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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.1 

เร่ือง  นิยาม ความหมาย ของค าส าคัญ 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา่ ขอ้ก าหนดเดียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ท่ีพึง
ประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการ
เทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและการก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนั
คุณภาพทางการศึกษา 
  “การประกนัคุณภาพภายใน”  หมายความวา่ การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
นัน่เอง หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น 
 “การประกนัคุณภาพภายนอก”  หมายความวา่ การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าว
รับรอง เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.2 

เร่ือง  แนวคิดและหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง  การบริหารจัดการและการด าเนินกจิกรรมตาม
ภารกจิปกติของสถานศึกษาเพื่ อพฒันาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
มัน่ใจใหผู้รั้บบริการทางการศึกษาโดยตรง ไดแ้ก่ ผูเ้รียนและผูป้กครอง และผูบ้ริการทางออ้ม ไดแ้ก่ 
สถานประกอบการ ประชาชน  และสังคมโดยรวมวา่การด าเนินงานของสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพ  และท าใหผู้เ้รียนมีคุณ ภาพหรือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ี
ก าหนด การประกนัคุณภาพมีแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานของการ “ป้องกนั” ไม่ใหเ้กิดการท างานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ 

ในการด าเนินการเพื่อใหมี้การประกนัคุณภาพ  การศึกษาตามความหมายขา้งตน้  ควรมี
การศึกษาขั้นตอนการด าเนินการงานตามแนวคิดหลกัต่อไปน้ี 
แนวคิดเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
    ระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษาท่ีไดมี้การพฒันากนัอยูใ่นขณะน้ี มีแนวคิดเพื่อส่งเสริม
และเสนอแนวทางเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพและการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ขา้สู่
มาตรฐาน 
2. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด 
3. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลในเขต
พื้นท่ี และหน่วยงานตน้สังกดัในส่วนกลาง ซ่ึงถึงแมจ้ะเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็ยงัถือวา่เป็นการ
ประเมินภายใน เพราะด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีอยูใ่นสายการบริหารของสถานศึกษา  ซ่ึงจะ
ด าเนินการตรวจเยีย่มและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะ ๆตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานตน้สังกดั 
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือ และส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาการพฒันาคุณภาพอนัเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอก จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงเป็นองคก์ารมหาชน 
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แนวคิดตามหลกัการบริหาร 
  ตามหลกัการบริหารนั้น การประกนัคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารจดัการเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตอ้งการ  
    หลกัการและกระบวนการบริหารดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีใชใ้นการท างานใหป้ระสบความส าเร็จ โดย
จะตอ้งมีกระบวนการวางแผน ท าตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพฒันาปรับปรุงอยูเ่สมอ 
เพือ่ใหก้ารท างานไดผ้ลและมีคุณภาพดีในภาพธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการก็มีการใช้
กระบวนการน้ีในการบริการเพื่อพฒันา ปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบริการตลอดเวลา ท าให้
เป็นท่ีพอใจของลูกคา้ สามารถขายสินคา้ไดแ้ละมีคุณภาพดี 
     ส าหรับการศึกษานั้น ไม่เหมือนธุรกิจ เพราะการศึกษาไม่ไดห้วงัผลก าไรเป็นตวัเงิน แค่ผล
ท่ีไดเ้ป็นคุณภาพในดา้นต่าง ๆ ของคน อยา่งไรก็ตาม กระบวนการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาก็สามารถน าแนวคิดและกระบวนการขา้งตน้มาใชไ้ด้ โดยปรับใหเ้หมาะสมกบั
กระบวนการพฒันาการศึกษา ซ่ึงเป็นการพฒันาคน 
    การท่ีสถานศึกษาจะจดัการศึกษาใหดี้มีคุณภาพ เพื่อสร้างคนท่ีมีคุณภาพนั้น ก็เปรียบเหมือนกบั
การสร้างบา้น โดยคนในบา้นจะตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน วา่ตอ้งการสร้างบา้นนั้นเพื่อประโยชน์
อะไร แลว้จึงออกแบบแปลนใหเ้หมาะสม ต่อจากนั้น จึงลงมือวางรากฐานและด าเนินการก่อสร้าง
ตามแบบแปลน ในระหวา่งการก่อสร้าง ก็จะตอ้งตรวจสอบวา่ตรงกบัแบบแปลนหรือไม่ วสัดุท่ีใช้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือไม่ มีความมัน่คงเพียงใด ระบบน ้าไฟเป็นอยา่งไร ถา้พบส่ิงใดท่ีเป็น
ขอ้บกพร่อง ก็ปรับปรุงแกไ้ขไดใ้นทุกขั้นตอน ซ่ึงจะท าใหบ้า้นท่ีก่อสร้างข้ึนมา มีความเขง็แรง  
สวยงาม มัน่คง ตรงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
     กระบวนการพฒันาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกบัการสร้างบา้น เพียงแต่การสร้างบา้นนั้น
ตอ้งใหส้ถาปนิก ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมาด าเนินการ และเม่ือสร้างเสร็จแลว้ก็เสร็จแลว้ ไม่ตอ้งท า
ต่อ แต่กระบวนการสร้างคนนั้น ผูท่ี้เป็นสถาปนิก คือ ครูและผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคลากรภายใน 
จะตอ้งร่วมกนัพฒันาเด็กใหมี้คุณภาพดีและจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่หยดุ  ผูบ้ริหาร
และครูในสถานศึกษามีการร่วมกนัก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน วา่ตอ้งการพฒันาเด็กใหมี้คุณสมบติั
เป็นอยา่งไร และถา้จะใหเ้ด็กมีคุณสมบติัดงักล่าวแลว้ ก็ตอ้งช่วยกนัคิด และช่วยกนัวางแผน (Plan) 
วา่จะตอ้งท าอยา่งไร แลว้ช่วยกนัท า (Do) ช่วยกนัตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพร่อง (Action) เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาปรับปรุงคุณภาพ
ใหดี้ข้ึนอยูต่ลอดเวลา โดยร่วมกนัท างานเป็นทีม 
     การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาร่วมกนัวางแผน ก าหนดเป้าหมายและวธีิการ ลงมือท าตามแผนในทุกขั้นตอน มีการ
บนัทึกขอ้มูลเพื่อร่วมกนัตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น จุดท่ีตอ้งปรับปรุงแลว้ร่วมกนัปรับปรุง
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แผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งหวงัใหมี้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
     แนวคิดการท างานท่ีเป็นระบบเช่นน้ีจะช่วยสร้างความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั  ภายใน
สถานศึกษา เกิดความรู้สึกวา่เป็นงานปกติ เป็นการมองตน และประเมินตนเอง  ซ่ึงจะท าให้
สถานศึกษามีฐานขอ้มูลท่ีมัน่คงเป็นจริง พร้อมเสมอต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 

