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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ 
ขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย ได้แก่ ผลการออกแบบและพัฒนา
กระบวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารงานวิชาการ และความพึงพอใจต่อการน ากระบวนการบริหารงานวิชาการไปใช้ในสถานศึกษาดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการออกแบบกระบวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การออกแบบกระบวนการบริหารงานวิชาการน้ันได้ประมวลข้อมูลมาจากการวิเคราะห์ 
SWOT ANALYSIS และความต้องการในการบริหารงานตามกระบวนการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 
  1.1 ผลการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS  

1)การบริหารงานวิชาการ มีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
  จุดแข็ง (S-STRENGTH)  
  1.มีการบริหารงานวิชาการเป็นระบบ มีการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาเป็นปัจจุบัน
ทันสมัย สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียน 
  2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน  
  3. ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วหลายปี  
  4. ครูมีความตั้งใจในด้านการสอนและงานที่รับผิดชอบ  
  5. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เข้าใจบทบาทภารกิจของงาน  
  6. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และทีมงานวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ  
  7. มีเคร่ืองมืออุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
  8.มีคู่มือบริหารงานวิชาการ และมีกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
  9.มีกระบวนการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  
  10.มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของครูทั้งโรงเรียน  
  11.มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  12.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ  
 จุดอ่อน (W-WEAKNESS) 
  1.โรงเรียนมีครูน้อยบางครั้งมีภาระงานมากจึงท าให้สอนได้ไม่เต็มที่  
  2.ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดการบริหารจัดการการศึกษา  
  3.ครูได้รับการอบรมบ่อยจึงกระทบต่อการสอนซึ่งเป็นงานหลัก  
  4.ความเข้าใจของครูไม่ตรงกันเนื่องจากไม่มีระบบแบบแผนที่แน่นอน  
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  5.ครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา และครูไม่ครบชั้น  
  6.แบ่งวิชาการเป็น 2 กลุ่ม ระหว่างประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
  7.ขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นด้านวิชาการ  
  8.โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีครูสอนน้อยการเรียนการสอนใช้โทรทัศน์
(การศึกษาทางไกล) ท าให้เด็กขาดทักษะและไม่สนใจเรียน 
  9.การจัดเอกสารงานวิชาการยังไม่เป็นระบบ  
  10.มีคณะกรรมการบริหารงานวิชาการแต่ขาดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผน /
บางโรงเรียนไม่มีคณะกรรมการบริหารงานที่ชัดเจน 
  11.งบประมาณในการบริหารงานมีน้อย  
  12.ไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนได้ท าให้ต้องเปิดเป็นหลักสูตรทั่วๆไป  
  13.การติดต่อสื่อสารบางคร้ังล่าช้าอาจท าให้ไม่ทันเหตุการณ์  
 โอกาส (O-OPPORYUNITY) 
  1.โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้เรียนจากสภาพจริงหลายแห่ง  
  2.ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ดีสามารถเชิญมาให้ความรู้กับนักเรียน  
  3.การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น  
  4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การสนับสนุน และ
ร่วมมือเป็นอย่างด ี
  5.ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาจากสถาบันอุดมศึกษา  
  6.ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 อุปสรรค (T-THREAT) 
  1.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ท าสวนไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน  
  2.การรับเด็กพิเศษเรียนร่วมซึ่งโรงเรียนยังขาดความพร้อม  
  3.ประชากรมีความแตกต่างกันด้านความรู้ ความเป็นอยู่ การด ารงชีวิต และ
ขนบธรรมเนียม ซึ่งเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาครอบครัว 
  4.นโยบายของรัฐบาลในด้านการจัดอัตราส่วนจ านวนครูต่อนักเรียนท าให้ครูไม่
เพียงพอเป็นปัญหาในการบริหารจัดการด้านวิชาการ 
  1.2 ผลการศึกษาความต้องการในการบริหารงานตามกระบวนการบริหารงานวิชาการ
ประมวลผลโดยจ าแนกตามส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานวิชาการ และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการมี ดังนี้ 
   1.2.1 กระบวนการด าเนินงานวิชาการที่ต้องการให้มีในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ได้แก่ 
  1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
  2) การจัดท าทะเบียนและวัดผล และประเมินผล 
  3) กระบวนการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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  4) กระบวนการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  
  5) กระบวนการส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  6) กระบวนการส่งเสริมพัฒนา ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้  
  7) กระบวนการสร้างเครือข่าย พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  
  2.2 การบริหารงานตามกระบวนการมีความต้องการ ดังนี้ 
   1) ในแต่ละกระบวนการจะต้องมีการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ 
และการปรับปรุงแก้ไข 
   2) ท างานเป็นทีมประสานความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน  
   3) การที่จะวางแผนในแต่ละขั้นตอน ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของ
ชุมชน และนักเรียน 
   4) มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานวิชาการโดยมีการประชุมปรึกษาหารือ
ของหัวหน้าวิชาการแต่ละระดับชั้น 
   5) มีการมอบหมายงานประจ าชั้นวิชาที่ควรจะเน้นและจ าเป็นให้กับนักเรียน  
   6) ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรท้องถิ่นในงานวิชาการ  
   7) จัดให้บุคลากรได้ศึกษาอบรมดูงานตามความถนัด ความสนใจแล้วน าความรู้ 
และประสบการณ์มาต่อยอดในสถานศึกษา 
   8) จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับวิชาที่สอน และครบชั้น  
   9) ค านึงถึงจ านวนคาบสอนของครู แต่ละคนให้เหมาะสม  
   10) คณะกรรมการวิชาการมีการประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานในปีที่ผ่าน
มาแล้วสรุปจุดเด่นจุดด้อยในการบริหารพิจารณาอุปสรรคพร้อมแนวทางแก้ไข 
   11) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน และบริบทของ
โรงเรียน 
   12) พัฒนาคณะกรรมการบริหารงานวิชาการในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น  
   13) ก าหนดแนวทาง/นโยบายของสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาให้เด่นชัด  
   14) มีการวางแผนพัฒนาเป็นรายภาคเรียนหรือรายปีว่าจะพัฒนาอะไร อย่างไรโดย
ทุกคนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
   15) กระตุ้นให้บุคลากร รักในอาชีพของตนเองมีความศรัทธา และรู้จักเสียสละใน
การปฏิบัติงาน 
   16) ส่งเสริมให้หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ – เอกชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
   17) มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
   18) มีห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
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 1.3 ผลการออกแบบ และพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากข้อที่ 1.1 และข้อ 1.2 มาวิเคราะห์ประกอบการออกแบบ และพัฒนากระบวนการ
บริหารงานวิชาการประกอบกับการวิเคราะห์กระบวนการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายและภารกิจงาน
สถานศึกษาโดยน าแนวคิด หมวด 6 การจัดการกระบวนการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ มาจ าแนกกระบวนการเป็น 2 ประเภท 1) กระบวนการหลัก(กระบวนการสร้างคุณค่า) และ
กระบวนการสนับสนุน ซึ่งกระบวนการบริหารงานวิชาการได้พัฒนาขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความ
เหมาะสมของกระบวนการ และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องผังกระบวนการวิธีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวชี้วัด 
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การวิเคราะห์และก าหนดกระบวนการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายและภารกิจงาน  

