อยละ 100 
ของแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา 
ที่พร้อมใช้ 
1.2 ร้อยละ 100 
ของผู้เรียนที่ได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก
สถานศกึษา 

ฯลฯ   

มฐ.ที่ 1 
(1.1,1.2,1.6) 
มฐ.ที่ 7 
(7.4,7.5) 
มฐ.ที่ 9 (9.3) 
มฐ.ที่ 11 
(11.1,11.3) 
มฐ.ที่ 
13(13.1) 

1.1 สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ภายใน
ทีพ่ร้อมใช้ร้อยละ 
90 
1.2 ร้อยละ100 
ของผู้เรียนที่ได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก
สถานศกึษา 

ฯลฯ 

1.1 สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ภายในที่
พร้อมใช้ร้อยละ95 
1.2 ร้อยละ100ของ
ผู้เรยีนที่ได้ใช้แหล่ง
เรียนรูภ้ายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ฯลฯ 

1.1 สถานศึกษา
มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
ที่พร้อมใช้ร้อยละ 
100 
1.2 ร้อยละ100 
ของผู้เรียนที่ได้
ใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศกึษา 

ฯลฯ 

1.1 สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ภายในที่
พร้อมใช้ร้อยละ 100 
1.2 ร้อยละ100 
ของผู้เรียนที่ได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก
สถานศกึษา 

ฯลฯ 

............... บาท  
กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 
 (นาย.........) 
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ตัวอย่าง (ต่อ)                   
                                                                       

กลยทุธ ์
 

โครงการ กจิกรรม 
ตวัชี้วดั 

ความส าเรจ็ 

สนองมาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษา 
(มฐ./ตวับง่ชี)้ 

เปา้หมาย 
  

งบประมาณ / 
ผูร้บัผดิชอบ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

กลยุทธ์ที ่4  
ส่งเสริมอตั
ลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

1.โครงการ 
พัฒนาการอ่าน
การเขียนและ
การคิด 
 
 

ฯลฯ 

1.1 กิจกรรม 
ยอดนักอ่าน 
ยอดนักเขียน 

 
 
 
1. 2 กิจกรรม     

ยอดนักคิด 
 
 

1.1 ร้อยละ 100 
ของผู้เรียนที่อ่าน
ออกเขียนได้ใน
ระดับดีขึ้นไปตาม
จุดเน้นของ
สถานศึกษา                
1.2 ........... 

มฐ.ที่ 3 
(3.1-3.4) 
มฐ.ที่ 4 
(4.1-4.4) 
มฐ.ที่ 5 
(5.1-5.4) 
มฐ.ที่ 6 
(6.1-6.4) 
มฐ.ที่ 14(14.1) 
มฐ.ที่ 15(15.1) 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 
80 ที่อ่านออก
เขียนได้ในระดับดี
ขึ้นไปตามจุดเน้น
ของสถานศึกษา                
 
1.2 ........... 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 
90 ทีอ่่านออกเขียน
ได้ในระดับดีขึ้นไป
ตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา                
 
1.2 ........... 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 
95 ท่ีอ่านออกเขียน
ได้ในระดับดีขึ้นไป
ตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา                
1.2 ........... 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 
100 ที่อ่านออก
เขียนได้ในระดับดี
ขึ้นไปตามจุดเน้น
ของสถานศึกษา                
1.2 ........... 

............... บาท  
กลุ่มวิชาการ 
(นาง………, 
นางสาว.......... )  
 
 

กลยุทธ์ที่ 5  
พัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษา
ตาม
แนวทาง
ปฏิรูป
การศึกษา
ในทศวรรษ
ที่สอง 

1.พัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษา
ตามนโยบาย
ต้นสังกัด 

ฯลฯ 

1.1 กิจกรรมยอด   
คนดี ศรี  
(ชื่อโรงเรียน....) 

 
1.2 กิจกรรม 
    ยอดคนเก่ง....  

ฯลฯ 

1.1 ร้อยละ 100 
ของ  ผู้เรียนที่เป็น
คนดี  
มีคุณค่าของ
สถานศึกษา 
1.2 ........... 

 
ฯลฯ   

มฐ.ที่ 1_6 
ทุกตัวบ่งช้ี 
มฐ.ที่ 
15(15.1) 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ
90 เป็นคนดี  
มีคุณค่าของ
สถานศึกษา 
1.2 ............. 

 
ฯลฯ 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ
95 เป็นคนดี  
มีคุณค่าของ
สถานศึกษา 
1.2 ............. 

 
ฯลฯ 

1.1 ผู้เรยีนร้อยละ
100 เป็นคนดี  
มีคุณค่าของ
สถานศึกษา 
1.2 ............. 
ฯลฯสถานศึกษา 

ฯลฯ 

1.1 ผู้เรยีนร้อยละ
100 เป็นคนดี  
มีคุณค่าของ
สถานศึกษา 
1.2 ............. 
ฯลฯสถานศึกษา 

ฯลฯ 

............... บาท  
กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 (นาย.........) 
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เมื่อได้ข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรมแล้ว  น าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดท าเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาการศึกษาที ่          
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี ้
 สว่นที ่1 บทน า แนะน าสถานศึกษาในภาพรวม เช่น ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ประวัติความเป็นมาของ
สถานศึกษา ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ 
ผลงานที่ผ่านมา รอบ 3 ปี ฯลฯ 
 สว่นที ่2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก  
 สว่นที ่3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 สว่นที ่4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมาย
และงบประมาณ  
 สว่นที ่5 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน  
         ภาคผนวก 
 1. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 4 ปี) 
 2. รายงานการประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 4 ปี) 
          3. บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระยะ 4 ปี) ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นปีงบประมาณ 
หรือ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมและการพิจารณาของสถานศึกษาและนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีข้ันตอนส าคัญดังนี้ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 
 

ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

วิเคราะห์จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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1. การแตง่ตั้งคณะท างาน 
 คณะท างานควรประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ ายทั้ ง ในและนอกสถานศึกษา                          

เช่น หัวหน้างาน ผู้แทนครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน ตามความเหมาะสม 

 2. การศกึษาแผนพฒันาการศกึษาของสถานศึกษา 
การด าเนินการในขั้นนี้ คณะท างานควรท าความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา     

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามเป้าหมายแต่ละปีให้ชัดเจน เพ่ือน าสู่การจัดล าดับ
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 3. การวิเคราะห์จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
1)  ชื่อโครงการ 

ชื่อกิจกรรม (ถ้าม)ี 
    ลักษณะของโครงการ (โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง) 
   สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. (อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม /กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

  2) หลกัการและเหตผุล  
  หลักการ เป็นการน าเสนอที่มาของโครงการโดยค านึงถึงกฎหมาย นโยบายทางการศึกษา
ระดับต่าง ๆ จุดหมายในการจัดการศึกษาหรือกระแสสังคมที่เก่ียวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา และ
บทบาทภารกิจของสถานศึกษา เป็นต้น  
  ส่วนเหตุผลนั้นเป็นการน าเสนอข้อความที่สนับสนุนหรือยืนยันแสดงแนวโน้มให้เห็นว่า
โครงการ/กิจกรรมมีความจ าเป็นอย่างไรต่อการมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
หากไม่ด าเนินการจะมีผลเสียหายอย่างไร และหากด าเนินการแล้วจะเป็นผลดีอย่างไร ในส่วนนี้ควรน าเสนอ
ข้อมูลสนับสนุนเชิงปริมาณและคุณภาพจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไว้ก็จะเป็นหลักฐานแสดงถึงความตระหนักและ
ความพยายามของสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้โครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ มีความส าคัญและและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3) วตัถปุระสงค์ เป็นส่วนที่บอกให้ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม โดยระบุเป็นข้อ ๆ ประมาณ 1-3 ข้อ เป็นรูปธรรมสามารถวัดและปฏิบัติได้  

   4)  เปา้หมาย ควรระบุ 2 ประเด็น ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
  4.1) เป้าหมายเชิงปริมาณ เป็นเป้าหมายที่แสดงผลเชิงตัวเลข 

4.2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป็นเป้าหมายที่ระบุคุณภาพที่รองรับหลักการและเหตุผล 
หรือประโยชน์ของโครงการ  
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                 5) วธิดี าเนนิการ/กจิกรรมการด าเนนิงาน เปน็ขั้นการน าเสนอภารกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ที่
ส าคัญเพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ โดยระบุให้ชัดเจนว่า “จะท าอะไร ใครเป็นผู้ท า ท าท่ีไหน ท าอย่างไร 
เริ่มต้นเมื่อใดเสร็จสิ้นเมื่อใด ได้ผลประการใด”  

      6) ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นหัวข้อหรือองค์ประกอบที่ระบุ
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ/กิจกรรม จนเสร็จสิ้นโครงการ โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น
โครงการ 
      7) งบประมาณ เป็นการน าเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ/กิจกรรม     
ควรจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย 
รวมทั้งอาจระบุทรัพยากรอ่ืนที่ต้องการ เช่น คน วัสดุ เป็นต้น  
      8) หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าในการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม นั้น ควรจะประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
            9) ระดบัความส าเรจ็ บอกตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และ
แสดงได้ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นการระบุให้ทราบว่าโครงการจะได้รับการประเมินส่วนใดบ้าง   โดย
วิธีการและเครื่องมือประเมินประเภทใด ให้สอดคล้องครอบคลุมกับตัวชี้วัดความส าเร็จ 

     10) ผลที่คาดวา่จะไดร้บั เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ 
ผลประโยชน์ สามารถระบุประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ไม่ใช่การน าวัตถุประสงค์มาเขียนเป็น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 4. การจดัท ารปูเลม่แผนปฏบิตัิการประจ าปี 
   แผนปฏิบัติการประจ าปี มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

    1. ปกนอก                        2. ปกใน 
    3. ค าน า                          4. สารบัญ 
    5. เนื้อหา ประกอบด้วย 

        - ส่วนที่ 1 บทน า ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ สรุปย่อความเป็นมาของสถานศึกษา  ภาระงาน/
ปริมาณงาน ผลงานที่ประสบผลส าเร็จที่ผ่านมา ประมาณการจ านวนนักเรียนและรายรับของสถานศึกษา     
ปีการศึกษาท่ีน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการ  
      - ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ควรมีเนื้อหาเก่ียวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปี
การศึกษา  
       - ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม  และประมาณการงบประมาณ  
       - ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

    - ภาคผนวก ประกอบด้วย  
               1. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
 2. รายงานการประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 
              3. บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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องคป์ระกอบของแผนปฏบิัตกิารประจ าป ี

สว่นที ่1 
บทน า 
สรปุย่อความเปน็มา 
..................................................................................................................... ........................................................
................................................................................................................................................................... ..........  
 

ภาระงาน/ปรมิาณ 
....................................................................................................... ...................................................................... 
.............................................................................................................................. ...............................................  

ผลงานทีป่ระสบผลส าเรจ็ในปกีารศึกษาทีผ่่านมา 
........................................................................................................................... .................................................. 
.............................................................................................................................................................................  

ประมาณการรายรบัสถานศึกษา ปีการศึกษา ................ 
(กรณ ีโรงเรยีนจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ 2556 ตอ้งระบรุายรบัสถานศกึษา ปกีารศกึษา 2555 โดยใชข้อ้มลู
จ านวนนักเรยีนของวนัที ่10 มถินุายน 2555)  

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ
1.เงนิอดุหนนุรายหวั 

1.1 ช้ันอนุบาล 1             จ านวน ..........คน 
1.2 ช้ันอนุบาล 2            จ านวน ..........คน 
1.3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   จ านวน ..........คน 
1.4 ช้ัน.............................    จ านวน ..........คน 
1.5 ช้ัน.............................    จ านวน ..........คน 

ฯลฯ 

  

2.เงินอุดหนุนอื่นๆ 
      2.1 
      2.2 
 

  

3.เงินบริจาคอื่นๆ 
     3.1 
     3.2 
 
 

  

รวม   
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สว่นที ่2 ทิศทางการพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 

วิสัยทัศน์  
................................................................................................................ ............................................................. 
........................................................ .................................................................................................................... 
.................................................................................................................... ........................................................ 

พันธกิจ  
........................................................................................................ ..................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................... ..................................................................... 
 

เป้าประสงค ์ 
............................................................................................................. ................................................................ 
....................................................................................................... ..................................................................... 
.................................................................................................... ........................................................................ 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
.......................................................................................................... ................................................................... 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
............................................................................................................. ................................................................ 
 

สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่อสิ้นปีการศึกษา................ 
 

ตวัชี้วดัความส าเรจ็ กจิกรรม โครงการ กลยทุธ ์
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ส่วนที ่3  
สว่นที ่3.1 รายละเอยีดของแผนงาน  โครงการ/กิจกรรม และประมาณการงบประมาณ จ าแนกตามโครงสร้าง

การบรหิารงานของสถานศึกษา 

การบริหารงานของสถานศึกษา งบประมาณ หมายเหต ุ
1. ด้านการบริหารวิชาการ 
        1.1 โครงการ............... 

   1) กิจกรรม ................. 
   2) กิจกรรม ................. 
   3) กิจกรรม ................. 

ฯลฯ 
        1.2 โครงการ............... 

ฯลฯ 
2.ด้านการบริหารงานบุคคล 
        2.1 โครงการ..............  

1) กิจกรรม ................. 
2) กิจกรรม ................. 

ฯลฯ 
        2.2 โครงการ............... 

ฯลฯ 
3. ด้านการบริหารงบประมาณ 
        3.1 โครงการ............... 

1) กิจกรรม ................. 
2) กิจกรรม ................. 

ฯลฯ 
       3.2 โครงการ............... 

ฯลฯ 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 
       4.1 โครงการ............... 
           1) กิจกรรม ................. 
           2) กิจกรรม ................. 

ฯลฯ 
           4.3 โครงการ............... 

ฯลฯ 
 

หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรมที่สนองอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
                สนองนโยบายพิเศษ จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
                อาจจัดเรียงไว้ในกลุม่การบรหิารงานของสถานศึกษา 
                ที่เกี่ยวข้องหรือจัดเรยีงเป็นล าดับท่ี 5 และ  6 ก็ได ้

 ต้องเป็นโครงการที่
ปรากฏใน
แผนพัฒนา
การศึกษาฯและ
โครงการ/กิจกรรม
ที่สนองอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 
สนองนโยบาย 
จุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
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สว่นที ่3.2 รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม 

ตวัอยา่งแบบฟอรม์การเขยีนโครงการ/กจิกรรมที่บรรจไุว้ในแผนปฏบิตัิการประจ าปี 
1. ชื่อโครงการ....................................................................................... 

ชื่อกิจกรรม ....................................................................................  
ลักษณะของโครงการ ......................(โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง)..................  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ..................................... 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ................................................. 

           สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ......................................... (อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม /กลุ่มที่รับผิดชอบ).................................................. 

2. หลักการและเหตุผล................................................................................ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1................................................................................ ... 
3.2...................................................................................  

    4. เป้าหมาย 
          4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ    ...........................................................................................  
          4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ...........................................................................................  

5. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน /กิจกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.................................................    
2...............................................    
3.....................................................    
4.................................................    

  

6. ระยะเวลาด าเนินการ…………………………………                                                                                       
7.งบประมาณ/รายละเอียดการใช้งบประมาณ.......................................................บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 กิจกรรมที่ 1 

1.1 ………............. 
1.2 ………………….. 

      

 กิจกรรมที่ 2 
2.1 ………............. 
2.2 ………………….. 

      

 กิจกรรมที่ 3 
2.2 ………............. 
2.2 ………………….. 

      

 รวม       
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง…………………………………… 
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9. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.................................................   
2...............................................   
3...............................................   

  

 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ........................................................ 
 
 
 

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

                                ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                    (............................................) 
 
ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

 การก ากับ ตดิตาม (มีคณะกรรมก ากับและติดตาม ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และอ่ืน ๆ) 
………………………………..................................…………………………………………………………………… 
การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม (มีคณะกรรมการประเมินผล ระยะเวลา วิธีการ และอ่ืน ๆ) 

                                  ………….........……………………............................................................................................………… 
การรายงานผลและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
……………………………..................................……...……………………………………………………………… 
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ตวัอยา่งการจดัท าแผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
และแผนปฏบิัตกิารประจ าปีของสถานศกึษา 

 
ตวัอยา่ง 

ขั้นตอนการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
ที่มุง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

 
  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มีขั้นตอนหรือ
แนวด าเนินการได้หลายวิธี ในที่นี้ขอเสนอวิธีการหนึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาด้านการเรียนการสอน
ของโรงเรียนกรณีตัวอย่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ทุกชั้นเรียน 

  1.2 ผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 
 1.3 ผลการทดสอบ 0-NET ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2555  
 1.4 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เปรียบเทียบรอบแรกและรอบสอง  

1.5 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ.  
            (เช่น ด้านนักเรียน ด้านครู ด้านผู้บริหาร ฯลฯ) 
 1.6 ข้อมูลจากการนิเทศภายใน 
 1.7 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ( SW0T Analysis) 
 น าข้อมูลสารสนเทศจากข้อ 1.1 – 1.7 มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา อุปสรรคและโอกาส ได้
ข้อสรุป ดังนี้ 
  จดุเดน่ 

 ด้านผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการท างาน             
รักการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู้          
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ด้านครผููส้อน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  

ด้านผู้บริหาร พบว่า มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการ  สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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จดุทีค่วรพฒันา 
ด้านผูเ้รยีน ประมวลได้ว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  

ดา้นครผููส้อน สรุปได้วา่ ควรไดร้ับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแ้ละการวัดผลประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 

ด้านผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสม
กับผู้เรียน ท้องถิ่น รวมทั้งการจัดหา ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 โอกาส 
- ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านแรงงาน  
- ผู้ปกครองมีความขยัน หมั่นเพียร เสียสละเพ่ือส่วนรวม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพท านาและ

ปลูกพืชไร่ มีการท าการเกษตรแบบพอเพียง 
  อุปสรรค 

- สถานศึกษาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขา ห่างไกลจากตัวเมือง มีถนนอัดลูกรัง ใช้เวลาเดินทางนาน 
- ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 

 ขั้นตอนที ่3 ก าหนดวสิยัทัศน ์พนัธกจิ เปา้ประสงค ์การพฒันาคุณภาพการศกึษา 
การก าหนดวิสัยทัศน์ เป็นขั้นตอนด าเนินงานหลังจากที่ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา โอกาส 

และอุปสรรคแล้ว วิสัยทัศน์เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศในการปฏิบัติงานในอนาคต การด าเนินงานในขั้นตอนนี้ 
หากมีการบริหารจัดการให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมด้วย ก็จะช่วยให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากตัวอย่างข้างต้น สามารถน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ ได้ดังนี้ 
 แบบที่ 1 “ภายในปีการศึกษา 2556 ผู้เรียน มีประสบการณ์ มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็น และคุณลักษณะอัน    
พึงประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิด สถานศึกษามีการบริหารเป็นระบบ 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยบุคลากรมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม ” 
  แบบที่ 2  “ ภายในปีการศึกษา 2556 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด มีผลสัมฤทธิ์ก้าวหน้า ศรัทธา
คุณธรรม น าหลักสูตรสู่มาตรฐาน บริหารเน้นระบบผู้เรียนเป็นส าคัญ  ชุมชนมีส่วนร่วม รวมครูมืออาชีพ ”  
  พันธกจิ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.1  บริหารจัดการให้มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีความสามารถในการคิดตามเป้าหมายของสถานศึกษาก าหนด 
    1.2 จัดระบบองค์กร โครงสร้างบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สอดคล้อง

กับสภาพท้องถิ่นและผู้เรียน 
    1.3 จัดระบบนิเทศภายใน ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ วัดผลประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

มีการใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
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  2. ครผููส้อน 
  2.1  จัดท าข้อมูลและก าหนดเป้าหมายผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคดิของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
  2.2  จัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้             
มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะและเจตคต ิ
  2.3  ใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  2.4  จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกระบวนการ พัฒนาหลักสูตร 

เป้าประสงค ์
    1.  เด็กมีประสบการณ์และพัฒนาการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
    2.  ผู้เรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    3.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
    4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ 

อย่างมีสติสมเหตุผล  
    5. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล  
    6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

             7. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  มีสื่อ แหล่งเรียนรู้         
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    8. ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
             9. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    10. ครูผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านเจตคต ิ

     11. ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     12. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความพึงพอใจผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ขัน้ตอนที ่4 จดัท าแผนพฒันาการศกึษาที่มุง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยทั่วไป          
อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ แต่องค์ประกอบส าคัญท่ีควรมี ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 บทน า แนะน าสถานศึกษาในภาพรวม เช่น ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ประวัติความเป็นมาของ
สถานศึกษา ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่ 
และแหล่งเรียนรู้ ผลงานที่ผ่านมา รอบ 3 ปี ฯลฯ 

ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก  

ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมาย

และงบประมาณ  
ส่วนที่ 5 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
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ส่วนสุดท้ายคือ ภาคผนวก ประกอบด้วย 
1. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 4 ปี) 
2. รายงานการประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 4 ปี) 
          3. บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา       
ของสถานศึกษา (ระยะ 4 ปี) ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ส าหรับตัวอย่างในขั้นตอนนี้ เป็นการบูรณาการเฉพาะส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 โดยใช้ข้อมูลต่อเนื่อง
จากข้ันตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3  ดังตัวอย่าง 
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ตวัอยา่ง  ส่วนที่ 4  โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ  

กลยุทธ ์
 โครงการ  กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศกึษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
 

งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
กลยุทธ์ที ่1
พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน 

1.โครงการจัดท า
ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
 

- 1.1 ร้อยละ100        
ของผู้เรียนที่ได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้โดย     
มีข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล   
1.2 ร้อยละครูที่มีการ
จัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
1.3 ร้อยละ 100 ของ
ครูที่ใช้ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลในการ
พัฒนาผู้เรียน 

มฐ.5 (5.1-5.4) 
มฐ.10 (10.6) 
มฐ.12 (12.3) 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาโดยมี
ข้อมูล นักเรียนรายบุคคล  
1.2 ครูร้อยละ 100 จัดท า
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
1.3 ครูร้อยละ 85 ใช้ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคลในการ
พัฒนาผู้เรียน 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาโดยมี
ข้อมูล นักเรียนรายบุคคล  
1.2 ครูร้อยละ 100จัดท า
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
1.3 ครูร้อยละ 100 ใช้
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ในการพัฒนาผู้เรียน 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 100
ได้รับการพัฒนาโดยมี
ข้อมูล นักเรียนรายบุคคล  
1.2 ครูร้อยละ 100 
จัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
1.3 ครูร้อยละ 100ใช้
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ในการพัฒนาผู้เรียน 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 
100ได้รับการพัฒนา
โดยมีข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล  
1.2 ครูร้อยละ 100 
จัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
1.3 ครูร้อยละ 100
ใช้ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลในการ
พัฒนาผู้เรียน 

5,000 บาท /  
กลุ่มวิชาการ 
(นางวิไล ชมดี และ
น.ส.ฤดี งามสมบัติ) 
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ขั้นตอนที ่5 การจดัท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิตัิการประจ าปี 

 

 

 
  ชือ่กลยทุธ์ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลเป็นฐาน 

 ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 

 สนองกลยทุธโ์รงเรยีน : กลยุทธ์ที่ 1 

                                 สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา : มาตรฐานที่ 5  

                                     ตวับ่งชี้ที่ 5.1-5.4 มาตรฐานที่ 12 ตัวบ่งชี้ที่ 12.2 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน สมศ. : ………………(อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน) 

 ผูร้บัผดิชอบโครงการ : 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 กลุม่ที่รบัผดิชอบ : กลุ่มวิชาการ 

1. หลักการและเหตผุล 

  จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้นของสถานศึกษาเปรียบเทียบ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2555 พบว่าในภาพรวมเฉลี่ยมีความก้าวหน้าลดลง ( -0.50 ) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ก้าวหน้าลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย( -2.50 ) รองลงมาตามล าดับ คือ        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-1.78 ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-1.23) และกลุ่มสาระ          
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( -0.56 ) นอกจากนี้ผลการทดสอบปีการศึกษา 2552 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนระดับดี มีจ านวนเพียงร้อยละ 8.59         
– 10.41 รวมทั้งผลการทดสอบ 0-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวม      
มีคะแนนเฉลี่ยรวมเพียงร้อยละ 57.37 มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ถึง 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า   
ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย เพียงร้อยละ 57.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี) จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรกและรอบสอง 
พบว่า แม้จะมีความก้าวหน้าแต่ก็ยังอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่ง สมศ.ได้เสนอแนะไว้ให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ด้วยข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น กอปรทั้งเป็นภารกิจส าคัญ                   
ของสถานศึกษาที่จะต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ         

ตวัอยา่งโครงการที่ 1 กลยทุธท์ี่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน 

ตามปีการศกึษา 
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จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       2. วตัถปุระสงค ์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

       3. เปา้หมาย เชงิปรมิาณและคุณภาพ 

  3.1 ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 58 มีคะแนนเฉลี่ย              
อยู่ในระดับดี 

      3.2  ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 52 มีคะแนนเฉลี่ย           
อยู่ในระดับดี 

      3.3  ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 60 มีคะแนนเฉลี่ย            
อยู่ในระดับดี 

       3.4  ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 58 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
      3.5 ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 78 มีคะแนนเฉลี่ย                  

อยู่ในระดับดี 
      3.6  ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 82 มีคะแนนเฉลี่ย                 

อยู่ในระดับดี 
     3.7  ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 80 มีคะแนนเฉลี่ย                   

อยู่ในระดับดี 
     3.8  ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 52 มีคะแนนเฉลี่ย              

อยู่ในระดับดี 

4.วธิดี าเนนิการ / ขัน้ตอนด าเนนิการ /กิจกรรม 

กจิกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ  ผูร้บัผดิชอบ 
1. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการ / เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดท า
ข้อมูลนักเรยีนรายบคุคล การวัด/ประเมินสภาพจริง 

 28-30 เม.ย.55 7,000.-บาท ผอ.รร. / นาย
อุดม รักงาน 

2. ส ารวจรวบรวม จัดท าข้อมลูนักเรียนรายบุคคล 1-5 พ.ค. 55 3,000.-บาท ครูผูส้อนทุกช้ัน 
3. วิเคราะห์จดุเด่นจุดด้อยการจดัการเรยีนรู้ของครผูู้สอน 

ในภาคเรียน / ปีท่ีผ่านมา 
6 -8 พค.55 - ครูผูส้อนทุกช้ัน 

4. ก าหนดเป้าหมาย วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายบุคคลโดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

17 -18 พค.55 - ครูผูส้อนทุกช้ัน 

5. จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลโดยใช้ข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปี กศ. 

- ครูทุกช้ัน 

6. จัดการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรู้ ตลอดภาคเรียน/ 
ปี กศ. 

- ครูทุกช้ัน 

7. วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้อง 
ครอบคลมุตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังท่ีปรากฏ       
ในแต่ละแผน 

 

ตลอดภาคเรียน/ 
ปี กศ. 

- ครูทุกช้ัน 
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กจิกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ  ผูร้บัผดิชอบ 
8. บันทึกผลหลังสอนและบันทึกผลการเรียนรูร้ายบคุคล      

ทุกแผนการจัดการเรียนรู ้
ตลอดภาคเรียน/ 
ปี กศ. 

- ครูทุกช้ัน 

9. ซ่อมเสรมิผูเ้รียนรายบุคคล / รายกลุ่มระหว่างเรียน        
ทุกแผนการจัดการเรียนรู ้

ตลอดภาคเรียน/ 
ปี กศ. 

- ครูทุกช้ัน 

10. บันทึกผลความก้าวหน้า /ผลการเปลีย่นแปลง ตลอดภาคเรียน/ 
ปี กศ. 

- ครูทุกช้ัน 

11. ปรับปรุง / พัฒนาวิธีการจัดการเรยีนรู้ ตลอดภาคเรียน/ 
ปี กศ. 

- ครูทุกช้ัน 

12. จัดท าเครื่องมือและวดัผลประเมินผลปลายภาค / 
ปลายปีใหส้อดคล้องครอบคลมุตัวช้ีวัดที่ต้องการเน้น
หรือผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านตามเปา้หมาย 

15 ส.ค.-15ก.ย.55 
1-5 กพ.56 

5,000.-บาท 
5,000.-บาท 

ครูทุกช้ัน 

13. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผูเ้กี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/ 
ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป 

 20 –30 ก.ย.55  
 5-10 เม.ย.56 

 5,000.-บาท  
5,000.-บาท 

ครูทุกช้ัน 

14. นิเทศติดตาม ประเมิน  ตลอดภาคเรียน /
ปีการศึกษา 

1,000.-บาท ผอ.รร.  

15. สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการประจ าป ี 12 -30 เม.ย. 56 1,000.-บาท  

      5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 28 เมษายน 2555 – 30 เมษายน 2556 

6. งบประมาณ  
 งบประมาณ จ านวน 32,000.-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

(ปีงบประมาณ 2555 เป็นเงิน 21,000.- บาท ปีงบประมาณ 2556 เป็นเงิน 11,000.- บาท) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรม       
1 ประชุม..............จ านวน..... คน  

เวลา ...... วัน 
      

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(....... คน * ...... มื้อ * ........ บาท) 

- xxx - xxx - xxx 

 1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
(....... คน * ....... มื้อ * ........ บาท) 

- xxx - xxx - xxx 

 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร ........ ชม. 
(........... ชม. * ........... บาท) 

xxx - - xxx - xxx 

 1.4 ค่าวัสดุ - - xxx xxx - xxx 
2 กิจกรรม............................ 

2.1 ........................... 
2.2 ............................ 
             ฯลฯ 

      

รวม xxx xxx xxx xxx - xxx 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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7. หนว่ยงาน / ผูท้ี่เกีย่วขอ้ง  
   7.1 วิทยากร ( ศึกษานิเทศก์ / ผู้เชี่ยวชาญการจัดท าข้อมูลรายบุคคล ) จ านวน 2 คน 
   7.2 ครูผู้สอนโรงเรียน 

8. ระดบัความส าเรจ็ /การติดตามประเมนิผล 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ วธิีการประเมนิ เครือ่งมอื 
8.1 ร้อยละผูเ้รียนทีม่ีผลสมัฤทธ์ิ  

ระดับดี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปลาย  
   ภาค / ปลายปรีะดับสถานศึกษา 
 - ส ารวจจ านวน นร.ที่มผีล 
   สัมฤทธ์ิ ฯ ระดับดี ทุกช้ัน       

- แบบทดสอบภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  
แบบส ารวจผลงาน 

- แบบส ารวจรายการ 

8.2 ร้อยละครผููส้อนที่จัดท าข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

- ตรวจสอบแบบข้อมลูนักเรยีน 
  รายบุคคล 

- แบบส ารวจการจัดท าข้อมลูนักเรียน
รายบุคคล 

8.3 ร้อยละครผููส้อนที่จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

- ตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู ้ - แบบส ารวจการจัดท าแผนการจดัการ
เรียนรู ้

8.4 ร้อยละครผููส้อนที่จัดการเรียนรู้ 
     ตามแผนการจัดการเรียนรู ้

- สังเกต การจัดการเรียนรู้  - แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู ้

8.5 ร้อยละครผููส้อนที่สร้างเครื่องมือ 
     และวัด/ประเมินผลสอดคล้อง 
     ครอบคลุมตัวช้ีวัดตามหลักสูตร ฯ 

- ส ารวจการจัดท าเครื่องมือวัดผล 
  ประเมินผล 

- แบบส ารวจรายการ 

8.6 ร้อยละครผููส้อนที่ซ่อมเสริมผู้เรียน 
     ตามสภาพจริง 

- ส ารวจบันทึกสอนซ่อมเสริม  
- สังเกตการสอนซ่อมเสริม  

- แบบส ารวจรายการ 
- แบบสังเกต 

8.7 ร้อยละผูเ้รียนทีม่ีผลการเรียน 
     ก้าวหน้า 

- ส ารวจจ านวนผู้เรยีนที่มีผลการ 
  เรียนก้าวหน้า 

- แบบส ารวจรายการ 

8.8 ร้อยละความพึงพอใจของ 
     ผู้เกี่ยวข้อง 

 - ส ารวจ /สอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
  9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  9.2 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
 9.3 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  9.4 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.5 มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

  

ลงชื่อ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                         (......................................)                            
                         รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

                         (......................................)                            
                           ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ตวัอยา่งโครงการที ่5 กลยทุธท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพการจดัการศกึษาตามปีงบประมาณ 
 

ชื่อกลยุทธ ์: พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ชื่อโครงการ : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยทุธโ์รงเรยีน : กลยุทธ์ที่ 2 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 9  ตัวบ่งชี้ที่   9.1-9.3 

                                                                    มาตรฐานที่ 10 ตัวบ่งชี้ที่  10.1-10.6  

                                                                มาตรฐานที่ 11  ตัวบ่งชี้ที่  11.1-11.3  
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน สมศ. : …………………………………………….. 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ : ……………………………………………............ 