ความสัมพนัธ์ระหว่างแนวคิดของระบบการประกนัคุณภาพและแนวคิดตามหลกัการบริหาร  
     ถา้พิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัระบบการประกนัคุณภาพท่ีประกอบดว้ยการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพ  กบัหลกัการบริหารท่ีเป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซ่ึงประกอบดว้ยการร่วมกนั
วางแผน (P) ร่วมกนัปฏิบติัตามแผน (D) ร่วมกนัตรวจสอบ (C) และร่วมกนัปรับปรุง (A) จะเห็นวา่
มีความสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 
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จากแผนภาพขา้งตน้ การควบคุมคุณภาพ  และการตรวจสอบคุณภาพกค็ือ กระบวนการบริหารเพือ่
พฒันาคุณภาพ ตามหลกัการบริหารนั้นเอง  โดยการควบคุมคุณภาพ  คือ การท่ีสถานศึกษาตอ้ง
ร่วมกนัวางแผน  และด าเนินการตามแผน  เพื่อพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษา ส่วนการ ตรวจสอบคุณภาพ  คือการท่ีสถานศึกษาตอ้งร่วมกนัตรวจสอบ  เพื่อ
พฒันาปรับปรุงคุณภาพใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา  เม่ือสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบตนเองแลว้ หน่วยงานในเขตพื้นท่ีและตน้สังกดัก็เขา้มาช่วยติดตาม  และประเมินคุณภาพ
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือในการพฒันาปรับปรุงสถานศึกษา ซ่ึงจะท าใหส้ถานศึกษามีความอุ่นใจ และ
เกิดความต่ืนตวัในการพฒันาคุณภาพอยูเ่สมอ 

 

หลกัการส าคัญของการประกนัคุณภาพภายใน 
    หลกัการส าคญัของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดแ้ก่  
    1. จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาปรับปรุง
คุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจบัผดิหรือท าใหบุ้คลากรเสียหนา้ โดย
เป้าหมายท่ีส าคญัอยูท่ี่การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 
    2. การท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามขอ้ 1 ตอ้งท าให้ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่
เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตอ้ง
วางแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการท่ีมีเป้าหมายชดัเขน ท าตามแผน  ตรวจสอบประเมินผล และ
พฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เป็นระบบมีความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพฒันาคุณภาพการ
ท างาน 
    3. การประกนัคุณภาพเป็นหน้าทีข่องบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหาร ครู-
อาจารย ์และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา  โดยในการด าเนินงานจะตอ้งใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น ผูเ้รียน 
ชุมชน เขตพื้นท่ี  หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน 
ติดตามประเมินผล พฒันาปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า  ช่วยกนัผลกัดนัใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพเพื่อใหมี้ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ  เป็นไปตาม
ความตอ้งการของผูป้กครอง สังคม และประเทศชาติ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2 

เร่ือง  โครงสร้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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ใบความรู้ท่ี ๒ 

                                                            ( ตัวอย่าง ) โครงสร้างแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา  โรงเรียน.....................................................................................   
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       

 
       

๓.๓ แผนพฒันาการ
บริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน 

๑.๑ แผนพฒันาคณุธรรม 
จริยธรรม ของผู้ เรียน 

๒.๑ แผนพฒันา
คณุธรรม จริยธรรม 

ของครู 

๑.แผนพฒันาคณุภาพเด็ก 
  

๑.๒ แผนพฒันาจิตส านึก
ในการอนรัุกษ์ และพฒันา
สิ่งแวดล้อมของผูเ้รยีน 

๒.๒ แผนพฒันา
ความสามารถใน
การสอนของครู 

๑.๕ แผนพฒันา 
พฒันาทกัษะในการท างาน

ของผูเ้รยีน 

๑.๘ แผนพฒันา 
ความ สามารถในการคดิของ

ผู้ เรียน 

๑.๔ แผนพฒันาสนุทรียภาพ 
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ของ

ผู้ เรียน 

๓.๕ แผนพฒันากิจกรรม
สง่เสริมคณุภาพผู้ เรียน 

๓.๒ แผนพฒันาองค์กร 
และระบบบริหารของ

โรงเรียน 

๑.๗ แผนพฒันา 
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

ของผู้ เรียน 

๑.๓ แผนพฒันา 
สขุภาพกาย สขุภาพจิต ของ

ผู้ เรียน 

๑.๖ แผนพฒันา 
ความรู้และทกัษะตาม
หลกัสตูรของผู้ เรียน 

๒.แผนพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน 
  

 

๓.แผนพฒันาคณุภาพการบริหาร 
 

๓.๔ แผนพฒันา
หลกัสตูรและ 
แหลง่เรียนรู้ 

๓.๖ แผนพฒันา
สภาพแวดล้อมและการ

บริการ 

๓.๗ แผนพฒันา 
แหลง่เรียนรู้ 

๓.๑ แผนพฒันา
ผู้บริหาร 

 

เป็นคนดี 

เป็นคนมี
ความสขุ 

เป็นคนมี
ความสามารถ 

๓.๘ แผนพฒันา 
ความร่วมมือกบัชมุชน 

เป็นคนดี มีความ 
สามารถ 

ดี 

มีความ 
สามารถ 

มีความ 
สามารถ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบงานที่ 2 

เร่ือง  การน าข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง 
ของ  สมศ.  ไป  ด าเนินการพฒันา 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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การน าข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสองของ สมศ.  ไปด าเนินการพฒันา   
โรงเรียน.................................................................................  

 มาตรฐานที.่........................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 

 
  

ประเด็นของขอ้เสนอแนะ ช่ือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  - วตัถุประสงคโ์ครงการ/กิจกรรม  -  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีด าเนินการไปแลว้ในปีท่ีผา่นมา 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

เน้ือหาของขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันามาตรฐานน้ี  จากการประเมินภายนอกรอบสอง  
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................ ............................................................................................................................. .....................................................  
............................................................................. ............................................................................................................................. .................................................... 
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UTQ online e-Training Course 
ใบงานที่ 3 

เร่ือง  ส ารวจแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ระดับประถม-มัธยม 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
  

โรงเรียน........................................................................................ 
วิธีพิจารณา  : ๑. โครงการ/กิจกรรมระดบัสถานศึกษา เพ่ือการพฒันาคุณภาพของตวับ่งช้ี   ยดึถือจากเป้าหมาย หรือตวับ่งช้ีความส าเร็จของแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  ท่ีมีเจตนาพฒันาคุณลกัษณะของ 
                         ตวับ่งช้ีนั้นอยา่งชดัเจน โดยไม่จ ำเป็นต้องตีควำมอ้ำงอิง       
                         ๒. ตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บการพฒันา ท าเคร่ืองหมาย       ตวับ่งช้ีท่ีไม่ไดรั้บการพฒันาท าเคร่ืองหมาย  X 
มาตรฐานท่ี  ๑. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์     มี     ไม่มี    แผน / โครงการ / กิจกรรม พฒันา 