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ข้อ ขอบข่ายและภารกิจรวม 
กระบวนการด าเนินงานวิชาการ 

(QBP 1) 
รหัส

กระบวนการ 
2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 

กระบวนการวางแผนงานวิชาการ QWP 1 15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา   

1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตร 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

QWP 2   
4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
QWP 4 

 5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้   
6 การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ

เรียน  
กระบวนการวัดประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน 

QWP 6 
    

7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

QWP 5 

8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งการเรียนรู ้
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้และแหล่งการเรียนรู ้

QWP 3 16 การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17 การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

ข้อ ขอบข่ายและภารกิจรวม 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงาน
บริหารงานวิชาการ (QBP 2) 

รหัส
กระบวนการ 

9 การนิเทศการศึกษา กระบวนการนิเทศการศึกษา QWP 7 
10 การแนะแนว กระบวนการแนะแนวนักเรียน QWP 8 

11 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 

กระบวนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

QWP 9 

12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

กระบวนการส่งเสริม สนับสนุนงาน
วิชาการกับชุมชนและองค์กรภายนอก 

QWP 10 
13 

การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

14 
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

หมายเหตุ 1. ผังกระบวนการหลัก (Quality Business Process : QBP) ในที่นี้หมายถึงผังกระบวนการ
แสดงความสัมพันธ์ ความสอดคล้องของขั้นตอนและการเลื่อนไหลของกระบวนการย่อยหรือกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของระบบการบริหารงานวิชาการ 
  2. ผังกระบวนการปฏิบัติงานหรือผังกระบวนการย่อย (Quality Work Procedures : QWP) 
ในที่นี้หมายถึงผังกระบวนการแสดงวิธีการปฏิบัติงานที่มีล าดับ ขั้นตอน วิธีการท างาน ติดตามและควบคุม
การปฏิบัติงานวิชาการ 
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กระบวนการบริหารงานวิชาการ 

 

 

 
กระบวนการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย  
          1. กระบวนการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการ (QBP 1)  
          2. กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานบริหารงานวิชาการ (QBP 2)  
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ขั้น
ตอ