กลุม่ที่รบัผดิชอบ : กลุ่มวิชาการ/ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป  
 

1. หลักการและเหตผุล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 

มาตรา 27 - มาตรา 30 สรุปได้ว่าให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือมุ่งพัฒนาคนให้มีความ
สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ให้สถานศึกษา
ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีการเลือกสรรภูมิปัญญา วิทยากร วิธีการสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา ตลอดจนให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553 ข้อ14(2)(4)(8) ระบุให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท า ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาและจัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายเขาในช่วงปีการศึกษา 2550-2552 สรุปได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยก้าวหน้าลดลง ( ตามล าดับ-2.50 ,-1.78 และ -1.23) เมื่อพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรกและรอบที่ 2 เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า สมศ.เสนอแนะให้มีการ
ประเมินหลักสูตรให้ครบถ้วนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ การประเมินเอกสารหลักสูตร          
การน าไปใช้และความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้มีส่วนรวมทุกฝ่ายก่อนด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง  
ซึ่งจะช่วยให้ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและพัฒนาผู้เรียนได้เหมาะสมกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจมากยิ่งขึ้น 

 

2. วตัถปุระสงค์ 
 2.1 เพ่ือประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายสถานศึกษา ผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีสื่อ จัดประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 2.4 เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เปา้หมายเชงิปรมิาณ 
  3.3.1 ประเมินเอกสารหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.3.2 จัดท าแบบประเมินหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบส ารวจเอกสาร
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน แบบสอบถามความคิดเห็น/
ความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร จ านวน 100 ชุด 
  3.3.3 ประเมินปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทุกชั้น 
  3.3.4 ครูผู้สอนโรงเรียนชายเขาทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินเอกสารหลักสูตรทุกข้ันตอน 
  3.3.5 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน 
20 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.3.6 รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 20 เล่ม 

 3.2 เปา้หมายเชงิคุณภาพ 

 3.2.1 แบบประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา 
  3.3.3 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
  3.3.4 สถานศึกษามีสื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3.5 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 
 

4. วธิดี าเนนิการ /ขัน้ตอนการด าเนนิการ /กจิกรรม 

ที ่ รายการ/กจิกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้ับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
4 ต.ค. 54 500.-บาท ผอ.รร.และ นายอุดม รักงาน 

2. จัดท าแบบประเมินหลักสตูร ฯ 5-10 ต.ค.54 2,000-บาท 
3. หาประสิทธิภาพ / ปรับปรุงเครื่องมือ 1-12 พ.ย.54 3,000.- บาท 
4. ประเมินเอกสารหลักสูตร 17-20 พ.ย.54 1,500.- บาท 
5. ประเมินการน าไปใช้ / ความพึงพอใจ 22-30 พ.ย.54 500.- บาท นายอุดม/นายวินิจ 
6. สรุปผลการประเมินหลักสตูร  1-10 ธ.ค.54 500.- บาท 
7. จัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตร 13-25 ธ.ค.54 500.- บาท 
8. ประชุมชี้แจง/วางแผนปรับปรุงหลกัสูตรฯ 27-28 ธ.ค.54 500.- บาท ผอ.รร.และ นายอุดม รักงาน 
9. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
10-31ม.ค.55  4,500.- บาท นายอุดม/นายวินิจ 

10. จัดพิมพ์ร่างเอกสารหลักสตูรฉบับปรับปรุง 7-25 ก.พ.55 5,000.- บาท ครูผูส้อนภาษาไทย/วิทย/์ 
ภาษาอังกฤษทุกช้ัน 11. ทดลองใช้หลักสูตรฯฉบับปรับปรุง 16พ.ค.-30 ก.ย.55 2,500.-บาท 

12. หาประสิทธิภาพหลักสูตรฯ/ประเมินหลักสูตร
ตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

16พ.ค.-30 ก.ย55 2,000.-บาท นายอุดม/นายวินิจ 

13. สรุป/รายงานผลการพัฒนาหลักสตูร 20-30 ก.ย.55 2,000.-บาท 
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ที ่ รายการ/กจิกรรมส าคญั ระยะเวลา งบประมาณ ผูร้ับผิดชอบ 
รวมงบประมาณเป็นเงิน 20,500.-บาท  

 

5. ระยะเวลาด าเนนิการ  
4 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 
 

6. งบประมาณ  
เงินงบประมาณปี 2555  จ านวน 20,500.-บาท  (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรม       
1 ประชุม..............จ านวน..... คน  

เวลา ...... วัน 
      

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(....... คน * ....... มื้อ * ........ บาท) 

- xxx - xxx - xxx 

 1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
(....... คน * ....... มื้อ * ........ บาท) 

- xxx - xxx - xxx 

 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร ........ ชม. 
(........... ชม. * ........... บาท) 

xxx - - xxx - xxx 

 1.4 ค่าวัสดุ - - xxx xxx - xxx 
2 กิจกรรม............................ 

2.1 ........................... 
2.2 ............................ 
             ฯลฯ 

      

รวม xxx xxx xxx xxx - xxx 
    (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

7. หนว่ยงาน / ผูท้ี่เกีย่วขอ้ง  
  7.1 วิทยากร ( ศึกษานิเทศก์ / ผู้เชี่ยวชาญการจัดท าหลักสูตร) จ านวน 2 คน 
  7.2 ครูผู้สอนโรงเรียน   

7.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน  
     รวมจ านวน 20 คน 
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8. ระดบัความส าเรจ็ /การติดตามประเมนิผล 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ วธิีการประเมนิ เครือ่งมอื 
8.1 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เหมาะสม 
สอดคล้องกับเปา้หมายของสถานศึกษา 

- ส ารวจความคดิเห็น
เกี่ยวกับความสอดคล้อง
จากผู้เช่ียวชาญ  

- แบบส ารวจรายการ  

 8.2 หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

- สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรยีนและผู้แทนชุมชน/
ท้องถิ่น 

- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

8.3 สถานศึกษามีสื่อการจัดประสบการณเ์รียนรู้
เหมาะสม และเอื้อต่อการเรยีนรู้ 

- ส ารวจการผลติ ใช้สื่อ การ
จัดหา/ใช้ แหล่งการเรยีนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- แบบส ารวจการผลิต   
ใช้สื่อ การจัดหา/ใช้ 
แหล่งการเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8.4 ร้อยละครผููส้อนที่จัดประสบการณเ์รียนรู้
เหมาะสม และเอื้อต่อการเรยีนรู้ 

- สังเกต การจัดการเรียนรู ้ - แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรยีนรู ้

8.5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนร่วมหรือ
ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักสตูรฯ 

- ส ารวจ/สอบถามความ
คิดเห็น 

- แบบส ารวจ/สอบถาม
ความคิดเห็น 

 
 

9. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
  9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 9.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 9.3 มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  9.4 มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  9.5 ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

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

    เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบโครงการ         
 
ลงชื่อ.................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                                       (.....................................) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ส่วนที ่3 
แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานสูก่ารปฏบิตัิ 

 การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ เป็นการจัดท ารายละเอียดขั้นตอน
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการท างาน  โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพ่ือให้
ได้ผลงานที่ก าหนดไว้ในช่วงการปฏิบัติ  ซึ่งจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อกระบวนการท างานมาก  เช่น  
การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ การด าเนินงาน การน ากลยุทธ์ไปใช้  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  
และการใช้แรงจูงใจและรางวัลในการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติ  ผู้บริหารจะต้อง
น ากลยุทธ์มาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีขั้นตอนตาม
รายละเอียดแผนภูมิดังนี้ 

แผนภูมิ การน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

        

 

 

นโยบายปรับเปลี่ยน 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ทบทวน/ 
ปรับกลยุทธ ์

เวลา 

ความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

สังคม/โลกเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ/
กิจกรรม 

แผนปฏิบัติการ ควบคุม ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล 

ผู้ปฏิบัต ิ

งบประมาณ 
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 ขั้นตอนการน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ สามารถด าเนินการตาม
แผนภูมิโดยมีรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของหน่วยงาน เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ได้
ก าหนดไว้ เพ่ือจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 
 2.  ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  
  - นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน 
  - สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
  - กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 3. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ในขั้นนี้หน่วยงานจะต้องแปลงแผนพัฒนาการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงาน 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จและก าหนดงบประมาณ จากการทบทวน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกลยุทธ์และกลยุทธ์ แล้วแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน 
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจ 
 4. ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
หน่วยงานพร้อมที่จะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการท างาน ระบบงาน 
บุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีองค์ความรู้ที่สามารถศึกษา
เพ่ิมเติมจาก การพัฒนาองค์กร การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blue print for Change) เป็นต้น  
 5. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการด าเนินการดังนี้ 
  - ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 
  - ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
  - การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  

               แผนปฏิบัติการ คือ แผนที่จัดท าขึ้นส าหรับใช้ในการบริหารหน่วยงานให้เกิดความส าเร็จและ      
มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่หน่วยงานก าหนด  มีระบบการท างานที่ชัดเจนและ
เป็นขั้นตอน  มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีการตรวจสอบผลการท างาน 
              ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ต้องอาศัยแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ของทิศทางและจังหวะเวลา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เป็นแผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายในหนึ่งปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
หรือแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงสู่การปฏิบัติเพ่ือด าเนินการจริงตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ ซ่ึงงบประมาณแต่ละโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นวงเงินรวม (Block Grant) ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน สามารถน าไปบริหารจัดการได้
ตามความต้องการจ าเป็น เพ่ือให้เกิดความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล  
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               แผนงานและโครงการ 
                แผนงาน หมายถึง กลุ่มของงานหรือโครงการที่มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องเชื่อมโยงกัน         
ที่อยู่ภายใต้ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานหนึ่ง ๆ เพื่อให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน 
                    โครงการ หมายถึง กิจกรรมทีเ่ป็นหน่วยอิสระหนึ่งที่สามารถท าการวิเคราะห์ วางแผนและ
น าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโดยแผนส าหรับกิจการต่าง ๆ         ต้อง
ระบุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่ก าหนด  อีกความหมายหนึ่ง โครงการ คือ การวางแผนล่วงหน้า           
ที่จัดท าข้ึนอย่างมีระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน และ
คาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า แต่ละโครงการ มีเป้าหมายเพ่ือการผลิตหรือการให้บริการ           
เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพของแผนงาน ดังนั้น โครงการจึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนที่จะท าให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 

               ลกัษณะโครงการที่ด ี
 1. ก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นความจริง และได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ สามารถ
แก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของหน่วยเหนือ ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย            
ที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานและปฏิบัติงานได ้
 3. รายละเอียดของโครงการมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน เช่น วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีด าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป็นต้น 
 4. อ่านแล้วเข้าใจว่าเป็นโครงการอะไร ท าไปเพ่ืออะไร มีขอบเขตการด าเนินงานแค่ไหน 
และมีประโยชน์อย่างไร 
 5. ระยะเวลาในการด าเนินงานมีการระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด 
 6. ก าหนดการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจนและเหมาะสม มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ผลตอบแทนคุ้มค่า 
     7. มีวิธีการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน    
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              การเขียนโครงการ 
                    การเขียนโครงการในแผนปฏิบัติการมีเค้าโครงการเขียนหลายรูปแบบซึ่งแล้วแต่หน่วยงาน
จะใช้เค้าโครงแบบใด ซึ่งรูปแบบของหน่วยงานต่างๆอาจจะแตกต่างกันไป ในที่นี้จะขอน าเสนอการเขียน
รูปแบบการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม 
 1. ชื่อโครงการ.......................................................................................  
  ชื่อกิจกรรม .............................................. ...................................... 
  ลักษณะของโครงการ ......................(โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง)..................  
  สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .....................................  
  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา .................................................  
                           สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ...............(อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียน) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม /กลุ่มที่รับผิดชอบ)..................................................  
 2. หลักการและเหตุผล................................................................................  
 3. วัตถุประสงค์ 
  3.1...................................................................................  
  3.2.................................................... ............................... 
     4.  เป้าหมาย 
            4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ...........................................................................................  
            4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ........................................................................................... 
 5. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน /กิจกรรมการด าเนินงาน 
  

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา  งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.................................................    

2...............................................    

3.....................................................    
    

  6. ระยะเวลาด าเนินการ…………………………………                                                                                       
 7.งบประมาณ/รายละเอียดการใช้งบประมาณ.............................. .........................บาท 
  

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 กิจกรรมที่ 1 

1.1 ………............. 
1.2 ………………….. 

      

 กิจกรรมที่ 2 
2.1 ………............. 
2.2 ………………….. 

      

 รวม       
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง…………………………………… 
9. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.................................................   

2...............................................   

3...............................................   

  
 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ........................................................  
 
 
                                ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ  
                                    (...............................................) 
 
                                ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (............................................)  
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รายละเอียดค าอธิบายเค้าโครงของโครงการ 
 1. โครงการ 
  การตั้งชื่อโครงการต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับงานที่ท า มีความชัดเจนในตัวเป็นที่เข้าใจ
ง่าย เร้าใจคนอ่าน สั้นกะทัดรัด ชื่อโครงการบ่งบอกว่าจะท าอะไร เช่น 
  - โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  - โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย 
  - โครงการหมอภาษา 
  - โครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  - โครงการวิจัยและพัฒนาเด็กเรียนช้า  
                                       ฯลฯ 
                   2. หลักการและเหตุผล 
  หลักการและเหตุผลจะตอบค าถามว่า ท าไมจึงต้องท าโครงการนั้น หลักการและเหตุผล
จะบอกถึงความจ าเป็นและความเป็นมาของโครงการ มีข้อมูลที่ใช้แสดงเหตุผลหรืออ้างอิงในการท า
โครงการ ผู้เสนอโครงการจึงต้องให้เหตุผลหรือแสดงถึงท่ีมาและความจ าเป็นในการจัดท าโครงการให้ชัดเจน  
แสดงข้อมูล มีตัวเลขสนับสนุนให้มีน้ าหนักแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการท าโครงการนั้น 
 3. วัตถุประสงค์ 
  วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้าท าตามโครงการแล้วผลงานใดจะ
เกิดขึ้น ผลผลิตที่เกิดขึ้นคืออะไร   ข้อความที่แสดงวัตถุประสงค์ ต้องระบุชัดเจน ต้องมีลักษณะที่จ าเพาะ
เจาะจงไม่คลุมเครือ  ค าท่ีแสดงวัตถุประสงค์คือค าท่ีวัดได้ นับได้ เป็นสิ่งที่ท าได้  เช่น    
  - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในกระบวนการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ 
  - นักเรียนที่มีภาวะทางโภชนาการลดลง 
   ฯลฯ   
 4. เป้าหมาย 
  เป็นการก าหนดผลงานในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ว่าจะปฏิบัติอย่างไร จ านวนเท่าใด ในเงื่อนเวลาอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 
  เป้าหมายอาจจะแสดงได้ท้ังเชิญปริมาณและคุณภาพ เช่น 
  - อบรมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและผู้สนใจ จ านวน 930 คน 4 วัน 
  - นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
   ฯลฯ 
 5. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  กิจกรรมหมายถึงวิธีการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในแต่ละข้อ       
จะ แสดงวิธีปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์นั้นๆ ของโครงการต่อไป ขั้นตอนของกิจกรรมจะแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าใคร (who) ท าอะไร 
(what ท าเม่ือใด (when) ในกิจกรรมด าเนินงานจะบอกช่วงระยะเวลา ที่จะด าเนินงานตามโครงการ ตั้งแต่
เริ่มกิจกรรมแรกจนเสร็จสิ้น   นอกจากนั้นแล้วยังจะต้องระบุว่าในแต่ละกิจกรรม ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือหาผู้รับผิดชอบในการด าเนินการกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จ 
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 6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  เวลา หมายถึง เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ด าเนินการจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ เช่น    - 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 
                             - 15 พฤษภาคม 2556 - 30 กันยายน 2556 
 7. งบประมาณ  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 กิจกรรม       
1 ประชุมครูภาษาไทย ช้ัน ป. 3 

จ านวน 10 คน เวลา 5 วัน 
      

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10 คน * 5 มื้อ * 25 บาท) 

- 2,500 - 2,500 - 2,500 

 1.2 ค่าอาหารกลางวัน 
(10 คน * 5 มื้อ * 100 บาท) 