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ช่ือ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดบัสถานศึกษา และวิธีการของการพฒันาโดยสงัเขป ในการพฒันาคณุภาพของมาตรฐานนี  ้  

๑.๑ มีวินยั มีความรับผิดชอบ ปฏิบติัตามข้อตกลงร่วมกนั   
๑.๒ มีความซื่อสตัย์สจุริต  
๑.๓ มีความกตญัญกูตเวที  

๑.๔ มีเมตตากรุณา มีความรู้สกึท่ีดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน  

๑.๕ ประหยดั รู้จกัใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
๑.๖ มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทย  
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มาตรฐานที่ ๒. เด็กมีจิตส านึกในการอนรัุกษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม   มี     ไมมี่    แผน / โครงการ / กิจกรรม พฒันา 

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ช่ือ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดบัสถานศึกษา และวิธีการของการพฒันาโดยสงัเขป ในการพฒันาคณุภาพของมาตรฐานนี  ้  
๒.๑ รับรู้คณุค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม   
๒.๒ เข้าร่วมหรือมีสว่นร่วมกิจกรรม/โครงการ อนรัุกษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม  

 
มาตรฐานที่ ๓. เด็กสามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และมีความรู้สกึที่ดีตอ่อาชีพสจุริต   มี     ไมมี่    แผน / โครงการ / กิจกรรม พฒันา 

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ช่ือ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดบัสถานศึกษา และวิธีการของการพฒันาโดยสงัเขป ในการพฒันาคณุภาพของมาตรฐานนี  ้  

 ๓.๑ สนใจและกระตือรือร้นในการท างาน      
๓.๒ ท างานจนส าเร็จและภมูิใจในผลงาน  
๓.๓ เลน่และท ากิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  

 ๓.๔ มีความรู้สกึท่ีดีต่ออาชีพสจุริต  

มาตรฐานที่ ๔. เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   มี     ไมมี่    แผน / โครงการ / กิจกรรม พฒันา 
ตวับง่ชี ้         หรือ    X ช่ือ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดบัสถานศึกษา และวิธีการของการพฒันาโดยสงัเขป ในการพฒันาคณุภาพของมาตรฐานนี ้  

๔.๑ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรู้   
๔.๒ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกบัวยั  

๔.๓ มีจินตนาการและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
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ใบงานที ่๓  ส ารวจแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  ระดบัประถม-มธัยมศึกษา  (ตวัอยา่ง)  
โรงเรียน........................................................................................ 

วธีิพิจารณา  : ๑. โครงการ/กิจกรรมระดบัสถานศึกษา เพื่อการพฒันาคุณภาพของตวับ่งช้ี   ยดึถือจากเป้าหมาย หรือตวับ่งช้ีความส าเร็จของแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  ท่ีมีเจตนาพฒันา
คุณลกัษณะของ 
                         ตวับ่งช้ีนั้นอยา่งชดัเจน โดยไม่จ ำเป็นต้องตีควำมอ้ำงอิง       
                         ๒. ตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บการพฒันา ท าเคร่ืองหมาย       ตวับ่งช้ีท่ีไม่ไดรั้บการพฒันาท าเคร่ืองหมาย  X 
ฯลฯ 
มาตรฐานท่ี ๑๑. ผูบ้ริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา    มี     ไม่มี    แผน / โครงการ / กิจกรรม พฒันา 

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ช่ือ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดบัสถานศึกษา และวิธีการของการพฒันาโดยสงัเขป ในการพฒันาคณุภาพของมาตรฐานนี  ้  

 ๑๑.๑ มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   
๑๑.๒ มีความคิดริเร่ิม มีวิสยัทศัน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  

๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจดัการ  

๑๑.๔ มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ เก่ียวข้องพงึพอใจ  

 
มาตรฐานที่ ๑๒. สถานศกึษามีการจดัองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและการพฒันาองค์กรอยา่งเป็นระบบครบวงจร   มี     ไมมี่    แผน / โครงการ / กิจกรรม พฒันา 

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ช่ือ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดบัสถานศึกษา และวิธีการของการพฒันาโดยสงัเขป ในการพฒันาคณุภาพของมาตรฐานนี  ้  

๑๒.๑ มีการจดัองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความคลอ่งตวัสงูและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

  

๑๒.๒ มีการจดัการสารสนเทศอยา่งเป็นระบบครอบคลมุและทนัต่อการใช้งาน  
  ๑๒.๓ มีระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  

๑๒.๔ มีการพฒันาบคุลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

๑๒.๕ ผู้ รับบริการและผู้ เก่ียวข้องพงึพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาเด็ก   
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มาตรฐานที่ ๑๓. สถานศกึษามีการบริหารและจดัการศกึษา โดยใช้สถานศกึษาเป็นฐาน   มี     ไมมี่    แผน / โครงการ / กิจกรรม พฒันา 

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ช่ือ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดบัสถานศึกษา และวิธีการของการพฒันาโดยสงัเขป ในการพฒันาคณุภาพของมาตรฐานนี  ้  

๑๓.๑  มีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจดัการศึกษา   
๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยทุธ์ และใช้หลกัการมีสว่นร่วม  
๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา   
 ๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน  
๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รหัส UTQ-103  : การประกันคณุภาพการศกึษา                                                                        14 
 

 
utqonline โดย ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร อนุญาตใหใ้ชไ้ดต้าม สัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0  

 
 
 
 

UTQ online e-Training Course 
ใบงานที่ 4 

เร่ือง  แบบฟอร์ม การเขียนร่างแผนพฒันา 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

โรงเรียน ................................................................................... 
ช่ือแผนงานหลกั   : .......................................................................................................................................................   
ช่ือแผนงานรอง / โครงการ  :   ........................................................................................................................................................................................................................................................ 
มาตรฐานที ่   .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
๑. ตัวบ่งช้ีของมาตรฐาน:  
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๒. หลกัการ :   
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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๓. นโยบาย / จุดเน้น ของต้นสังกดั 
……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
๔. สภาพปัจจุบัน / แนวโน้ม / ปัญหา / ความต้องการ และ จุดเน้น  ของโรงเรียน 
……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
๕. ข้อเสนอแนะของ สมศ.  
……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
๖. วตัถุประสงค์ของแผนพฒันา 
……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
๗. เป้าหมายของแผนพฒันา 
……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
๘. นิยามความหมาย 
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……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
๙. ตารางวเิคราะห์เพือ่ร่างแผนพฒันา  

ตัวบ่งช้ีของมาตรฐาน แนวทาง / กลยุทธ์ การพฒันา เป้าหมาย/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของ
โครงการ/กจิกรรม 

โครงการ/กจิกรรม และเกณฑ์ 
ทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

๑๐. สรุปโครงการ/กจิกรรมพฒันาตามแผน 
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……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
๑๑. เง่ือนไขการบรรลุเป้าหมายของแผนพฒันา 
……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 
๑๒.วธีิการประเมิน 
……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
๑๓. อืน่ๆ  
……….............................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
๑๔. ผู้รับผดิชอบร่างแผนพฒันา 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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UTQ online e-Training Course 
ใบงานที่ 5 

เร่ือง  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ช่ือโครงการ
...................................................................................................................................................... 
ช่ือแผนพฒันาหลกั
........................................................................................................................................... 
ช่ือแผนพฒันารอง
............................................................................................................................................ 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาท่ี.................ตวับ่งช้ีท่ี
...................................................................................... 
ผูรั้บผดิชอบ
..................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาด าเนินการ
........................................................................................................................................ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลกัการ/เหตุผล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  
๒. วตัถุประสงค ์
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
๓. เป้าหมายดา้นปริมาณ 
.............................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
ดา้นคุณภาพ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...…………………………………………………………………………………………………… 
๔. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

๕. กิจกรรม/วธีิการ/ขั้นตอน การด าเนินงาน 
กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินการ ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ ผลผลิตของกิจกรรม 
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๖. การประเมินผล 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ วธีิการวดัและประเมิน เคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

๗. งบประมาณ.........................................บาท (ถา้มีรายละเอียด ใชใ้บแนบ) 
๘. ผูรั้บผดิชอบ............................................................................................................................. 
๙. ผูเ้ก่ียวขอ้ง
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 
๑๐. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : โรงเรียนสามารถใชแ้บบฟอร์มการเขียนโครงการแบบอ่ืน  ท่ีโรงเรียนเห็นวเหมาะสมได ้   
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3 

เร่ือง  การประเมินความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพ 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การประเมินความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
                                                                                                     ดร.ผจญ   โกจารยศ์รี   ผูเ้ขียน 

 
 การประเมินความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา มิใช่ดูเพียงวา่ปัจจุบนัผูเ้รียน  ครู 
ผูบ้ริหาร และชุมชนเป็นไปตามเกณฑห์รือไม่ เพียงใด   แต่จะตอ้งดูดว้ยวา่ส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัท่ีท าให้
ทุกส่ิงเป็นไปตามเกณฑน์ั้น คืออะไร  เกิดจากความพยายามอยา่งชดัเจน ทัว่ถึง ย ัง่ยนืหรือไม่ ดั งนั้น
ในการประเมินวา่สถานศึกษาใดประสบความ ส าเร็จหรือไม่จึงตอ้งดูกนัอยา่งเป็นกระบวนการ
ทั้งหมด 
 1. การพฒันาคุณภาพเร่ิมจากการมีแผนพฒันาคุณภาพ  (School Improvement Plan : SIP) 
ซ่ึงโรงเรียนจดัท าข้ึนโดย 
  1.1. มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดบัการศึกษาควรเป็นฐาน (ตวัตั้ ง) ในการ
ท างาน (Standard-based Development)   ทุกเร่ืองท่ีกล่าวถึงในมาตรฐานตอ้งไดรั้บการพฒันา  

1.2. สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ ของโรงเรียน เป็นตวัก าหนดเป้าหมาย
และวธีิการท างานของโรงเรียน   

(School-based  Management)  การจะท างานอะไร มากนอ้ยเพียงใด ท าดว้ยวิ ธีการเช่นใด ข้ึนอยูก่บั
ความจ าเป็น (needs)  
ของโรงเรียน  การท างานตามความอยาก(wants) มีความจ าเป็นรองลงมา 
  1.3. ขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ . ซ่ึง ตาม พ .ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545  มาตรา 51 หมวด 6 ให้
สถานศึกษาร่วมกบัตน้สังกดั วางแผนพฒันาตนเองตามขอ้เสนอแนะของ สมศ. 
  1.4 ส่ิงท่ีมกัจะลืมนึกถึงก็คือ เง่ือนไขของการบรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา  
หมายความวา่ โรงเรียนจะตอ้งระบุเป้าหมายของการพฒันาวา่แต่ละแผน ตอ้งการใหเ้กิดอะไร มาก
เพียงใด จึงจะถือวา่บรรลุเป้าหมาย  โดยทั่ วไปอาจใชว้ธีิการก าหนดข้ึนมาเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณ
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และเป้าหมายเชิงคุณภาพ อีกวธีิหน่ึงคือการก าหนดความส าเร็จผา่นความส าเร็จของโครงการต่างๆ 
ท่ีเป็นส่วนประกอบของแผนก็ได ้
  ดงันั้น เม่ือท าแผนพฒันาเสร็จแลว้ จะตอ้งมีการตรวจสอบความสอดคลอ้ง ความ
ครอบคลุม และความเหมาะสมของเง่ือนไขการบรรลุความส าเร็จของแผนพฒันาคุณภาพใหช้ดัเจน  
 2. เม่ือมีแผนพฒันาคุณภาพแลว้ การน าแผนไปปฏิบติัตอ้งมีแผนปฏิบติัการ (Action Plan) 
หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ โครงการ  
ซ่ึงก็คือขอ้ความท่ีเป็นรายละเอียดท่ีบอกใหท้ราบวา่ส่ิงท่ีเราจะท าน้ี ท าไมตอ้งท า ตอ้งการให้ เกิดผล
อะไร ท ากิจกรรมอะไรบา้ง  
ท าอยา่งไร ท าท่ีไหน ท าเม่ือไร  ใครเป็นคนท า ดูจากอะไรจึงจะรู้วา่ประสบความส าเร็จ กล่าวอีก
อยา่งหน่ึงโครงการก็คือ คู่มือการปฏิบติังานนัน่เอง ดงันั้น โครงการตอ้งเขียนอยา่งชดัเจน ใครอ่านก็
เขา้ใจตรงกนั ท าแบบเดียวกนั  ผูก้  ากบัติดตามก็ รู้วา่จะตอ้งก ากบัอะไร เท่ือไร  ผูมี้หนา้ท่ีประเมินก็รู้
วา่จะตอ้งใชเ้คร่ืองมือและวธีิการประเมินอยา่งไร    

โครงการท่ีกล่าวน้ีอาจกล่าวไดว้า่เป็นส่ิงท่ีเรา ควรท า เพื่อใหบ้รรลุคุณภาพตามแผนพฒันา 
หมายความวา่ ท าอยา่งน้ีจะน าไปสู่คุณภาพแต่อาจมีวธีิอ่ืนหรืออาจท าอยา่งอ่ื นก็ได ้และไม่แน่วา่
คราวน้ีท าอยา่งน้ีแลว้คราวหนา้จะท าอยา่งน้ีอีกหรือไม่ จะปรับเพิ่มหรือลดอะไร ตามสภาพความ
จ าเป็น และเม่ือโครงการใดถูกน ามาปฏิบติัและเป็นผลดี ทุกคนเห็นวา่จ าเป็นตอ้งท าอีกและเห็นวา่
ท าตามวธีิการและขั้นตอนอยา่งน้ีจะประสบความส าเร็จแน่  ก็จะถูกยกระ ดบัข้ึนเป็น งาน ซ่ึง
กลายเป็นส่ิงท่ีต้องท า 