- 5,000 - 5,000 - 5,000 

 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชม. 
(3 ชม. * 600 บาท) 

1,800 - - 1,800 - 1,800 

 1.4 ค่าวัสดุ - - 5,000 5,000 - 5,000 
รวม 1,800 7,500 5,000 14,300 - 14,300 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 8. หน่วยงาน /ผู้ที่เก่ียวข้อง .................................................................................  
 9. การประเมินผล /ระดับตามส าเร็จ 
  การประเมินผลเป็นการก าหนดตัวชี้วัดที่จะใช้วัดในโครงการนี้และบอกวิธีการ            
ที่จะประเมิน และเครื่องมือที่ใช้ประเมิน  โดยแยกออกเป็นดังนี้ 
  1) ตัวชี้วัดความส าเร็จ ก าหนดตัวชี้วัดที่จะวัดผลส าเร็จ ( Output , Outcome )  
ของโครงการ เช่น  ร้อยละของนักเรียนที่อ่านคล่อง และความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการ           
อ่านคล่องเขียนคล่อง 
  2) วิธีการประเมิน ให้ระบุวิธีประเมิน เช่น   ทดสอบ , สัมภาษณ์ , สังเกต 
  3) เครื่องมือที่ใช้ ให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เช่น  แบบประเมิน 
แบบสัมภาษณ์ และ แบบสังเกต  เป็นต้น 
 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ หมายถึง “ผลพลอยได้” หรือ “ประโยชน์ที่เป็นผล
พลอยได้” เป็นผลที่อาจได้รับนอกเหนือจากผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยทั่วไปผลที่คาดว่า       
จะได้รับมักจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการแต่แท้ที่จริงแล้วผลที่คาดว่าจะได้รับ         
เป็นผลที่อาจจะเป็นผลต่อเนื่องจากการท าโครงการ เช่น  
  - นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จากการอ่านโดยวิธีหลากหลายท าให้มีนิสัยรักการอ่าน 
  - นักเรียนมีทักษะในการฝึกวิชาชีพและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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การวเิคราะหค์วามสมบรูณห์รอืความถูกต้องของโครงการ 
                ในการเขียนโครงการผู้เขียนอาจตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในเนื้อหาตามหลัก
ของการเขียนโครงการได้โดยใช้ตารางการวิเคราะห์ดังนี้ 

       ตวัอย่างการวเิคราะหก์ารเขยีนโครงการ 
                ให้น าโครงการที่เขียนเสร็จแล้วมาวิเคราะห์ให้คะแนนตามตารางด้านล่าง  
คะแนน 1 หมายถึง น้อย หรือ ไม่มี  2 หมายถึง ปานกลาง  และ 3 หมายถึง มาก 

ประเดน็โครงการ ประเดน็การวเิคราะห ์
คา่คะแนนทีไ่ด ้

รวม 1 2 3 

1. ช่ือโครงการ 1.1 ความถูกต้อง ชัดเจน 
1.2 สอดคล้องกับกิจกรรม 
1.3 อ่านเข้าใจง่าย เร้าใจ 

    

2. แผนงาน ถูกต้องตามหลักการจัดสรรงบประมาณ     
3. หลักการและ 
    เหตุผล 

3.1 แสดงความเป็นมา 
3.2  มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
3.3 บอกความต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนา 

    

4. วัตถุประสงค์ 
 

4.1 บอกสิ่งท่ีต้องการให้เกิดหลังด าเนินโครงการ 
4.2  มีความเป็นไปได้  
4.3  สอดคล้องกับกิจกรรมที่ท า 

    

5. เป้าหมาย 5.1 แสดงผลงานในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ 
5.2 ระบุกลุ่มที่จะด าเนินงาน 
5.3 ระบุจ านวนหรือวันเวลาสถานท่ีที่จะด าเนินการ 

    

6. กิจกรรมและ 
   ด าเนินงาน 

6.1 ล าดับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
6.2 กิจกรรมระบุวันเวลาที่ด าเนินการ 
6.3 กิจกรรมระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

    

7. รายละเอียด 
    การใช้งบประมาณ 
 

7.1 การเขียนงบประมาณค านึงถึงความประหยัด 
7.2 งบประมาณที่ค านวณถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
7.3 ความคุ้มค่า เหมาะสม เพียงพอของงบประมาณ 

    

8. การประเมินผล 8.1 ตัวช้ีวัดสามารถวัดได้ 
8.2 บอกวิธีการที่จะประเมิน 
8.3 บอกเครื่องมือท่ีใช้ประเมิน   

    

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    

9.1 บอกผลที่คาดว่าจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงการ 
9.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับบอกเป็นผลลัพธ์ (Outcomes) 
9.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับสูงกว่าวัตถุประสงค์ 

    

รวม / เฉลี่ย     
 
ถ้าได้คะแนน  66 – 72  คะแนน เป็นโครงการที่ดี 
ถ้าได้คะแนน  56 – 65  คะแนน เป็นโครงการที่พอใช้ 
ถ้าได้คะแนนต่ ากว่า  55 คะแนน เป็นโครงการที่ต้องปรับปรุง 
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แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ 
เกณฑ ์ ค าอธบิาย น้ าหนกัคะแนน 

1.  1.เชื่อมโยงกับนโยบาย   
2. กลยุทธ์จุดเน้นของ  สพฐ.  

สพป./สพม. 

โครงการที่จัดท าเชื่อมโยและสนองกลยุทธ์จุดเน้น
ของหน่วยเหนือ 

20 

2.ความพร้อม/ศักยภาพของ 
บุคลากรที่จัดท าโครงการ 

บุคลากรมีความพร้อมในการด าเนินโครงการมาก
น้อยเพียงใด  (คณะกรรมการ,วิทยากร) 

15 

3.งบประมาณท่ีใช้ ความประหยัด ความคุ้มค่าของงบประมาณ          15 
4.ความซ้ าซ้อนกับโครงการอ่ืน มีความซ้ าซ้อนและเชื่อมโยงกับโครงการอื่นอย่างไร 15 
5.ประโยชน์ที่จะได้รับ ผลผลิต  ผลลัพธ์  เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน/ชุมชน 

มากน้อยเพียงใด 
20 

6.ความเสี่ยง โครงการไม่มีความเสี่ยงและโอกาสในการเกิดความ
เสี่ยง 

15 

 รวม 100 
     

สรปุการเขยีนโครงการที่ดจีะต้องสามารถตอบค าถามต่อไปนี้ได้ 
 

1. โครงการอะไร   หมายถึง  ชื่อโครงการ 
2. ท าไมต้องท าโครงการนี้  หมายถึง  หลักการและเหตุผล 
3. ท าเพ่ืออะไร   หมายถึง  วัตถุประสงค์ 
4. ท าอะไรในปริมาณเท่าใด  หมายถึง  เป้าหมาย 
5. ท าอย่างไร ที่ไหน   หมายถึง  กิจกรรม 
6. ใช้เงินเท่าไร อย่างไร  หมายถึง  งบประมาณ 
7. ท าเม่ือใด และนานแค่ไหน  หมายถึง  ระยะเวลาด าเนินการ 
8. ใครท า    หมายถึง  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
9. บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ หมายถึง การประเมินผล 
10. ได้อะไรเมื่อสิ้นสุดโครงการ หมายถึง  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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ส่วนที ่4 
การตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

 
 ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารโครงการ ได้แก่ การติดตามและประเมินผล  ซึ่งหมายถึง     
การติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความส าเร็จและล้มเหลวของโครงการ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน ซึ่งวิธีการในการติดตามประเมินผลนั้นก็คือ        
การคอยติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความส าเร็จต่าง  ๆ ที่ก าหนดไว้ และคอยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 
ต่างๆ ในทุกๆ ด้าน ให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การติดตามประเมินผล
นอกจากจะช่วยให้ทราบถึงความส าเร็จก้าวหน้าของงานแล้วยังเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ การได้เรียนรู้ถึงผลส าเร็จหรือล้มเหลวตลอดจนข้อผิดพลาด
ต่างๆ ก็ยังเป็นส่วนกระบวนการเรียนรู้ของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการเรียนรู้สูง 
ย่อมได้เปรียบในยามที่สถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป เพราะจะสามารถปรับตัวเองได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

การตดิตามและประเมนิผล 
 ระบบติดตามและประเมินผล เป็นองค์ประกอบของความส าเร็จที่ส าคัญของการควบคุม    
กลยุทธ์ (Strategy Control) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ที่หน่วยงานต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะวัดผลในแต่ละตัวชี้วัดว่าใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบ       
และรายงานผล แม้จะเป็นระดับฝ่าย กลุ่มงานหรือหน่วยงานเองก็ตาม จะต้องแบ่งความรับผิดชอบ       
ให้ชัดเจนว่าตัวชี้วัดใดใครรับผิดชอบ พร้อมก าหนดความถี่ในการรายงานผลที่ชัดเจน ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและประเมินผลของยุทธศาสตร์ให้มีกระบวนการทั้งหมดในการด าเนินงาน  ให้เป็นไป         
ตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม แนวทางของการจัดท าระบบติดตามให้ความส าคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมาย การให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละระดับ ทั้งในเชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย ให้มีมาตรฐานการวัดที่เหมาะสมชัดเจน เชื่อถือได้ รวมทั้งมีความเชื่อมโยง       
ในการวางแผนด าเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้มีการบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้ าสู่ปลายน้ า เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบว่าอะไรคือเป้าประสงค์ของหน่วยงาน  ที่เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกระทรวง            
แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
                การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของผู้บริหาร         
ในการน าเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้ บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามและประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการ
ส าคัญ คือ การติดตาม ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่
การด าเนินการ แก้ไข ปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและ 
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน ว่าอยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด 
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การติดตาม (Monitoring) 
   การติดตาม (Monitoring) เป็นกระบวนการในการบริหารงาน เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงาน         

ที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้           
โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน แล้วน ามาวิเคราะห์          
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข และเพ่ือให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

   การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการด าเนินงาน/โครงการ ให้ด าเนินงานแล้วเสร็จ
ตามเวลา และการติดตามผลนั้นจะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดห้วงเวลาการ
ด าเนินงาน/โครงการ โดยปกติมีการติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส (ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม ,ครั้งที่ 2 
เดือนมีนาคม, ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน ครั้งที่ 4 เดือนกันยายน) แต่หน่วยงานอาจจะติดตามผลประจ า    
รายเดือน หรือ ตามความเหมาะสมในการเร่งรัดงาน เป็นต้น 

   การติดตามผลจะมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความส าคัญของโครงการ ดังนี้ 
   1. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Inputs) เพ่ือตรวจสอบดูว่าโครงการ ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากร

ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
   2. ผลการปฏิบัติงาน (Process) หรือกิจกรรมเพ่ือใช้ตรวจสอบดูว่าได้ปฏิบัติงาน /กิจกรรม/

งบประมาณ / ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนหรือไม่  
   3. ผลการด าเนินงาน (Outputs) เพ่ือตรวจสอบดูว่าด าเนินงานได้ผลงานบรรลุตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ อะไรบ้าง  
            วตัถปุระสงคก์ารตดิตามโครงการ 

   1. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนใน
ระหว่าง    การด าเนินงาน 

   2. เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
            วธิกีารตดิตามโครงการ 

   การติดตามเป็นการเก็บและรวบรวมข้อมูลซึ่งโดยทั่วไปกระท าได้หลายวิธี เช่น เก็บและรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ด าเนินงานโดยตรง/การสอบถามผู้ด าเนินโครงการ หรือผู้ให้ด าเนินการจัดส่งข้อมูล            
ตามแบบสอบถาม/แบบรายงาน หรือด าเนินการทั้ง 2 วิธี ควบคู่ไปกับการไปดูสถานที่ปฏิบัติการ 

   หลังจากเก็บและรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จะน ามาประมวลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลงานกับ
เป้าหมาย เพ่ือประเมินความก้าวหน้าว่าผลงานได้ผลประการใด มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่หากมีปัญหา
อุปสรรคเกิดขึ้นในขั้นตอนใด กล่าวคือ ขั้นตอนการวางแผน (Planning) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน       
ตามแผน (Implementation) จะได้น ามาใช้ประโยชน์หรือน าไปปรับปรุงแก้ไขจัดท ารายงานเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 
      ขัน้ตอนการตดิตามโครงการ 

การติดตามโครงการจะมีข้ันตอนส าคัญ  ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน (P:Plan)  การปฏิบัติ
ตามแผน (D : Do) การติดตามและประเมินผล (C :Check) และการน าผลการประเมินไปใช้ (A:Act)  หรือ 
สามารถประยุกต์กับขั้นตอนที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตาม การติดตามโครงการเริ่มด าเนินการศึกษา
และรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตาม ว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามหรือ
ประเมินไว้หรือไม ่ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม 
เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลต้องการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร 
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ต้องการให้รายงานผลเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่  มีข้อเสนอแนะในการติดตามผล
อย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนด                
เป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

2. วางแผนติดตาม น าวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามงานจาก ข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียน
รายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล, เวลาที่เก็บข้อมูล, 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

3. ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผน เป็นการด าเนินการตามที่ระบุไว้ ข้อ 2 ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการ 
ในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม            
แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมเติมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละข้อ 
โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น 
หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix, การพรรณนาเปรียบเทียบ หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธปีระกอบกัน        
ตามความเหมาะสม 

5. รายงานผล เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผน          
ทั้งนี ้การรายงานผลการติดตามงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ 
ส าหรับโครงการขนาดใหญ่และมีความส าคัญมาก ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน          
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วย บทคัดย่อหรือบทสรุปส าหรับผู้บริหาร บทน าซึ่งประกอบด้วย  
ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
ต่อมาจะเป็นบทที่ 1 ระเบียบวิธีการติดตามงานจะประกอบด้วยขอบเขตการติดตาม  ประชากรหรือ         
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการรายงานผล  บทที่ 2 ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล จะวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การติดตามแต่ละข้อเกี่ยวกับประเด็นที่จะวิเคราะห์  และผล    
ที่ได้รับจากการติดตาม บทที่ 3 สรุปและข้อเสนอแนะ จะประกอบด้วย สรุปผลการติดตามวัตถุประสงค์      
แต่ละข้อ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ และส่วนสุดท้าย คือ บรรณานุกรม (ถ้ามี) และ
ภาคผนวก อย่างไรก็ตามเนื้อหาดังกล่าวไม่ได้ก าหนดตายตัวแต่อย่างใด เป็นเพียงแนวทางกว้าง ๆ เท่านั้น 
ผู้ติดตามผลสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม 

6. การวินิจฉัยสั่งการ หลังจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอตามรายงานก็ได้ตามความเหมาะสม 
 
       ประโยชนข์องการติดตามและประเมนิผล 

1. ท าให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการด าเนินโครงการ 
2. ท าให้ทราบปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถปรับและแก้ไขปัญหาได้

ถูกจุดทันท่วงที และหรือปรับให้เหมาะสม พัฒนาในโอกาสต่อไป ตรงตามนโยบาย 
3. ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินงานโครงการ 
4. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ และ/หรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง มีความส านึกต่อหน้าที่      

ที่รับผิดชอบ ตัด แก้ไข ปรับปรุงโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
5. มีข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบการน าเสนอผลการด าเนินงานในเชิงสถิติ

หรือวิทยาศาสตร์ ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือและสามารถน าไปอ้างอิงได้ 
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6. ผู้บริหารระดับต่าง ๆ สามารถวินิจฉัย สั่งการ ตลอดจนให้ค าแนะน าช่วยเหลือ เพื่อให้การ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. เป็นขวัญก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน 
             การติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ลักษณะของ
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนมี ดังนี้ 
 1) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นแผนระยะ
ปานกลาง (3-5 ปี) เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและ  
ระยะสิ้นสุดแผน และติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการส าคัญท่ีก าหนดไว้ในกรอบแผนงานโครงการ
ริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้ก าหนดไว้ในแผน (Initiative) เพ่ือให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนไป เช่น นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม และความต้องการจ าเป็นของหน่วยงานและสถานศึกษา 
 2) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) ซึ่งเป็นแผน
ใช้เงิน เป็นการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนซึ่งอาจก าหนดเป็นจุดเน้น       
การด าเนินงานประจ าปี โดยติดตามความส าเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนรวมทั้ง       
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสเพ่ือให้สามารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ของหน่วยงานและโรงเรียน ทั้งนี้ เครื่องมือการติดตามผลการด าเนินงาน อาจใช้แบบส ารวจสัมภาษณ์ 
โปรแกรม On Web และการศึกษาวิจัย รวมทั้งให้ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหรือผู้รับผิดชอบหลักการ
บริหารแผนสู่การปฏิบัติได้รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคและจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
กลั่นกรองข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจาการรายงานรายบุคคลอาจไม่ครบถ้วน เมื่อน าเสนอคณะกรรมการฯ
ของหน่วยงานและสถานศึกษาได้พิจารณาร่วมกันจะได้เพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์และมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันมากขึ้น 
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ตวัอยา่งแบบตดิตามผลการด าเนนิงานโครงการ   ระดบั ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา/โรงเรยีน 
แบบรายงานผลการด าเนนิงานโครงการ ตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปงีบประมาณ............. 

 รอบ 6 เดือน (ต.ค.- มี.ค.)  รอบ 9 เดือน ( ต.ค.- มิ.ย. )  รอบ 12 เดือน ( ต.ค.- ก.ย. ) 
 

1. ชื่อโครงการ……………………………………………………………………………. 
2. ลักษณะโครงการ 2.1  ใหม ่   ต่อเนื่อง 

2.2  แก้ปัญหา/ปรับปรุง  พัฒนา  นโยบาย 
3. ผลส าเรจ็ของการด าเนนิงาน 

3.1 วัตถุประสงค์  ครบ/ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่ครบ/ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ 
.......................................................................................................... ................... 

3.2 เป้าหมาย 
แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  
2.  
3.  
กรณีด าเนินการได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด เพราะ
............................................................................................................................ ..................... 
3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
1.  
2.  
3.  
กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ 
...................................................................................................................... ....................... 
....................................................................................................................... ...................... 

        3.4 งบประมาณ 
แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.  
2.  
3.  
สามารถประหยัดงบประมาณได้  จ านวน ................. บาท  
  

3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 

1.   
2.   
3.   
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4. ปัญหา/อปุสรรค 
..................................................................................................................... ..................................................
............................................................................................................................. .......................................... 
5. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................... ..............................
..................................................................................................... .................................................................. 
 
 
    ( ลงชื่อ )   ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      
    ( ลงชื่อ )           รองฯ/ผอ.กลุ่ม/ผอ.โรงเรียนหรือผู้ควบคุม 
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(ตวัอย่าง) 
 แบบประเมินโครงการ  ประจ าปงีบประมาณ ........... 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา......................... 
********************** 

1. ชื่อโครงการ................................................................................................................. ............................. 
2. กลยุทธ์........................................จุดเน้น.................................................................................................. 
   ตัวชี้วัดความส าเร็จ.......................................................................................................... .......................... 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ..............................................................................................................  
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ   ....................................................................................  
5. ผลการด าเนินการ   งาน / โครงการ    
    5.1 ด้านปัจจัย 
 5.1.1 ระยะเวลาด าเนินการ 
             (   ) ตรงตามที่ก าหนดในแผน    (   ) เร็วกว่าที่ก าหนดในแผน   (   ) ช้ากว่าที่ก าหนดในแผน 
       5.1.2 สถานที่ที่ใช้ด าเนินการมีความเหมาะสม 
             (   ) มาก                                  (   ) ปานกลาง                     (   ) น้อย 
       5.1.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง 
             (   ) เหมาะสม 
             (   ) ไม่เหมาะสม  เพราะ............................................................................. ............................. 
       5.1.4 จ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 
             (   ) มีเพียงพอ 
             (    ) ไม่เพียงพอ  อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ...................................................................... 
 5.1.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 
             (   ) ดีมาก                                  (   ) พอใช้                         (   ) ต้องปรับปรุง 
       5.1.6 จ านวนของบุคลากรหรือผู้ด าเนินงาน 
             (   ) มากเกินไป                           (   ) เพียงพอ                     (   ) น้อยเกินไป 
       5.1.7 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
             (   ) ได้รับความร่วมมือดีมาก       (   ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร 
             (   ) ได้รับความร่วมมือน้อย 
       5.1.8 การใช้จ่ายงบประมาณ 
             (   ) มากกว่างบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผน 
             (   ) พอดีกับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผน 
             (   ) น้อยกว่างบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผน  
 5.2  ด้านผลการด าเนินงาน 
        5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
        (   ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
        (   ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 
      (   ) ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ................................................................................. 
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        5.2.2 ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 
         (   ) สูงกว่าเป้าหมาย             (   ) เท่ากับเป้าหมาย             (   ) ต่ ากว่าเป้าหมาย 
  5.2.3 ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 
       (   ) พอใจมาก                    (   ) พอใจ                          (   ) ยังต้องปรับปรุง 
 5.3  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
       (   ) 5.3.1 งาน / โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
       (   ) 5.3.2 งาน / โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย /กลยุทธ์/ จุดเน้น/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
                     ที่ระบุไว้ในแผน 
       (   ) 5.3.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะด าเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
       (   ) 5.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน / โครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
       (   ) 5.3.5 กิจกรรมของงาน / โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ 
                ได้แก่กิจกรรม...........................................................................................................................  
                 สาเหตุเพราะ................................................................. .......................................................... 
       (   ) 5.3.6 ขั้นตอนการใช้เงินงบประมาณ ล่าช้า หรือไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ สาเหตุเพราะ      
                     ........................................................................................................................................... 
       (   ) 5.3.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการด าเนินงาน / โครงการ 
               (ถ้ามีโปรดระบุ).............................................................................................. ........................... 
    5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินการงาน / โครงการต่อไป 
............................................................................................................................. ........................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................... .........................................................................................  
  
 
                                                                     (ลงชื่อ) ...............................................ผู้ประเมิน 
                                                                              (..............................................)  
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การตดิตามตรวจสอบ และการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเป็นขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎกระทรวง  
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ ที่ออกตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554  เป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นในเรื่องของผล
การด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปี ถือเป็นบทบาทหน้าที่
ส าคัญทั้งในระดับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ถือเป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 
รวมถึงระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือน าผลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และ
การบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ ตลอดจนมีการจัดท ารายงานเพ่ือเผยแพร่ 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแก่สาธารณชนต่อไป 

ในการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด จะเห็นได้ว่าการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการด าเนินงาน      
ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน แต่แตกต่างกันในเรื่องของจุดเน้นและบทบาทในการด าเนินการ โดยเฉพาะ
ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพมุ่งเน้นการตรวจสอบความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนดไว้ ขณะที่การประเมินคุณภาพภายในเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพก็สามารถสะท้อนถึง
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้เช่นเดียวกัน ข้อมูลทั้งสองส่วน
สามารถใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งน าข้อมูลไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง
และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป สามารถน ามาสรุปเป็นแผนภาพ 

            แสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างบทบาทของหน่วยงานต้นสังกัดกับสถา นศึกษา 
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังแผนภาพ 
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                 ปลีะ ๑ ครัง้ 

 

 
แผนภาพ   แสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

กับหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 

ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  

(Quality Monitoring and Audit) 

การประเมนิคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา  

(Quality assessment) 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Development) 

การท าแผน 

พัฒนาการจัด

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

การจัดกระบวนการ

เรียนรูต้ามหลักสูตร

สถานศึกษา 

การจัดกระบวนการ

เรียนรูเ้สริมหลักสูตร

สถานศึกษา 

การก าหนด

มาตรฐาน

การศึกษาของ

สถานศึกษา 

การจัดระบบ

บริหารและ

สารสนเทศ 

สถานศกึษา หน่วยงานต้นสังกัด 

ปรับปรุงและพัฒนา 

ปรับปรุงและพัฒนา 

อย่างน้อย ๑ ปีต่อครั้ง 

อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ 

ปีละ ๑ คร้ัง 

รายงานประจ าป ี(Annual Report) 

 

รายงานผลการติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา  

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

(Quality Monitoring and Audit)  

อย่างน้อยปลีะ ๑ ครั้ง การประเมนิคุณภาพการศึกษา  

(Quality assessment) 

 

 

การส่งเสริมและสนับสนุน 

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

(Quality Promotion and Support) 
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                   จากแผนภาพ   แสดงให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนา             
ระบบประกันคุณภาพภายในการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

  1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การก าหนดมาตรฐานการศึกษา                
ของสถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ การด าเนินการดังกล่าว  จะน าไปสู่ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) การจัดกระบวนการเรียนรู้  ประกอบด้วย การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เสริมหลักสูตรสถานศึกษา การด าเนิ นการดังกล่าว                  
เป็นการพัฒนานักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีที่ก าหนดในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบ             
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา     
ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนา การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

  4) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบด้วย การประเมินการปฏิบัติงาน
และคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการโดยสร้างความตระหนัก แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการประเมิน ก าหนดกรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท า
เครื่องมือการประเมิน และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

  5) การจัดท ารายงานประจ าปี ประกอบด้วย การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดท ารายงาน                    
การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การเขียนรายงานและการจัดท ารายงาน น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาเห็นชอบรายงานและเปิดเผยต่อสาธารณชน ติดตามผลและรับข้อมูลย้อนกลับ 
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา  

ประกอบด้วย  
 การก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  
 การรายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

ในการปรับปรุงและพัฒนา  
 การเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก

หน่วยงานต้นสังกัด 

วัตถุประสงค์การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถติดตามรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและ

การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  
 เพ่ือรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่

ยอมรับ  
 เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
 เพ่ือเตรียมพร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

รูปแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 รูปแบบที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาติดตามตรวจสอบ  
 เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะ  ๆ อย่างต่อเนื่อง
ด้วยตนเองตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผน
หรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

           รูปแบบที่ 2 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 เป็นการติดตามตรวจสอบของคณะกรรมการของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นระยะตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ  โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด แล้ว
สรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข เสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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          รูปแบบที่ 3 หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ติดตามตรวจสอบ 
 เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ปฏิบัติงานเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายงานของตน หัวหน้า
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานจากรายงานดังกล่าวและตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรม แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
กลุ่มงาน/ฝ่าย เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง
เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนจากรายงานของกลุ่มงาน/ฝ่ายงาน 
ศึกษาเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง แล้วสรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบพร้อมให้ข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 รูปแบบที่ 4 ผู้ปฏิบัติงานรายงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
 เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมหรือไม่ เพียงใด และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ติดตามตรวจสอบจากรายงานดังกล่าวและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง
ด้วยตนเองพร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม แล้วสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
          การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่สถานศึกษาสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพได้ตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง ฯ 
เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตามแผน
หรือไม่ มีการปรับแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด มีการสรุปผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ การติดตามตรวจสอบมีการให้ข้อสังเกต ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการต่อไป  
           การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของ
การด าเนินงาน  ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
คุณภาพมีประสิทธิภาพใช้วงจรการบริหารงานเชิงระบบหรือวงจรเดมมิ่ ง ( PDCA) เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

            ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  1) วางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่สุด การวางระบบที่
ดีจะต้องก าหนดขั้นตอนการท างานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานและการบันทึก การท างาน         ทุก
ขั้นตอนเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจากบันทึกนี้จะน าไปสู่การตรวจสอบ ประเมินตนเอง และให้ผู้อ่ืนตรวจสอบได้ 
เพราะข้อมูลที่ได้เป็นสารสนเทศที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของระบบย่อยหลาย ๆ 
ระบบย่อยเป็นคุณภาพรวมของสถานศึกษาทั้งหมด  

1.1) แต่งตั้งบุคลากรติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
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1.2) ชี้แจงแนวการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบข่ายสาระส าคัญของการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา 

1.3) จัดท าปฏิทินการติดตามคุณภาพการศึกษา  
๑.๔) ทบทวนเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
๑.๕) สรุปและก าหนดกรอบ/ประเด็นส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๑.๖) สร้างแบบเครื่องมือ แบบบันทึกในการติดตามคุณภาพการศึกษา 

            2) ด าเนินการตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ การปฏิบัติร่วมกันของบุคลากรที่
ได้รับมอบหมายตามกระบวนการ วิธีการที่ก าหนดและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพควรใช้แนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้                   

2.1) ก าหนดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพเป็นรายกิจกรรมครอบคลุมภารกิจ 
ของสถานศึกษา 

2.2) สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2.3) วางระบบการท างานและมอบหมายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ด าเนินการเป็นระยะๆ ตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติ โดยก าหนดเรื่อง และปฏิทินปฏิบัติการ 

2.4) ครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือกิจกรรมที่สถานศึกษา
ก าหนดขึ้นเป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามปฏิทินปฏิบัติงาน รวมทั้งด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง การด าเนินงานของตนเองให้เป็นไปตามแผน 

2.5) ครูและบุคลากรรวบรวมร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานและผลการตรวจสอบ 
มาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติไปสู่เป้าหมาย 

2.6) คณะท างานที่สถานศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล 
ร่องรอย หลักฐานการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และจัดท ารายงาน
เสนอเพ่ือด าเนินการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

            3) รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นการตรวจสอบ/ประเมินตนเอง ร่วมกัน
หรือผลัดเปลี่ยนกันประเมิน เพ่ือเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน มีความส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา สาระส าคัญของการรายงาน ประกอบด้วย 
                 3.1) ระยะเวลาของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                 3.2) ขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
                 3.3) วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                 3.4) กิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
                 3.5) ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

            4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสนอแนะมาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
เป็นระบบ โดยน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย   
                4.1) ระบุกิจกรรมที่ท าได้ส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และประเด็นที่ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง 
                4.2) จัดท า บันทึกข้อเสนอแนะ 
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การวางแผนติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

การด าเนนิการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามแผน 

การพัฒนาคณุภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 

การรายงานผลการตดิตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 

ไมบ่รรล ุ

ปรับปรุง/แกไ้ข 

บรรล ุ

 สรุปผลการตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 

                4.3) ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา 
                4.4) ตรวจสอบการด าเนินงานซ้ า เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
        จากหลักการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สามารถสรุปเป็นกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแผนภาพ 

 

 

                P 

 

 

     D           C 

 

 

 

 

 

 

 

 

              A 

 

 

 

                             แผนภาพ กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

จุดเน้นของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ที่ “กระบวนการด าเนินงาน
ตามแผน” (Process ongoing) ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่สถานศึกษาน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ผลที่ได้จาก       
การติดตามตรวจสอบจึ งถือเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ งาน               
ตามที่แผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ และน าไปสู่การปรับปรุงแผนการด าเนินงานในระยะต่อไป 
แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต้นสังกัดก็สามารถน าแนวคิดเชิงระบบมาใช้เป็นกรอบในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาได้เช่นกัน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/
ผลลัพธ์ ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่  กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ 

บุคคล 

- ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 

ทรัพยากร เทคโนโลยี

และงบประมาณ 

- บริบทสถานศกึษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- สื่อเทคโนโลย ี

- แหล่งเรียนรู ้

- งบประมาณ 

การบริหารจัดการ 

- การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

 - การบริหารเชิงกลยุทธ์และมสี่วนร่วม

กระบวนการเรียนรู ้

- การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ  

- การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อ

การพัฒนาผู้เรียน 

- การใช้กระบวนการวจิัยเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาท่ี

มปีระสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารจัดการของสถานศกึษา 

ผู้เรียน 

- ผู้เรียนมคีุณภาพ

มาตรฐาน      มกีาร

พัฒนาทุกด้าน เป็นคนดี 

คนเก่ง มคีวามสุข ศึกษา

ต่อและประกอบอาชีพ

ได้  

สถานศกึษา 

- สถานศกึษามคีุณภาพ

เป็นแบบอย่างและได้รับ

การยอมรับจากชุมชน 
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กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบ (System Approach)          
สรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านปัจจัย   
              1.1) บุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ซึ่งบุคคล เหล่านี้
จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่มีความตระหนักและ
มุ่งม่ันพัฒนาอย่างมืออาชีพ โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น จ านวนครูที่เพียงพอ ครูมีวุฒิที่ตรง
ตามที่สอน/การสอนตามความถนัด คุณลักษณะและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารและความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

1.2) ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ ได้แก่ ห้องเรียน อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความ
สะดวก หลักสูตร สภาพสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี งบประมาณ ฯลฯ โดยมีประเด็นในการ
ติดตามตรวจสอบ เช่น ความเหมาะสมของหลักสูตรกับผู้เรียนและท้องถิ่น ความเหมาะสมและเพียงพอ
ของห้องเรียน อาคารเรียน สื่อ อุปกรณ์เทคโนโลยี งบประมาณ ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