**ก่อนท่ีจะน าโครงการไปปฏิบติั ก็ตอ้งมีการตรวจสอบวา่ โครงการท่ีเขียนข้ึนมีความ
ถูกตอ้ง เหมาะสม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการ ฯลฯ ของโรงเรียน
หรือไม่  และเอกสารโครงการนั้นเขียนข้ึนอยา่งถูกตอ้งตามหลกั การเขียนโครงการหรือไม่   ซ่ึง
สถานศึกษาก็ตอ้งมีการตรวจสอบเบ้ืองตน้เพื่อแกไ้ขปรับปรุงก่อนจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 

3. การปฏิบติังานตามแผนพฒันา คุณภาพ (การท างานตามโครงการ )  จะตอ้งดูวา่ผูท่ี้พึง
เก่ียวขอ้งไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจริงหรือไม่ การด าเนินงานตามโครงการเป็นกระบวนการ /ขั้นตอนอยา่ง
ท่ีควรเป็นหรือไม่ (PDCA) ย ัง่ยนืหรือไม่ (ทัว่ถึง, ต่อเน่ือง , ไม่อิงกบับุคคลใดบุคคลหน่ึง ) ท าแลว้
บอกได้อย่างชัดเจน น่าเช่ือถือหรือไม่วา่ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 

 
4. โดยปกติ การท างานตอ้งมีการประเมินความส าเร็จ การประเมินความส าเร็จของ

โครงการน้ีจะประเมิน 2 ดา้นคือ 
  4.1 ประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ  โดยทัว่ไปโครงการจะก าหนด

เป้าหมายไว ้  2 ประเภทคือ  
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เป้าหมายเชิงปริมาณ และเป้าหมายเชิงคุณภาพ การประเมินเป้าหมายเชิงปริมาณไม่ใช่เร่ืองยาก แต่
การประเมินเป้าหมายเชิงคุณภาพนั้นตอ้งอาศยัวธีิประเมินท่ีน่าเช่ือถือผา่นตวับ่งช้ีของเป้าหมายของ
โครงการ เช่นถา้อยากรู้วา่ครูท่ีเขา้รับการอบรม 20 ชัว่โมงต่อปี(เป้าหมายเชิงปริมาณ)แลว้มี
ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนหรือไม่   ไม่ควรใชว้ธีิสอบถามวา่  “ท่านคิดว่า
ท่านมีความสามารถเพิม่ขึ้นหรือไม่”   เพราะจะไดเ้พียง “ความคิดเห็น”  แต่ควรศึกษาจากคุณภาพ
ของแผนการสอนท่ีพฒันาข้ึน หรือสังเกตจากการจดักิจกรรมการสอนในหอ้งเรียน ซ่ึงจะได ้
ขอ้เทจ็จริงท่ีน่าเช่ือถือ  

4.2 ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง  ส่ิงท่ีคุน้เคยกนัมากท่ีสุดคือการแจก
แบบสอบถามเก่ียวกบัการ 

ด าเนินการ เช่น วทิยากรถ่ายทอดความรู้ไดดี้เพียงใด สถานท่ีเหมาะสมเพียงใด เวลาเหมาะสม
เพียงใดฯลฯ  ผลท่ีไดรั้บคือ ไดรั้บทราบความคิดเห็นต่อการจั ดกิจกรรม เป็นประโยชน์ในการจดั
กิจกรรมในคร้ังต่อไป และไดท้ราบความพึงพอใจในภาพรวม 
 โครงการใด ท่ีประสบความส าเร็จไดผ้ลเชิงปริมาณตามเป้าหมาย  เรียกวา่การด าเนินการมี
ประสิทธิผล (Effective)  
ถา้โครงการใดประสบความส าเร็จ ไดผ้ลเชิงปริมาณตามเป้าหมาย และผูเ้ก่ียวขอ้งมีค วามพึงพอใจ 
เรียกวา่การด าเนินการมีประสิทธิภาพ (Efficiency)   เพราะ   ประสิทธิภาพ = ความส าเร็จตาม
เป้าหมาย + ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง  

กล่าวโดยสรุป การประเมินผลการด าเนินการตามโครงการใดก็ตาม ตอ้งประเมินทั้ง
เป้าหมายเชิงปริมาณ และความพึงพอใจ เพื่อยนืยนัความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ซ่ึงจะ
น าไปสู่การตดัสินใจท่ีเหมาะสมในการด าเนินการปีต่อไป 
 

--------------------------------------------------------------- 
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ใบงานท่ี........................... 
(ตวัอยา่ง)แบบส ารวจฐานขอ้มูลของโรงเรียน เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัปฐมวยั  โรงเรียน ............................................................. 

 
 ตวับ่งช้ีท่ีมีขอ้มูลแลว้ ท าเคร่ืองหมาย       ตวับ่งช้ีท่ียงัไม่มีขอ้มูลท าเคร่ืองหมาย  X  และใหอ้ธิบายดว้ยวา่ ขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้คืออะไร  ท่ีไหน 
ฯลฯ 
มาตรฐานท่ี ๕. เด็กมีความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้    

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วคืออะไร  ท่ีไหน ต้องมีอะไรเพ่ิมหรือไม ่

๕.๑ มีทกัษะในการใช้กล้ามเนือ้ใหญ่-เล็ก          
๕.๒ มีทกัษะในการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ ๕  

๕.๓ มีทกัษะในการสื่อสาร  

๕.๔ มีทกัษะในการสงัเกตและส ารวจ  

๕.๕ มีทกัษะในเร่ืองมิติสมัพนัธ์  

๕.๖ มีทกัษะในเร่ืองจ านวน ปริมาณ น า้หนกั และการกะประมาณ  

๕.๗ เช่ือมโยงความรู้และทกัษะต่างๆ  

 

UTQ online e-Training Course 
ใบงานที ่3.6 

เร่ือง  แบบส ารวจฐานข้อมูลของโรงเรียน 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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 มาตรฐานที่ ๖. เด็กมีความสนใจใฝ่รู้ รักการอา่นและพฒันาตนเอง    

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วคืออะไร  ท่ีไหน ต้องมีอะไรเพ่ิมหรือไม ่

๖.๑ รู้จกัตัง้ค าถามเพ่ือหาเหตผุล และมีความสนใจใฝ่    
๖.๒ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตวั และสนกุกบัการเรียนรู้  

 
มาตรฐานที่ ๗. เด็กมีสขุนิสยั สขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ด ี   

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วคืออะไร  ท่ีไหน ต้องมีอะไรเพ่ิมหรือไม ่

 ๗.๑ รักการออกก าลงักาย ดแูลสขุภาพ และช่วยเหลือตวัเองได้    
 ๗.๒ มีน า้หนกั สว่นสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

๗.๓ เห็นโทษของสิ่งเสพติดให้โทษและสิ่งมอมเมา  

๗.๔ มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม  
๗.๕ ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน ครู และผู้ อ่ืน  
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ใบงานท่ี........................... 
(ตวัอยา่ง)แบบส ารวจฐานขอ้มูลของโรงเรียน เพื่อการประกนัคุณภาพภายใน ระดบัประถม-มธัยม  โรงเรียน............................................................. 