2) ด้านกระบวนการ  
2.1) การบรหิาร การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารเชิงกลยุทธ์และ        มี

ส่วนร่วม เป็นต้น โดยจัดการ ได้แก่ มีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น การบริหารจัดการที่เน้น       
การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการตามภาระงานของสถานศึกษา เป็นต้น  

2.2) กระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน การใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น โดยมี
ประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน        
เป็นส าคัญ ความสามารถของครูการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน การท าวิจัย         
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น 

2.3) การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษา การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน           ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์  
 3.1) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อัตรา
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นผลการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพจากด้านปัจจัยและด้าน
กระบวนการดังที่กล่าวแล้ว ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีสมรรถนะส าคัญ             
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ความรู้และทักษะของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เป็นต้น 
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 3.2) สถานศึกษามีคุณภาพเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับจากชุมชน  และให้ความ
ช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอ่ืน โดยมีประเด็นในการติดตามตรวจสอบ เช่น ความพึงพอใจของชุมชน         
ต่อสถานศึกษา ความเป็นแบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา เป็นต้น 
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กรอบการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

องคป์ระกอบ 
ประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบ 
ตวับง่ชี ้ รอ่งรอย/หลกัฐาน วธิีการตรวจสอบ 

 ทรพัยากรบคุคล   

1. ครู ผู้บริหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษา  

1. มีจ านวนครูเพียงพอ  
ตามเกณฑ ์

1.1 ครูครบชั้น 
1.2 อัตราส่วนครตู่อนักเรียน 1:25 

- การจัดช้ันเรียน 
- สัดส่วนครูต่อนักเรยีนตามเกณฑท์ี่   

ก.ค.ศ.ก าหนด 

- สัมภาษณ์ผู้เกีย่วข้อง เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  เป็น
ต้น 

- ตรวจสอบเอกสาร 
2. มีครูสอนตรงตาม

วิชาเอก-โท/ความถนัด 
 ครูมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน/คร ู   
 สอนตามความถนัด 

- ทะเบียนประวตัิของคร ู
- แผนการจัดชั้นเรียน 
- Portfolio ของครู 
- บันทึกการประชุม ค าสั่งมอบหมาย

งาน  

- สัมภาษณ์ผู้เกีย่วข้อง เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เป็นต้น 

- ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยที่
ปรากฏ  

3. ครูมีจรรยาบรรณตาม  
มาตรฐานวิชาชีพคร ู

คุณลักษณะครูตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู 9 ข้อ ของคุรุสภา  

 

- Portfolio ของครู 
- บันทึกการประชุม  
- ค าสั่งมอบหมายงาน  
- ภาพถ่าย 
   ฯลฯ 

- สัมภาษณ ์
- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร  

4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และ มีความสามารถใน                 
การบริหารจัด
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 มีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
4.2 บริหารจัดการโดยใช้หลักการ               
      มีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
4.3 สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยใน                 
      การบริหารจัดการ 
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู ้

- ค าสั่งมอบหมายงานท่ีเกี่ยวข้องกบั              
การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ  และ     การบริหาร
ทั่วไป 

- รายงานการวิจัยในช้ันเรียนของครู 

- สัมภาษณ์ครู บุคลากร    
  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 
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องคป์ระกอบ 
ประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบ 
ตวับง่ชี ้ รอ่งรอย/หลกัฐาน วธิีการตรวจสอบ 

      ในวิชาที่สอน และส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีการวิจัย     
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผู้เรยีน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 

- ข้อมูลการพัฒนาครูและการศึกษาต่อ 
 

 4.5 มีระบบการนเิทศ ติดตาม  ตรวจสอบ การน าหลักสตูร
สถานศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน  

4.6 มีระบบการก ากับ ตดิตามและนิเทศให้ครูน าผลการเรียนรู
ไปปรับปรุง การสอนอย่างสม่ าเสมอ 

4.7 สรา้งและเสรมิความสัมพันธ์  
     ระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครอง ชุมชน แหล่งวิทยาการ 
     สถานประกอบการ และองค์กรในท้องถิ่นเพื่อยกระดับ 
     คุณภาพการศึกษา 

- ตัวอย่างสื่อ นวัตกรรมการสอน และ           
การบริหารจัดการ 

- แผนและปฏิทินการนิเทศการเรยีน             
การสอน หรือนิเทศภายใน 

- งาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์และร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน 

ฯลฯ 

 
  

ทรพัยากร เทคโนโลย ีและงบประมาณ   
 บริบทโรงเรยีน  
ที่ได้มาตรฐาน 

 

 

1. อาคารสถานท่ี  
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.1  มีการจดัสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และ    
      เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
1.2  มีอาคารที่มั่นคง มีห้องเรียน  
      ห้องปฏิบัติการ พ้ืนท่ีพักผ่อนและ                  
      สิ่งอ านวยความสะดวกสะดวก 
      เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
      ปลอดภัย 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม ห้องสมดุ 
ห้องปฏิบัติการ สวนหย่อม        
สิ่งอ านวยความสะดวก 

- สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนเชิงประจักษ ์ 

- แผนการควบคุมดูแล ซ่อมบ ารุง
อาคารสถานท่ี 

- สอบถาม/สมัภาษณ ์
- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 
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องคป์ระกอบ 
ประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบ 
ตวับง่ชี ้ รอ่งรอย/หลกัฐาน วธิีการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บันทึกการประชุม ค าสั่งมอบหมาย
งาน  

- แผนการใช้งบประมาณประจ าป ี 
ฯลฯ 

2. การมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียน 
และท้องถิ่น 

 

2.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่   
       เหมาะสมกับผูเ้รียน ท้องถิ่น  
       และแสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
2.2 มีรายวิชา/กิจกรรมเพิม่เตมิที่  
      หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกตาม                    
      ความถนัด ความสามารถ  
      และความสนใจ 
2.3 รายวิชามีความชัดเจน ตอบสนอง  ต่อสาระการเรียนรู้และ

มาตรฐานการเรียนรู้ สะดวกต่อการน าไปใช้ 
 
 

- หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร 

- สารสนเทศหรือท าเนยีบแหล่งเรยีนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูรและงานวิชาการ
ของสถานศึกษา 

ฯลฯ 

- สอบถาม/สมัภาษณ ์
- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 
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องคป์ระกอบ 
ประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบ 
ตวับง่ชี ้ รอ่งรอย/หลกัฐาน วธิีการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

3. การมีสื่อ/อุปกรณ ์
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
เหมาะสม และ
เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 วัสดุ ครุภณัฑ์ส านักงาน/เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอัด
ส าเนา ฯลฯ เหมาะสมเพียงพอ 

3.2 การมีคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
โรงเรียนขนาดเล็กและกลาง มี 20 เครื่อง/โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดกลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ มี 40 เครื่อง/
โรงเรียน) 

3.3 มีสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน และให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเอง และหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อ                     
การปฏิบัติงานและเพื่อการเรยีน 
การสอน 

- ระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยี 
- ทะเบียนสื่อ นวัตกรรมการเรยีน               

การสอน 
ฯลฯ 

- สอบถาม/สมัภาษณ ์
- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 

4. แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียน
หลากหลาย 

4.1 มีห้องสมดุที่ให้บริการด้านการเรียนการสอนและ        
อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

4.2 มีการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่นในการเรยีน  
การสอน 

4.3 มีห้องสมดุ ห้องปฏิบัติ ศูนยค์อมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
ส าหรับผู้เรียน ชุมชนศึกษาค้นคว้า 

- ข้อมูลสารสนเทศหรือท าเนียบแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

- แผนการจัดการเรียนรู/้กิจกรรม/
โครงการ ทีเ่ชื่อมโยงแหล่งเรยีนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- ระบบสื่อเทคโนโลยีในห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร ์

- สอบถาม/สมัภาษณ ์
- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 



คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าป ี หน้า  100 

 

องคป์ระกอบ 
ประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบ 
ตวับง่ชี ้ รอ่งรอย/หลกัฐาน วธิีการตรวจสอบ 

5. งบประมาณมุ่งเน้น
ผลงาน (การจดั
งบประมาณตาม
มาตรฐานการจัดการ
ทางการเงิน) 

 

1) วางแผนการใช้งบประมาณ 
2) ค านวณต้นทุนกิจกรรม 
3) จัดระบบการจัดซื้อจดัจ้าง 
4) บริหารการเงินและควบคมุงบประมาณ 
5) รายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
6) บริหารสินทรัพย ์
7) ตรวจสอบภายใน 
* จัดสรรงบประมาณตามผลงานความต้องการและจ าเป็น 

- ระบบคิดต้นทุนผลผลติ ต้นทุน
กิจกรรม และต้นทุนของหน่วยงาน 

- ระบบควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
- ระบบและกลการตรวจสอบตาม

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

- สอบถาม/สมัภาษณ ์
- สังเกต 
- ตรวจสอบเอกสาร 

การบรหิารจดัการ 
1. วิสัยทัศน์ และ 
    พันธกิจ 
2. การบริหาร 
   จัดการที่ 
   ใช้โรงเรียน 
   เป็นฐาน  
   เน้นการม ี
   ส่วนร่วม 

1. การบริหารจัดการที่ใช้
โรงเรียนเป็นฐานเน้น
การมีส่วนร่วม 

1.1 มีการบริหารจัดการโดยใช้หลกัการมีส่วนร่วม 
1.2 มีการจดักิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนอย่างหลากหลา 
     ส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ  
1.3 มีการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
     และครอบคลุมถึงผู้เรยีน 

- แผนภูมิ โครงสร้างการบริหาร 
- บันทึกการประชุม 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
- ค าสั่งมอบหมายงาน 
- บันทึกการนิเทศภายใน 
- ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนเป็น

รายบุคคล 
ฯลฯ 

- สอบถาม/สมัภาษณ ์
- ตรวจสอบเอกสาร 
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องคป์ระกอบ 
ประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบ 
ตวับง่ชี ้ รอ่งรอย/หลกัฐาน วธิีการตรวจสอบ 

2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 2.1 ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
2.2 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลก าหนดวิสัยทัศน์ 
2.3 พันธกิจตอบสนองและมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
- บันทึกการประชุม 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา /

แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- ค าสั่งมอบหมายงาน 

ฯลฯ 

- สอบถาม/สมัภาษณ ์
- ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการเรยีนรู ้
1.การจัด

กระบวนการ 
   เรียนรู้เน้น

ผู้เรยีน  
  เป็นส าคัญ 
 

1.  ครูมคีวามสามารถใน    
การจัดการเรยีนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

1. รู้จักผู้เรียนเป็นรายุคคล 
2. ใช้ข้อมูลผู้เรียนในการวางแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ค านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. มีความสามารถออกการเรียนรูท้ี่ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด 

การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และน าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน 

4. มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการ
เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีช่วย ในการจัดการเรยีนการสอน 

5. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้รียน 
6. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรยีนการสอน 
7. มีความสามารถในการจดัการช้ันเรียน 
 
 

1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. หลักสุตรกลุม่สาระการเรยีนรู ้
4. หน่วยการเรยีนรู้และแผนการ  
   จัดการเรียนรู ้
5. ตัวอย่างเครื่องมือวัดและ  
   ประเมินผลการเรยีนรู ้
6. สื่อ เทคโนโลยี และนวตักรรม              
    การเรยีนรู้ที่ครูใช้ช่วยในการจัด  
    การเรียนการสอน 
     
 

- สอบถาม/สมัภาษณ ์
-ตรวจสอบเอกสาร  
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องคป์ระกอบ 
ประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบ 
ตวับง่ชี ้ รอ่งรอย/หลกัฐาน วธิีการตรวจสอบ 

 
 

2. การจัดบรรยากาศ           
การเรยีนรู้ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียน 

มีการจัดบรรยากาศภายในช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้ 1. สภาพอาคารสถานท่ี 
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน             
    การปรับปรุงพ้ืนท่ีและการบริการ 
3. บรรยากาศในห้องเรยีน 
4. แบบส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการและร่องรอยการ
ปรับปรุง 

- สอบถาม/สมัภาษณ ์
- ตรวจสอบเอกสาร 

3. การใช้
กระบวนการวิจยั   
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

มีการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ 1. รายงานการวิจัยในช้ันเรยีน 
2. รายงานการอบรมศึกษาดูงาน 
3. สื่อ นวัตกรรม 

- สัมภาษณ์ผู้เกีย่วข้อง 
- ตรวจสอบอกสาร 

การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
การประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ
เป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหาร
จัดการใน
โรงเรียน 
 

การประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

1. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา     

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. มีการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ 
4. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
5. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. มีการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
7. มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน

- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

- ส รุ ป ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  

ฯลฯ 

- สอบถาม/สมัภาษณ ์
- ตรวจสอบเอกสาร 
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องคป์ระกอบ 
ประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบ 
ตวับง่ชี ้ รอ่งรอย/หลกัฐาน วธิีการตรวจสอบ 

คุณภาพภายใน 
8. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

ผูเ้รยีน   
ผู้เรยีนมีคณุภาพ
มาตรฐาน มี
พัฒนาการ     
ทุกด้าน เป็นคนดี 
คนเก่ง มีความสุข  

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค ์ 

1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรของผูเ้รียน  
  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
  2) ซื่อสัตยส์ุจรติ 
  3) มีวินัย 
  4) ใฝ่เรียนรู ้
  5) อยู่อย่างพอเพียง 
  6) มุ่งมั่นในการท างาน 
  7) รักความเป็นไทย 
  8) มีจิตสาธารณะ 
 
 

1. โครงการ/กิจกรรม 
2. บันทึกผลการพัฒนาผู้เรยีนที่แสดง 
   ถึงคุณลักษณะ 
3. สรุปผลการพัฒนาผู้เรียนท่ีแสดง 
   ถึงคุณลักษณะ 
  
 

- สอบถาม/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี/  
  โครงการ/กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- ภาพถ่าย 

2. ผู้เรียนความรู้และ
ทักษะ ตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่ของ
ผู้เรยีนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้

2. ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ย
ระดับชาติ  

3. ผลการทดสอบรวบยอดเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. รายงานผลสัมฤทธ์ิระดับชาต ิ

- ตรวจสอบเอกสาร 
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องคป์ระกอบ 
ประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบ 
ตวับง่ชี ้ รอ่งรอย/หลกัฐาน วธิีการตรวจสอบ 

5. รายงานการทดสอบ(O-Net) ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ 

 
 
 

3. ผู้เรียนมีความสามารถ
ตามสมรรถนะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

3.1 สมรรถนะส าคญัของผู้เรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) ความสามารถในการสื่อสาร 
 2) ความสามารถในการคิด 
 3) ความสามารถในการแกป้ัญหา 
 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 

1. โครงการ/กิจกรรม 
2. แผนการจัดการเรียนรู ้
 
 

- สังเกต/สอบถาม/สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบเอกสาร 

สถานศกึษา   
1. สถานศึกษา

เป็นที่ยอมรับ
จากชุมชน 

2. สถานศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
เป็น
แบบอย่าง 
และให้ความ

1. สถานศึกษาเป็น
แบบอย่างท่ีดี ในด้าน             
การบริหารจัดการ 
เป็นที่ยอมรับจาก
ชุมชน 

1. ชุมชนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1. สรุปการประเมินผลความพึงพอใจ
ของชุมชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. การน าผลประเมินมาปรับปรุง/
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และคณุภาพ
การศึกษายิง่ๆขึ้น 

- สอบถาม/สมัภาษณ์ครู  
  ผู้เกี่ยวข้อง 
- ประเมินจากสภาพจริง 
- เอกสารสรุปผลความพึงพอใจ 
- บันทึกการประชุม 

2. โรงเรียนมคีุณภาพตาม 1. สถานศึกษามีคณุภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลีย่ของ - สอบถาม/สมัภาษณ์ครู  



คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าป ี หน้า  105 

 

องคป์ระกอบ 
ประเดน็การตดิตาม

ตรวจสอบ 
ตวับง่ชี ้ รอ่งรอย/หลกัฐาน วธิีการตรวจสอบ 

ช่วยเหลือแก่
ชุมชนและ
สถานศึกษา
อื่น 

 

มาตรฐานเป็น
แบบอย่าง และให้
ความช่วยเหลือแก่
ชุมชนและสถานศึกษา
อื่น 

2. สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือดา้นการศึกษา ด้านอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีแก่ชุมชนและโรงเรียนอ่ืน 

ผู้เรยีนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2. ข้อมูลการให้บริการ เป็นแหล่ง

ศึกษาดูงานหรือช่วยเหลือชุมชน
และสถานศึกษาอื่น  

  ผู้เกี่ยวข้อง 
- ประเมินจากสภาพจริง 
- บันทึกการขอรับบริการ และ 
  รายงานสรุปการให้บริการ 
  ช่วยเหลือ 
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การสรปุผลและรายงานผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 

           การสรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง การประชุมสรุปผล
การด าเนินงานร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ คณะผู้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมหรือคณะผู้ปฏิบัติอ่ืนๆ สถานศึกษาควรพิจารณา
รายละเอียดการตรวจสอบแต่ละกิจกรรม แล้วก าหนดร่วมกันตั้งแต่ต้นว่า คณะใด ระดับใดจะตรวจสอบ
เรื่องใดบ้าง แล้วจัดท าปฏิทินการติดตามตรวจสอบ ด าเนินการติดตามตรวจสอบ สรุปผลและรายงานผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ การสรปุผลและรายงานผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

 

ผู้ปฏิบัต ิ

คณะผู้ปฏิบตัิประชุม

สรุปผลร่วมกัน 

การประชุมสรุปผล

ประจ าเดือน 

การประชุมสรุปผลแต่

ละภาคเรียน 

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของตนเอง

เป็นระยะ 

รายงานผลการ

ตรวจสอบแต่ละเรื่อง 

รายงานผลการ

ตรวจสอบโดย

ภาพรวม 

สรุปผลรวมของ

โรงเรียน 
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 วัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา      
ก็เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานศึกษาได้ทราบถึงสภาพการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งเพ่ือประชาสัมพันธ์            
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและให้การสนับสนุน
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยสถานศึกษาน าข้อมูลมาสรุปรวมกับผล              
การติดตามตรวจสอบปีที่ผ่านมา (หรือข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี) และจัดท าเป็นสารสนเทศ ส าหรับน าไปใช้            
ในการปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 รูปแบบของการจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอาจน าเสนอได้                  
หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรายงาน หากต้องการรายงานหน่วยงานต้นสังกัดระดับสูงขึ้น
ไปหรือรายงานต่อสถานศึกษา อาจจัดท าเป็นเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ หากต้องการเผ ยแพร่
ประชาสัมพันธ์ อาจรายงานในรูปของเอกสารแผ่นพับ จดหมายข่าว ซึ่งเป็นการน าเสนอเฉพาะประเด็น
ส าคัญโดยสรุปหรือประเด็นที่ต้องการรายงาน หรือประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีรายงาน          
ให้เหมาะสมของบริบทของแต่ละสถานศึกษา อย่างไรก็ตามสาระส าคัญที่ควรปรากฏในรายงานมีด้วยกัน          
๕ ประเด็น ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 กรอบ/สาระส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ตวัอยา่งรายงานการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  ประจ าปกีารศกึษา ........ 
โรงเรียน .................................... ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ..........ครัง้ที่ ......... 

1. วตัถปุระสงค์ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
     1.1……………………………………………………………………………………………………………….......………………….. 
……………………………………………………………………………………………….........................……….....………………… 
     1.2………………………………………………………………………………………………………………….......……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………......………………… 
2.สาระส าคัญของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....................................…… 
3. วธิกีารการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........................………………… 
4. ผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพ 

ด้านปจัจยั ……………………………………………………………………........……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………............…………………………… 

ด้านกระบวนการ …………………………………………………………………………….......……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………......………………… 

ด้านผลผลิต/ผลลัพธ…์…………………………………………………………………………………......…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………......……… 
5. ผลการปฏบิตัิงานตามแผนปฏบิตัิงาน  ประจ าปกีารศึกษา ........... 
ที ่ กจิกรรม/โครงการ วตัถปุระสงค ์ วธิดี าเนนิงานโดยสรปุ ผลส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ 

     
 
 

 6. สรปุ ขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันา 
.................................................................................... ..................................................................................... 
.............................................................................................................. ........................................................... 
ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าป ี หน้า  109 

 

รายงานการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตงิานประจ าปีการศึกษา ........... 
เพื่อการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

ระดบัผูร้บัผิดชอบโครงการ ครัง้ที ่......... 

โรงเรียน ................................................. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ................... ............. 
โครงการ ................................................................................................................................  
กิจกรรม ..................................................................................................................... ........... 
ผู้รับผิดชอบ ...........................................................................................................................  
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ............................................................................................................ ....... 

กจิกรรม 
 การด าเนนิงานตาม

แผน 

ระยะ 
เวลาที
ก าหนด 

ระยะ 
เวลาที่
ปฏบิตัิ
จริง 

ตวับง่ชี้
ความส าเรจ็ 

ผลการประเมนิ ตาม
ตวับง่ชี้ความส าเรจ็ 

ตอบสนอง
มาตรฐาน/
ตวัชีว้ดั (ที่

ก าหนดในแผน) 

ปญัหาอปุสรรค 
การแกไ้ข 

  
 
 
 
 
 
 

 

     

 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
...................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. .........................................  

ลงชื่อ ........................................................ ผู้รายงาน 
                  (......................................................) 
                            วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ..........  
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รายงานการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตงิานประจ าปีการศึกษา ........... 
เพื่อการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

ระดบักลุม่งาน/ฝา่ยงาน ครัง้ที ่......... 

โรงเรียน ................................................. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ...............................  
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน ..................................................................................................................  

กจิกรรม  
การด าเนนิงานตาม

แผน 

ระยะ เวลา
ทีก่ าหนด 

ระยะ 
เวลาที่
ปฏบิตัิ
จริง 

ตวับง่ชี้
ความส าเรจ็ 

ผลการประเมนิ ตาม
ตวับง่ชี้ความส าเรจ็ 

ตอบสนอง
มาตรฐาน/
ตวัชีว้ดั (ที่

ก าหนดในแผน) 

ปญัหาอปุสรรค 
การแกไ้ข 

๑. โครงการ...... 
๑.๑ กิจกรรม..... 
๑.๒ กิจกรรม..... 
 
๒. โครงการ...... 
๒.๑ กิจกรรม..... 
๒.๒ กิจกรรม..... 
 

ฯลฯ 

      
 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
.................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .................. 
.................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. .................. 

 
 ลงชื่อ ........................................................ ผู้รายงาน 

                (......................................................) 
                  วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ..........  



 

คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าป ี หน้า  111 

 

 
รายงานการปฏบิัตงิานตามแผนปฏบิัตงิานประจ าปีการศึกษา ........... 

เพื่อการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
ระดบัสถานศกึษา ครัง้ที ่......... 

โรงเรียน ................................................. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ................... ............. 
กจิกรรม การด าเนนิงาน

ตามแผน 
ระยะ 
เวลาที ่

ก า หนด 

ระยะ 
เวลาที่
ปฏบิตัิ
จริง 

ตวับง่ชี้
ความส าเรจ็ 

ผลการประเมนิ ตาม
ตวับง่ชี้ความส าเรจ็ 

ตอบสนอง
มาตรฐาน/
ตวัชีว้ดั (ที่

ก าหนดในแผน) 

ปญัหาอปุสรรค 
การแกไ้ข 

๑. โครงการ...... 
๑.๑ กิจกรรม..... 
๑.๒ กิจกรรม..... 
 
๒. โครงการ...... 
๒.๑ กิจกรรม..... 
๒.๒ กิจกรรม..... 

 
ฯลฯ 

      
 

 
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. .................. 
................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .................. 
................................................................. .............................................................................. 

 
 ลงชื่อ ........................................................ ผู้รายงาน 

                          (......................................................) 
                   วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ..........  
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การประเมนิคณุภาพการศกึษา 

การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  
และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ออกตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้
มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

1) ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

2) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้   
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 และให้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการดังนี้ 

1) สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

2) น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา และหรือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

3) เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ เพ่ือที่จะได้ทราบ             

ขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา           
ของสถานศึกษาหรือไม่ น าผลการประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement) การประเมินภายในถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานหรือ         
การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในควรยึดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นหลัก  แต่อย่างไร
ก็ตาม ควรสะท้อนภาพความส าเร็จที่ชัดเจนอย่างน้อย 2 ด้าน คือ 

1)  คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทุกระดับชั้น พฤติกรรมการแสดงออกของ
ผู้เรียน โดยระบุได้ถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีความเสี่ยง กลุ่มผู้ เรียนที่มีปัญหาใน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มผู้เรียนที่มีคุณลักษณะยังไม่เป็นไปตามที่พึงประสงค์ เพราะข้อมูลจาก
การประเมินเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อันน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารจัดการต่อไป 

 2)  คุณภาพการศึกษาด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนดไว้แล้วในทุกมาตรฐาน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจสอบ          
จากเอกสารหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นต้น  
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           หลักการส าคัญของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

1) จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 

2) การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 1) ต้องท าให้การประกันคุณภาพภายใน           
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและไม่เป็น
กระบวนการที่แยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาต้องวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน มีการท าตามแผน มีการตรวจสอบ
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพัฒนา
คุณภาพการท างาน 

3) การประเมินคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษาโดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้ที่  มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้บริหาร ครู  ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืน           
ที่ เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน                
ของสถานศึกษา พัฒนา ปรับปรุง ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
สังคม และประเทศชาติ 
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายใน 
 1) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ และผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานสถานศึกษา 
 2) เพ่ือน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 3) เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4) เพ่ือน าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปจัดท า
รายงานประจ าปี 

 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องมีความชัดเจน  มีความ
เป็นปรนัย (Objectivity) มีความเหมาะสมกับสิ่งที่ถูกประเมิน ดังนั้น การเลือกใช้วิธีการประเมินต้องเลือก
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงข้อที่ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นให้มากที่สุด มีการตรวจสอบความถู กต้อง
จากข้อมูลหลาย ๆ แห่ง อย่างไรก็ตาม ความส าคัญของความชัดเจนและความถูกต้องของการประเมิน         
เป็นจุดส าคัญ ทั้งนี้ในการประชุมของ The Joint Committee on Standard for Educational      ได้
สร้างมาตรฐานการประเมินขึ้นเรียกว่า “Standard of Evaluation” หรือมาตรฐานการประเมิน              
ซึ่งสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการประเมินในแต่ละมาตรฐานการศึกษาได้ดังนี้  

1) มาตรฐานด้านประโยชน์จากการประเมิน (Utility Standard) ผลการประเมิน 
ต้องให้ข้อมูลตรงตามที่ผู้ใช้ผลการประเมินอยากรู้ (เช่น ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่ มีส่วน
เกี่ยวข้อง ฯลฯ) น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานได้จริง โดยเฉพาะหากสามารถให้
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ข้อมูลช่วยในการปรับปรุงตนเองได้ในระดับบุคคล (นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา) ก็จะท า
ให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 2) มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (feasibility Standard) วิธีการที่ใช้ในการประเมินจะต้อง        
มีความเป็นไปได้ในแนวทางปฏิบัติจริง ประหยัด คุ้มค่า และเหมาะสม 
 3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standard) วิธีการที่ใช้ในการประเมิน                
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายกับผู้ให้ข้อมูล 
 4) มาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standard) วิธีการที่ใช้ในการประเมินต้องมีความ
ถูกต้อง ให้ข้อมูลเชื่อถือได้ เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินต้องสามารถวัดตัวบ่งชี้ที่ต้องการวัดได้จริง มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวบ่งชี้ที่ต้องการวัด แหล่งผู้ให้ข้อมูลเชื่อถือได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง วิธีการวิเคราะห์
และการเสนอผลการประเมินถูกต้องและผลการประเมินมีความเป็นปรนัย 
 

ขั้นตอนและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
 1. ขั้นการเตรียมการ  
 1) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคน โดยท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพ
ภายในประเด็นที่ส าคัญๆ เช่น การประเมินคุณภาพคืออะไร  มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอน
การประเมินคุณภาพเป็นอย่างไร เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือ การตอบค าถามหรือ          
การสัมภาษณ์โดยยึดหลักการตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคน
ตระหนักว่าการประเมินคุณภาพคือภารกิจประจ าของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง สร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการท างาน
เป็นทีม และต้องพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และ        
ตัวบ่งชี้ โดยเน้นเนื้อหาการก าหนดกรอบมาตรฐานการประเมิน การสร้างเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
 2) การแตง่ตัง้คณะกรรมการหรอืคณะท างานดา้นการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแลช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่ง
คณะกรรมการหรือคณะท างานควรจะประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมไปถึง 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
 2. ขั้นการด าเนินงาน  
 ขั้นการด าเนินงานเป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของเดมมิ่ง         
ซึ่งวงจรของเดมมิ่งประกอบด้วยการวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบผลการด าเนินงาน      
ตามมาตรฐานการศึกษา (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) โดยมีลักษณะเป็นวงจรต่อเนื่อง  
  1) การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย              
ของการประเมินให้ชัดเจนโดยใช้กรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นแนวทางการด าเนินงาน  
รวมไปถึงการวางแผนผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ส าหรับการจัดท าแผน
ของสถานศึกษา เช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา              
แผนงบประมาณ แผนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น ก าหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความส าเร็จ             
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน วางแผนการเก็บข้อมูล        
วางแผนการวิเคราะห์/สรุปและรายงานผล 
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  2)  การด าเนินการตามแผน (D) ศึกษามาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ ผู้บริหารควรให้          
การส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข โดยจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติ ก ากับ ติดตามการท างานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และให้การนิเทศ 
  3)  การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (C) โดยวางกรอบ                
การตรวจสอบผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา สร้างเครื่องมือการประเมินตามมาตรฐานศึกษา 
ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานและสรุปผล
การตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  
  4) การน าผลการประเมินคณุภาพภายในมาปรับปรุง (A) สถานศึกษาน าผล               การ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผนการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในส่วนที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
แนวทางท่ีสถานศึกษาเลือกใช้ แล้วด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุผลหรือไม่  ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปด าเนินตามขั้นตอนที่  1) ใหม่ เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนา               
การปฏิบัติงานในระยะต่อไป ส าหรับงานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พัฒนา         
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

 3. ขั้นการจัดท ารายงานผลการประเมิน  
 เมื่อสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาเสร็จแล้วจะจัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสรุปจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา               
ของสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นการประเมินคุณภาพ             
ตามมาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษาก าหนดส าหรับใช้เป็นทิศทางการบริหารจัดการศึกษาในความ
รับผิดชอบของสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพของสถานศึกษาที่พึงประสงค์ เป็นการส่งเสริม 
ก ากับดูแล ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีเครื่องมือการประเมิน              
ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้  ที่มีคุณภาพน าผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาไปใช้และพัฒนา ส าหรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับปรับปรุงจะต้องน ามาแก้ไขปรับปรุง
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ที่ผู้ปฏิบัติได้ก าหนดไว้ 
 3. การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาสรุปผลการประเมินและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพ่ือน าไปวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป แสดงได้ดังแผนภาพ 
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               แผนภาพ   แนวทางการประเมินคุณภาพภายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ขอบข่ายและประเด็นในการประเมินคุณภาพภายใน 
  ขอบข่ายและประเด็นในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา       
เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด และ
จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการเร่งรัดการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขอบข่ายและประเด็นการประเมินคุณภาพภายใน                
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

การสรุปและรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา                   
เป็นการเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วน าผลไปใช้ในการ
พัฒนา โดยสถานศึกษาต้องน าข้อมูลมาสรุปรวม และจัดท าเป็นสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง              
การด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
  1. เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาได้ทราบถึงสภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
  2. เพ่ือให้สถานศึกษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและให้การสนับสนุนรวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา              
อาจรายงานได้หลายลักษณะ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการรายงาน หากต้องการรายงานหน่วยงาน  
ต้นสังกัด รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการด าเนินงาน อาจจัดท าเป็นเอกสารรายงาน
ผลฉบับสมบูรณ์ หากต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อาจรายงานในรูปของเอกสารแผ่นพับ จดหมายข่าว 
ซึ่งเป็นการน าเสนอเฉพาะประเด็นส าคัญโดยสรุป หรือประเด็นที่ต้องการรายงาน หรือประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ 
สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีรายงานได้ตามความเหมาะสมของบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมิน 

ตามมาตรฐาน 

การประเมิน 

ตามมาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐาน 

 ข้อมูล

ป้อนกลับ 
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 สาระส าคัญที่ควรปรากฏในรายงาน 
 1. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2. สาระส าคญัของการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. วิธีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที ่5 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
การด าเนนิการขออนุมตัใิช้จา่ยเงนิตามโครงการ 

ขั้นตอนการขออนมุัตใิชจ้า่ยเงนิตามโครงการ ที่ไดร้บัอนุมตัใินแผนปฏบิตัิการประจ าปี 
 
 

 
 

1.1 เจ้าของโครงการ ส่งแบบขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ผ่านฝ่ายแผน / การเงิน 

1.2 ฝ่ายแผน / การเงิน ตรวจสอบและเสนอรองผู้อ านวยการฝ่ายงบประมาณ / ฝ่ายการเงิน  
เพ่ือให้ความเห็น 

1.3 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติ 
 
 
 
 

2.1 งานพัสดุจัดท ารายงานขอซื้อ / ขอจ้าง เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง 
2.2 งานพัสดุด าเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง 
2.3 คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ / ตรวจรับงานจ้าง 
2.4 จัดท าบัญชีวัสดุ , ใบเบิกพัสดุ 

 
 
 
 

3.1 เจ้าหน้าที่พัสดุรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่การเงิน 1 ชุด 
          เพ่ือตรวจสอบและน าเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

3.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
3.3 เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง    
3.4 เจ้าหน้าที่การเงินส่งเอกสารต่อเจ้าหน้าที่บัญชีเพ่ือจัดท าบัญชีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัติด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบ 

ขั้นตอนที่ 3 การจ่ายเงิน 



คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี หน้า 119 
 

-ตวัอยา่ง – 
แบบขออนมุัตใิชจ้า่ยเงนิงบประมาณ ตามแผนปฏบิตัิการประจ าปี 

เลขที่.................. 
วันที่..................เดือน.......................พ.ศ......... 