 
 ตวับ่งช้ีท่ีมีขอ้มูลแลว้ ท าเคร่ืองหมาย       ตวับ่งช้ีท่ียงัไม่มีขอ้มูลท าเคร่ืองหมาย  X  และใหอ้ธิบายดว้ยวา่ ขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้คืออะไร  ท่ีไหน 
  
มาตรฐานท่ี ๑๑. ผูบ้ริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูน้ า และมีความสามารถในการบริหารจดัการศึกษา     

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วคืออะไร  ท่ีไหน ต้องมีอะไรเพ่ิมหรือไม ่

 ๑๑.๑ มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ    
๑๑.๒ มีความคิดริเร่ิม มีวิสยัทศัน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ  

๑๑.๓ มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจดัการ  

๑๑.๔ มีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ เก่ียวข้องพงึพอใจ  

 
มาตรฐานที่ ๑๒. สถานศกึษามีการจดัองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและการพฒันาองค์กรอยา่งเป็นระบบครบวงจร    

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วคืออะไร  ท่ีไหน ต้องมีอะไรเพ่ิมหรือไม ่

๑๒.๑ มีการจดัองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานท่ีมีความคลอ่งตวัสงูและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

   

๑๒.๒ มีการจดัการสารสนเทศอยา่งเป็นระบบครอบคลมุและทนัต่อการใช้งาน  

  ๑๒.๓ มีระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  
๑๒.๔ มีการพฒันาบุคลากรอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

๑๒.๕ ผู้ รับบริการและผู้ เก่ียวข้องพงึพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาเด็ก   

 
 
 
มาตรฐานที่ ๑๓. สถานศกึษามีการบริหารและจดัการศกึษา โดยใช้สถานศกึษาเป็นฐาน    
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ตวับง่ชี ้         หรือ    X ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วคืออะไร  ท่ีไหน ต้องมีอะไรเพ่ิมหรือไม ่

๑๓.๑  มีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจดัการศึกษา    
๑๓.๒ มีการบริหารเชิงกลยทุธ์ และใช้หลกัการมีสว่นร่วม  
๑๓.๓ มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพฒันาสถานศึกษา   
 ๑๓.๔ มีรูปแบบการบริหารท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน  
๑๓.๕ มีการตรวจสอบและถ่วงดุล  
มาตรฐานที่ ๑๗. สถานศกึษามีการสนบัสนนุและใช้แหลง่เรียนรู้และภมิูปัญญาในท้องถ่ิน    

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วคืออะไร  ท่ีไหน ต้องมีอะไรเพ่ิมหรือไม ่

 ๑๗.๑ มีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูกบัแหลง่เรียนรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ิน     

๑๗.๒ สนบัสนนุให้แหลง่เรียนรู้ ภมูิปัญญาและชมุชน เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัท าหลกัสตูร
สถานศึกษา 

 

 
มาตรฐานที่ ๑๘. สถานศกึษามีการร่วมมือกนัระหวา่งบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบนัทางวิชาการ และองค์กร ภาครัฐและเอกชน เพ่ือพฒันาวิถีการเรียนรู้ในชมุชน    

ตวับง่ชี ้         หรือ    X ข้อมลูท่ีมีอยูแ่ล้วคืออะไร  ท่ีไหน ต้องมีอะไรเพ่ิมหรือไม ่

๑๘.๑ เป็นแหลง่วิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชมุชน          

 ๑๘.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั  
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รายงานโครงการ 
ช่ือโครงการ.................................................................................................................................................... 
แผนงานหลกั.......................................แผนงานรอง ...................................................................................  
วตัถุประสงคข์องโครงการ
.................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  กิจกรรมส าคญัท่ีไดด้ าเนินการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 

ผลการประเมินความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
วธีิการประเมิน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ 

 
เป้าหมาย 

 
ผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTQ online e-Training Course 
ใบงานที ่3.7 

เร่ือง  แบบประเมินและรายงานโครงการ 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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ผลการประเมินกระบวนการ 
กระบวนการ / /

กิจกรรม 
วธีิการประเมิน 
เคร่ืองมือท่ีใช ้

ผลการประเมิน ขอ้สังเกต 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
1. การบรรลุเป้าหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
2. ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง    
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
3. ขอ้เสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

 

ให ้แนบตวัอยา่ง แบบประเมิน  ภาพถ่าย  ผลงาน  ค าสั่งแต่งตั้ง  บนัทึกการประชุมกรรมการ  ฯลฯ  

 



รหัส UTQ-103  : การประกันคณุภาพการศกึษา                                                                        30 
 

 
utqonline โดย ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร อนุญาตใหใ้ชไ้ดต้าม สัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0  

 
 
 
 
 

 
ช่ือโครงการ........................................................................................................................ 

 
 ใหศึ้กษารายงานการประเมินโครงการของโรงเรียนท่ีไดรั้บ  แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ี 
๑. รายงานการประเมินโครงการตอบค าถามตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ไดอ้ยา่งชดัเจนหรือไม่ ค  าตอบ
ชดัเจนหรือไม่  
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
๒. มีส่ิงใดหรือไม่ ท่ีสะทอ้นวา่โรงเรียนไดด้ าเนินการตามโครงการจริงๆ 
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................  
๓. มีส่ิงใดหรือไม่ ท่ีท  าใหเ้ช่ือไดว้า่มีการด าเนินการตามกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
๔. มีการใชเ้คร่ืองมือ และวธีิการประเมินอะไรบา้ง  น่าเช่ือถือหรือไม่  เพราะเหตุใด  
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
๕. มีค  าตอบหรือไม่วา่โครงการบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค ์ และท่านเช่ือถือค าตอบนั้นหรือไม่  เพราะ
เหตุใด 
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................  
๖. มีค  าตอบหรือไม่วา่ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานมากนอ้ยเพียงใด   และท่านเช่ือถือค าตอบ
นั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 

UTQ online e-Training Course 
ใบงานที ่3.8 

เร่ือง  ศึกษารายงานการประเมินโครงการ 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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๗. มีรายงานปัญหาอุปสรรคท่ีน่าจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนินงานคร้ังต่อไปได ้ หรือไม่  น่าเช่ือถือ
หรือไม่ เพราะอะไร 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
๘. ท่านมองเห็นหรือไม่วา่ อะไรท่ีควรมี แต่รายงานน้ีไม่มี  ....และรายงานน้ีน่าเช่ือถือเพียงใด   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพในสถานศึกษาทุกปี ด าเนินการอยา่งจริงจงั