 
เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................................ 
 
         ด้วยข้าพเจ้า............................................................มคีวามต้องการที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งาน / โครงการ........................................................................ .... 
โดยใช้วัสดุ – ครุภัณฑ์ ตามรายละเอียดรายการดังแนบ เป็นเงิน......................................................บาท 
(............................................................................. .........)  
 
                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
           ลงชื่อ................................................... 
       (.....................................................) 
 
ความเหน็ของหวัหนา้ฝ่ายแผน / การเงนิ 
 
  งาน / โครงการ................................................กิจกรรม................................................... 
  งบประมาณท่ีอนุมัติทั้งสิ้น     .............................................บาท 
  ใช้งบประมาณไปแล้ว     .............................................บาท 
  คงเหลือ       .............................................บาท 
  งบประมาณท่ีขออนุมัติใช้ครั้งนี้    .............................................บาท 
        อยู่ในแผน          ไม่อยู่ในแผน 
 
 เหน็ควรอนมุตัโิดยใชง้บ 
     รายหัว   กิจกรรมนักเรียน  คอมพิวเตอร์ 
     บริจาค   อาหารกลางวัน   รายได้สถานศึกษา 
     สวัสดิการ  อ่ืนๆ................................................................................... ............... 
 
 ไมเ่ห็นควรอนมุัตเิพราะ........................................................................................................ 
 
 คงเหลือสุทธิ                .............................................บาท 
           ลงชื่อ................................................... 

                                                       (.....................................................) 
                                                            หัวหน้าฝ่ายแผน / การเงิน 
                                                   วันที่.........เดือน...........................พ.ศ............ 
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ความเหน็ของรองผู้อ านวยการฝา่ยงบประมาณ / ฝา่ยการเงนิ 
 
    เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติ 
    ไม่สมควรพิจารณาอนุมัติ  เนื่องจาก............................................................................  
                  ............................................................................................................................. ........ 

     ลงชื่อ............................................ 
           (............................................) 
               วันที่.........เดือน....................พ.ศ.............. 
 
ความเหน็ของผู้อ านวยการโรงเรยีน 
 
    อนุมัติ 
    ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก...............................................................................................  
        ............................................................................................................................. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี หน้า 121 
 

รายละเอยีดรายการวสัด ุ– ครภุณัฑ ์
 

ชื่องาน / โครงการ / กจิกรรม ................................................................................. ........................... 

ล าดับที่ รายการ จ านวน / หน่วย 
ราคา /  

ต่อหน่วย 
รวมเงิน เวลาที่ต้องการใช้ 

      

รวมทัง้สิน้     
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ภาคผนวก 
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กฎกระทรวง 
วาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๔๗  

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“การประเมินคุณภาพภายใน”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   

การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น 

หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา   



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

“การประเมินคุณภาพภายนอก”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  หรือผูประเมินภายนอก   

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบ 
และโครงสราง  การวางแผน   และการดําเนินงานตามแผน   รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย 

(๑) การประเมินคุณภาพภายใน 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย   

(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๕ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป   

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้  ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อพิจารณาและเปดเผย

รายงานนั้นตอสาธารณชน 

ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ

จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

หมวด  ๒ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

สวนที่  ๑ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ขอ ๘ การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้  ใหใชบังคับแกการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   

ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ให เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงต้ังข าราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการ 

และเลขานุการ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่

พรรคการเมือง 

ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป   

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหแตงต้ังผูอื่นดํารงตําแหนงแทน  

เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน 

ก็ได  และใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน  ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู 

ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม   

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๑๐ 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผล 
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่ เกี่ยวของตามที่ รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๕) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๖) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๗) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๘) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการสงเสริม  สนับสนุน  และกํากับดูแลของหนวยงาน 
ตนสังกัด 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งได   
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี  ประกาศผอนผันการปฏิบัติ 
และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๑๔  (๑)  ตองสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณของสถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด   และตองครอบคลุมสาระการเรียนรู 

และกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน  ชุมชน  และทองถิ่นดวย 

ขอ ๑๖ การจัดทํ าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ   ๑๔   (๒)   

ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

(๒) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน  

และเปนรูปธรรม 

(๓) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา  ผลการวิจัย  หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได   

ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  

การสงเสริมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการ  เพื่อนําไปสู

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 

(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 

(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน

ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา   มารดา  ผูปกครอง   

และองคกรชุมชน 

(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับ

รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุน  และรวม

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ   

รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

สวนที่  ๒ 
การอาชีวศึกษา 

 

 

ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา”  ประกอบดวย 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   

ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ

ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๑๙  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

การอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา  โดยนําผล 

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการสงเสริม  สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๑)  ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา  รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน  ทองถิ่นและเทคโนโลยี 

ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกบัระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ขอ ๒๕ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๒)  จะตอง
สอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

(๑) วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ  และแผนดําเนินการของสถานศึกษา 
(๒) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ 
(๓) การวิจัยและนวัตกรรม 
(๔) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
(๕) การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  และนันทนาการ 
(๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 

ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองดํา เนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   

ของสถานศึกษา  โดยใหมีการกํากับและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และตอเนื่อง 

ขอ ๒๗ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผู เ รียน 

ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิชา  ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  หรือตามระยะเวลา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร 

ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน

รวมในการจัดการอาชีวศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ  รวมทั้ง

ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

สวนที่  ๓ 
การอุดมศึกษา 

 

 

ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ซ่ึ ง รัฐมนตรีแต ง ต้ังโดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   
ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ

ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓๐  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยนําผล 

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย 

ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดหลัก

เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

อยางตอเนื่อง  และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหพิจารณาจาก 

(๑) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   

โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด 

(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่กําหนดไว 

(๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

ขอ ๓๕ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหใชแนวปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ 

ที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  โดยมีหนาที่พัฒนา  บริหาร   

และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก  เพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  

เพื่อใชกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย

และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน  โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

(๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ 

ขององคประกอบตาง ๆ  ที่ใชในการผลิตบัณฑิต  ดังตอไปนี้ 

 (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ   

 (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 

 (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 

 (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น 

 (จ) อุปกรณการศึกษา   

 (ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 

 (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 

 (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามที่ เ ห็นสมควร  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริม 

และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขอ ๓๖ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย างนอยหนึ่ งค ร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพภายนอก 

 

 

ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง  เปนธรรม  และโปรงใส  มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน

จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา 

ของชาติ  โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย  ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ  และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ  
เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น 

(๖) ความเปนอิสระ  เสรีภาพทางวิชาการ  เอกลักษณ  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา 

ขอ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจดัการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน   
ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจาก

มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ 
ของรัฐมนตรี 

ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด 



หนา   ๓๔ 
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ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา   ผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน  ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น  และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน  เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินคร้ังแรก 

ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๔๐  
ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ  ท้ังนี้  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 



คู่มือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 

 

 

  

  

 

 

สงัคมและวฒันธรรม (Social Culture Factors) = S เศรษฐกจิ (Economic Factors) = E 

     เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ง
หมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
เช่น 

     เป็นการวิเคราะห์ระดับมหภาค ซึ่งหมายถึงระบบ
เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการ
ด าเนินงาน เช่น 

1. จ านวนประชากร โครงสร้างของประชากร 
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและ

วัฒนธรรมที่มีต่อการจัดการศึกษาและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่ 

3. แบบแผนการด าเนินชีวิตและพฤติกรรม       
การประกอบอาชีพของประชากรในเขตพ้ืนที่ 

4. คุณภาพชีวิต การอนามัย 
5. ลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐานของ

ประชากรในพ้ืนที่ 
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคม 
8. สภาพบ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
9. โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการที่กระทบต่อการจัดการศึกษา 
10. การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร 
11. ปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา 
12. ความต้องการของประชาชน/ชุมชน/สังคม 
13. พฤติกรรมของผู้รับบริการ (Customer 

Behaviors : C) เช่น ผู้เรียน ผู้ปกครอง          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพของคู่แข่ง ฯลฯ 

1. อัตรารายได้ของประชากรในพ้ืนที่ 
2. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
3. ฐานะทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตพ้ืนที่ 
4. ผลผลิตมวลรวมในประเทศ 
5. โครงสร้างและการกระจายรายได้ 
6. อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
7. อัตราการว่างงาน 
8. ภาวะการจ้างงานและค่าแรง 
9. การลงทุนของรัฐด้านการจัดการศึกษา 
10. อัตราเพิ่มของระดับราคาและดัชนีราคา 
11. ราคาน้ ามันดิบ 
12. ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล 
13. หน้าที่สาธารณะเงินคงคลัง 
14. การเงินการธนาคาร 
 

   

 

 

ปัจจยัภายนอกSTEP 

ปัจจยัทีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (SWOT) 

 



คู่มือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 

 

เทคโนโลย(ีTechnological Factors) = T 
การเมอืงและกฎหมาย 

(Political and Legal Factors) = P 
     เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลง           
ด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงาน เช่น 

1. การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ เครื่องจักรกล 
ทางอุตสาหกรรม 

2. สภาพการใช้เทคโนโลยีของประชากรในพ้ืนที่ 
3. ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
4. สภาพของแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/แหล่งภูมิปัญญาในพ้ืนที่ 

     เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ กฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ของภาครัฐบาลที่น่าจะมีผลกระทบ    
ในเชิงบวก และเชิงลบต่อการด าเนินงาน เช่น 

1. รัฐธรรมนูญ 
2. นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กฎหมาย     

มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่าง ๆ         
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา เช่น 

- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
- พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 
- พ.ร.บ.แผนและการกระจายอ านาจ 
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับบางกรณีมี

ข้อจ ากัดท าให้ไม่คล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

3. มาตรฐานการศึกษา 
4. หลักสูตรการศึกษา 
5. นโยบาย/กลยุทธ์กระทรวง ศธ./สพฐ./สช./

กศน./สพท. 
6. เสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาล 
7. การรับรู้ของประชากรในพ้ืนที่ด้านการเมืองและ

กฎหมาย 
8. บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทาง

การเมือง 
9. ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง 
10. พฤติกรรมทางการเมือง 
11. นักการเมืองท้องถิ่นกับการสนับสนุน 
12. ข้อผูกพันหรือพันธะสัญญาที่ท าไว้กับ

ต่างประเทศหรือสหประชาชาติ ฯลฯ 
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โครงสรา้งและนโยบาย 
(Structure and Policy) = S1 

ผลผลติและการบริการ(Service) = S2 

     เป็นการวิเคราะห์การจัดโครงสร้างและนโยบาย/   
กลยุทธ์ภายในองค์กร เช่น 

1. สายบังคับบัญชาของเขตพ้ืนที่การศึกษา/
สถานศึกษา 

2. โครงสร้างขององค์กร (Structure : S1) 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน (Strategy : S2) 
4. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ฯ/

สถานศึกษา 
5. การถ่ายทอดนโยบาย/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
6. ระเบียบ วิธีปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง ของ

องค์กร 
7. บทบาทของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
8. ค่านิยม วัฒนธรรม ขององค์กร 
9. ความขัดแย้งขององค์กร 

     เป็นการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน คุณภาพ/
คุณลักษณ์ของผู้เรียน ตลอดจนคุณภาพการบริการ
การศึกษา คุณภาพผู้เรียน เช่น 

1. ความสามารถในการให้บริการของสถานศึกษา/
เขตพ้ืนที่ฯ 

2. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่ฯ 
3. การจัดการเรียนการสอน 
4. การจัดหลักสูตร 
5. การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
6. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
7. การอ่านออกเขียนได้ 
8. การคิดค านวณ 
9. การคิดวิเคราะห์ 
10. คุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน 
11. ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
12. สุขภาพอนามัยผู้เรียน 
13. โอกาสและความทั่วถึงในการรับการศึกษา 
14. การจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัภายใน 2S4M 
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ครแูละบคุลากร (Man)= M1 ประสทิธภิาพทางการเงนิ(Money) = M2 

     เป็นการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจน
สมรรถนะของครูและบุคลากรภายในองค์กร เช่น 

1. จ านวนครูและบุคลากรฯในเขตพ้ืนที่/
สถานศึกษา 

2. ความพอเพียง (ปริมาณ) ของครูและบุคลากร 
(Staff:S5) 

3. คุณภาพของบุคลากร ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ประสบการณ์ (Skills:S6) 

4. คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ของความเป็นครู 
5. การพัฒนาครูและบุคลากร 
6. ค่านิยมร่วมของครูและบุคลากรฯ (Shared 

Values:S7) 
7. ความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดการศึกษา

ตามแนวปฏิรูปของครูและบุคลากร 
8. ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

     เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการระดมทุน   
เพ่ือการศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการการเงินภายใน
องค์กร เช่น 

1. ระบบงบประมาณของเขตพ้ืนที่ฯ/สถานศึกษา 
2. ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของ   

เขตพ้ืนที่ฯ/สถานศึกษา 
3. ความเพียงพอของงบประมาณท่ีใช้การจัด

การศึกษา 
4. ความสามารถในการระดมทุน 
5. ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน 
6. ความสามารถที่จะท าประโยชน์จากการใช้เงิน 
7. สถานะทางการเงิน 
8. ความประหยัด/คุ้มค่า 

 

วสัดุอปุกรณ ์(Material)= M3 การบรหิารจดัการ(Management) = M4 

          เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร เช่น 
1. ความเพียงพอของวัสดุ/ครุภัณฑ์/อาคารสถานที่/

แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา/ส านักงานเขต     
พ้ืนที่ฯ 

2. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
3. จ านวนสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. การจัดซื้อ จัดจ้าง 
5. การบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
6. ประสิทธิภาพในการใช้วัสดุอุปกรณ์  

 

     เป็นการวิเคราะห์การบริหารภายในองค์กร เช่น 
1. ระบบการวางแผน/การด าเนินการตามแผน 
2. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

รายงาน 
3. ระบบการบริหารงาน (Systems:S3) 
4. แบบแผนพฤติกรรมการบริหาร (Style:S4) 
5. การวิจัยและพัฒนาองค์กร 
6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
7. การสื่อสารการประสานงาน/การประชาสัมพันธ์ 
8. การปรับปรุง/พัฒนางาน 
9. การกระจายอ านาจการบริหาร 
10. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
11. การสร้างเครือข่าย/การมีส่วนร่วม 
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คณะผูจ้ดัท า 
 

ที่ปรกึษา 
 1. นายภัณฑ์รักษ์  พลต้ือ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2. นายปิยพงษ์  สุ่มมาตย์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 คณะท างาน 
 1. นายประภวิษณ์ุ จิตจักร     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานคณะท างาน 
 2. นางสาวเมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 คณะท างาน 
 3. นางลมุล  เนตรคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         คณะท างานและเลขานุการ 

เรยีบเรยีงขอ้มลูและจัดท ารูปเลม่ 
 นางลมุล  เนตรคุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 