ต่อเน่ือง และเป็นระบบ สนบัสนุนใหค้รู ผูป้กครอง และผูแ้ทนชุมชนเขา้มาเป็นส่วนร่วม  
 นอกจากน้ี สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในเก่ียวกบัเร่ืองต่อไปน้ี  

1. วสิัยทศัน์ และภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น วเิคราะห์ดูวา่วสิัยทศัน์และภารกิจสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวยั และสอดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนัหรือไม่ ควรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงอะไรบา้ง จดักิจกรรมอยา่งไรจึงจะเหมาะสม 

2. แผนพฒันาสถานศึกษา เช่น แผนพฒันาสะทอ้นความตอ้งการของชุมชนจริงหรือไม่ มีการ
รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลตลอดจนน าผลมาใชใ้นการวางแผนครอบคลุมครบถว้นหรือไม่
กิจกรรมตามแผนสัมพนัธ์กนัสอดรับกบัวสิัยทศัน์และเป้าหมายหรือไม่ แผนพฒันาโดยรวมมี
ความชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีทิศทางการพฒันาท่ีชดัเจนหรือไม่ 

3. การพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เช่น บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มสนบัสนุนการ
เรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด สะทอ้นความส าเร็จของผูเ้รียนอยา่งไร ครูเลือกใชย้ทุธศาสตร์การสอน
หลากหลายและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนหรือไม่ ครูและผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งไร การจดักระบวนการเรียนรู้เนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสฝึกแกปั้ญหา 
ฝึกการคิดสร้างสรรคท่ี์สัมพนัธ์กบัชีวติจริงตลอดจนพฒันานิสัยรักการเรียนหรือไม่ ผูเ้รียนกลา้คิด
กลา้แสดงออกหรือไม่ สถานศึกษามีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้กบัมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวยั หรือไม่ 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน เช่น ผูเ้รียนประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ท่ีผูส้อนเป็นผูจ้ดั
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ ผลงานของผูเ้รียนมีความหมาย บ่งบอกถึงส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้ เขา้ใจ 
และท าไดห้รือไม่ ผลงานแสดงความคิดสร้างสรรคห์รือไม่ และผูเ้รียนไดมี้โอกาสน าความรู้ไปใช้
มากนอ้ยเพียงใดผูส้อนใชว้กีารประเมินท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัสภาพจริงเพียงใด มีการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนและผูป้กครองมีสวนร่วมในการก าหนดเกณฑก์ารประเมินหรือไม่ 
สถานศึกษาจดัส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่ดีหรือไม่  

5. การพฒันาองคก์ร เน่ืองจากสถานศึกษาเป็นแหล่งหรือศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีส าคญัในชุมชน ฉะนั้น 
นอกเหนือจากการบริหารจดัการดานการพฒันาหลกัสูตร และการเรียนการสอน การพฒันาผูส้อน

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4 

เร่ือง  การตรวจสอบ ทบทวน และการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ สถานศึกษาตอ้งมุ่งเนน้การพฒันาสถานศึกษาโดยเฉพาะหอ้สมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น ประเด็นในการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
ภายใน จึงควรวเิคราะห์ดูวา่ ผูบ้ริหารอุทิศตนเพื่อองคก์ร เพื่อนร่วมงาน และเพื่อการพฒันา
การศึกษาอยา่งไร เป็นผูน้ าในการสร้าสังคมแหล่งการเรียนรู้ และสามารถแนะน านวตักรรม
ส าหรับผูส้อนไดห้รือไม่ มีการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเปิดโอกาสใหผู้ส้อน / 
คณะท างานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเชิงบริหารหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด มีการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชนและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กบัชุมชนหรือไม่มากนอ้ยเพียงใด มีการ
รวบรวมแหล่งภูมิปัญญาชาวบา้นและเชิงปราชญช์าวบา้นมาเป็นท่ีปรึกษาหรือใหค้วามรู้หรือไม่มี
การพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัสถานศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อเทียบเคียงการพฒันาหรือไม่อยา่งไร 

6. การพฒันาวชิาชีพครู เช่น มีการใชแ้หล่งวทิยากรภายนอก (สถาบนัอุดมศึกษาองคก์รธุรกิจภาครัฐ 
และภาคเอกชน) ช่วยใหค้รูเกิดการเรียนรู้อยา่งไรบา้ง มีการเปิดโอกาสใหค้รูแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และความคิดในการพฒันาวาชีพดว้ยวกีารใดบา้ง สนบัสนุนใหค้รูมีการวจิยัคน้ควา้
ความรู้ใหม่เก่ียวกบัการเรียนการสอนและการประเมินผลบา้งหรือไม่ บ่อยเพียงใด จดัหา
งบประมาณและส่ิงสนบัสนุนมากนอ้ยเพียงใด ส่งเสริมใหมี้การสัมมนาหรือพฒันาวชิาชีพใน
รูปแบบอ่ืนใดหรือไม่ 

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีด าเนินการอยา่งจริงจงั จะช่วยให้
สถานศึกษามีขอ้มูลถูกตอ้ง และเพียงพอในการวางแผนพฒันาสถานศึกษาท่ีเนน้คุณภาพการศึกษาใน
รอบปีถดัไป นอกจากนั้น ผลจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษายงัมีส่วนช่วย
กระตุน้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งนกัศึกษา ผูป้กครอง และชุมชนใหต้ระหนกัถึงการก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการพฒันาในระดบัทอ้งถ่ิน หรือระดบัชาติอีกทางหน่ึงดว้ย  
7. การประเมินคุณภาพการศึกษามาตรฐานท่ีก าหนด 
จากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงักล่าวไวข้า้งตน้สถานศึกษาจะมีขอ้มูล

สารสนเทศส าหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไวด้ว้ยอยา่งไร
ก็ตาม สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม อาจตั้งคณะท างานข้ึนท าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาก็ได ้ซ่ึง
จะเป็นการสร้างระบบการประเมินตนเองอีกทางหน่ึง น าผลจากการประเมินไประบุไวใ้นรายงานการพฒันา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อไป การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตอ้งครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน / ปฐมวยั ท่ีก าหนดไว ้

นอกเหนือจากน้ีสถานศึกษาอาจท าการประเมินคุณภาพผูเ้รียนโดยรวมจ าแนกตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ้ 5) เพื่อเปรียบเทียบกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียของนกัเรียน
เป็นรายคน เป็นการตรวจสอบและยนืยนัคุณภาพผูเ้รียนทางดา้นวชิาการ โดยขอใชแ้บบทดสอบจากองคก์รท่ีมี
แบบทดสอบไดม้าตรฐาน 

8. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
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การจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปี เป็นหนา้ท่ีท่ีสถานศึกษาตอ้งปฏิบติัเพราะการ
ท างานใด ๆ ก็ตาม ตอ้งมีการรายงานผลและน าผลไปใชจึ้งจะเป็นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม 
เน่ืองจากในอดีตมีการละเลยกนัมากจนท าใหเ้กิดจุดอ่อนเร่ืองระบบฐานขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันาจึงมีการ
ตราไวใ้นพระราชบญัญติัการแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 ใหส้ถานศึกษาจดัท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน และเพื่อรอรับการประกนัคุณภาพ
ภายนอก 
 ในการจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษาหรือท่ีเรียกสั้น ๆ วา่ รายงาน
ประจ าปี นั้น ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดใ้หแ้นวทาไวเ้ป็นตวัอยา่งในเอกสารช่ือ 
“แนวทางการเขียนรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา”  โดยเสนอใหแ้บ่งรายงาน
เป็น 4 บท บทท่ี 1 สะทอ้นสภาพทัว่ไปของสถานศึกษา บทท่ี 2 ระบุเป้าหมายการพฒันาของสถานศึกษา บทท่ี 
3 ระบุความส าเร็จของการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาของสถานศึกษา บทท่ี 4 
ระบุจุดเด่น-จุดดอ้ย และความตอ้งการช่วยเหลือ นอกจากน้ี ควรระบุหลกัฐานขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิของการ
ประเมินตามแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาไวด้ว้ย 
 เม่ือจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแลว้ สถานศึกษา ส่งรายงานต่อ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัภายในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปี และส่งรายงานใหส้ านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เฉพาะในปีท่ีเขา้รับการประเมินคุณภาพภายนอกซ่ึง 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา จะน ารายงานของสถานศึกษาทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นภาพรวมระดบัเขตพื้นท่ี 
และเสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเดือนกรกฎาคมของทุก ๆ ปี  จากนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จะไดน้ ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษามาสังเคราะห์เป็นภาพรวมระดบัประเทศ น าผลท่ีไดม้าก าหนดเป็นนโยบาย กลยทุธ์ และยทุธศาสตร์
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป 
 ประโยชน์ส าคญัของการจดัท ารายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา ไม่ไดอ้ยู่
ท่ีจดัท าเพื่อรายงานใคร แต่อยูท่ี่น าผลไปใชว้างแผนปรับปรุงงานต่อ ๆ ไป ดงันั้น สถานศึกษาตอ้งตระหนกัถึง
ความจ าเป็นในการจดัท ารายงานและน าขอ้มูลไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งจริงจงั  

9. การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
ในการท าใหคุ้ณภาพของสถานศึกษาด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืนั้น สถานศึกษาควรตรวจสอบและทบทวน

การด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม อยูเ่สมอ โครงการ / กิจกรรมท่ีท าตอ้งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์ส่งผลถึง
ผูเ้รียน การพิจารณาโครงการ / กิจกรรมท่ีจะท าต่อไปหรือไม่นั้น ควรพิจารณา ดงัน้ี  

9.1 ถา้เป็นโครงการท่ีดี สมควรด าเนินต่อไปก็ด ารงโครงการนั้นไว้ 
9.2 ถา้เป็นโครงการท่ีดี แต่ยงัด าเนินการไม่ส าเร็จหรือไม่บรรลุเป้าหมายเพราะมีจุดบกพร่องถา้

ปรับปรุงแกไ้ขสามารถบรรลุผลส าเร็จไดก้็ด าเนินการต่อไปและท าใหดี้ยิง่ข้ึน 
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9.3 ถา้เป็นโครงการท่ีมีความกา้วหนา้ในการด าเนินงานอยูต่ลอดเวลาก็พฒันาด าเนินโครงการนั้น
ต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

9.4 หากมีเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีส่อเคา้วา่จะเกิดปัญหาตอ้งหาทางป้องกนัไวก่้อน ก็จ  าเป็นตอ้งจดัท า
โครงการใหม่ ๆ ข้ึนเพื่อป้องกนัปัญหา 

อยา่งไรก็ตาม ในการท าใหคุ้ณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพฒันาอยา่งต่อเน่ืองนั้นสถานศึกษาตอ้ง
ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1) สร้างจิตส านึกการพฒันาใหเ้กิดข้ึนในหมู่ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
2) เนน้ย  ้าหรือก าหนดนโยบายการท างานอยา่งมีระบบ รวมทั้งตอ้งท างานอยา่งมีเป้าหมาย ท างาน

เป็นหมู่คณะ และตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง 
3) พฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) การจะท าให้

สถานศึกษาเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้ตอ้งท าใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษาเป็น บุคคลแห่ง
การเรียนรู้ คือ รู้จกัพฒันาตนเอง ใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้อยูเ่สมอ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
แบ่งปันความรู้กนัตลอดเวลาเกิดทีมผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองต่าง ๆ หลากหลายจนไดรั้บการยอมรับจาก
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนความรู้กบัองคก์รอ่ืน ๆ สถานศึกษาก็จะ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีมีความเคล่ือนไหวในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยูต่ลอดเวลา  

ผลผลิตขององคก์รแห่งการเรียนรู้ เห็นไดจ้าก 1) ผลสัมฤทธ์ิของงานสูงข้ึน 2) เกิดการพฒันาคน 3) มี
การพฒันาความรู้ 4) องคก์รมีศกัยภาพสูงข้ึน 
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ใหท้่านศึกษารายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนของท่าน ประจ าปีการศึกษา 2552 ตามหวัขอ้

ต่อไปน้ี 
1. รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษาของท่าน ช่ืออะไร 
.............................................................................................................................................................................. 
 
2. รายงานผลการจดัการศึกษา ครบทุกระดบัการศึกษาท่ีสถานศึกษาจดัอยู ่หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. รายงาน บอกส่ิงเหล่าน้ีหรือไม่ อยา่งไร 
   บอกเป้าหมายของการพฒันา แต่ละมาตรฐาน 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จของการพฒันา  แต่ละมาตรฐาน 
โครงการ/กิจกรรม ในการพฒันาแต่ละมาตรฐาน 
วธีิการประเมินความส าเร็จ  แต่ละมาตรฐาน 
ผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน 

.............................................................................................................................................................................. 
 

4. เกณฑใ์นการประเมินสอดคลอ้งกนัตลอดเล่ม ใช่หรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................................. 
 
5. มีการวเิคราะห์ และสรุปจุดเด่น จุดควรพฒันา  โอกาส  อุปสรรค ของการพฒันา ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการ
ประเมินหรือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................................. 
 
6. มีแนวทางการพฒันาตนเองท่ีสอดคลอ้งกบัจุดเด่น จุดควรพฒันา  โอกาส  อุปสรรค หรือไม่ อยา่งไร  
.............................................................................................................................................................................. 

UTQ online e-Training Course 
ใบงานที ่4.9 

เร่ือง   การศึกษารายงานการประเมินตนเอง 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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File   MSW  ช่ือ  UTQ ใบงานท่ี 10 การน าแนวทางการพฒันาในรายงานการประเมินตนเองไปใช้. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UTQ online e-Training Course 
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เร่ือง   การน าแนวทางการพัฒนาในรายงานการประเมินตนเองไปใช้ 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 