น คณะกรรมการ

สถานศึกษา

ผู้บรหิาร

โรงเรยีน

ฝ่ายบรหิาร

วิชาการ

กลุ่มสาระ

การเรยีนรู้
ครู

นักเรยีน/

ผู้ปกครอง/

ชุมชน/บุคลากร

สนับสนุนวิชาการ

ดัชนีวัดคุณภาพ (KPI/KQI)

 - ระดบัการมสีว่นร่วมของผู้บริหาร

   ครู บุคลากรสายสนับสนุน

   ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนใน

   การท ากจิกรรมตามกระบวนการ

 - ระดบัความส าเร็จของการด าเนิน

   งานบริหารงานวิชาการตาม

   ระยะเวลาในแผนปฏิบัติงาน

 - ระดบัความส าเร็จของการด าเนิน

   งานบริหารงานวิชาการตาม

   กระบวนการสร้างคณุคา่

 - ร้อยละของความพึงพอใจต่อ

   กระบวนการบริหารงานวิชาการ

   ในการปฏิบัติงาน

กา
รว
าง
แผ

นก
าร
ด า
เน
ินง

าน
วิช
าก
าร
 (P

LA
N)

กา
รด
 าเน

ินง
าน

กา
รบ
รหิ

าร
งา
นว

ิชา
กา
ร (

DO
)

ตร
วจ
สอ

บ 
(C

HE
CK

) แ
ละ
ปร
บัป

รงุ

กร
ะบ
วน

กา
ร (

AC
T)

กระบวนการด าเนินงานบรหิารงานวิชาการ (QBP1)

        

                          (QWP  )

                                                   
         (QWP  )

                               (QWP  )

                                (QWP  )

                                      
(QWP  )

                                                 (QWP  )
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ขั้นตอน ศึกษานิเทศก์
คณะกรรมการ

สถานศึกษา

ฝ่ายบรหิาร

วิชาการ

กลุ่มสาระ

การเรยีนรู้
ครู

นักเรยีน/

ผู้ปกครอง/ชุมชน/

บุคลากรสนับสนุน

วิชาการ

ดัชนีวัดคุณภาพ (KPI/KQI)

 - ร้อยละของรายวิชาท่ีไดรั้บ

   ขอ้เสนอแนะจากการนิเทศ

   และไดรั้บการน าไปปฏิบัติ

 - ร้อยละของนักเรียนท่ีไดรั้บ

   การพัฒนาสมรรถะหลกัท่ี
   พึงประสงค์

 - การผ่านเกณฑ์การประเมนิ

   การประกนัคณุภาพภายในและ
   ภายนอกของสถานศกึษา

 - จ านวนโครงการความร่วมมอื

   การสนับสนุนหรือการสร้าง

   ความเขม้แขง็ทางวิชาการกบัชุมชน

กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานบรหิารงานวิชาการ (QBP 2)

การวางแผน (PLAN)

การด าเนินงาน (DO)

การตรวจสอบ (CHECK)

รักษาและปรับปรุง 

(ACT)

                       (QWP 7)

                        (QWP  )

                                         (QWP  )

                                                        (QWP   )
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กระบวนการด าเนินงานบริหารงานวิชาการ 
กระบวนการด าเนินงานบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ

การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย ผังกระบวนการ ปฏิบัติงานที่มีล าดับ ขั้นตอน วิธีการท างาน และ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการย่อยหรือกิจกรรมการปฏิบัติงานของกระบวนการด าเนินงานวิชาการ 
ประกอบด้วยผังกระบวนการ และวิธีปฏิบัติ 6 กระบวนการ คือ ผังกระบวนการการวางแผนงานวิชาการ ผัง
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผังกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งการ
เรียนรู้ ผังกระบวนการปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้   ผังกระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผังกระบวนการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ดังต่อไปนี้ 
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ข้ันตอน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดัชนีคุณภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษา    ผู้บริหาร    ฝ่ายวิชาการ    กลุ่มสาระ                          ครู

1. การวางแผนงานวิชาการ 1.1มเีอกสารผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

(PLAN) ภายในและภายนอกงานวิชาการความต้อง

การของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียผลด าเนินงานที่

ผ่านมากฎระเบียบที่เกีย่วข้องและจุดเน้น

สถานศึกษา

1.2มกีารน าผลการวิเคราะห์ตามข้อ 1 

มาก าหนดในยุทธศาสตร์

2. การออกแบบและจัดท าแผน 2.1 ได้แผนปฏิบัติการบริหารวิชาการครอบคลุม

วิชาการ ทุกด้าน

(DO) 2.2มรีะเบียบและแนวปฏิบัติงานวิชาการ

3. การตรวจสอบ 3.1มรีายงานผลการติดตามประเมนิผล

(CHECK) จากการปฏิบัติ

4.การปรับปรุง 4.1มรีายงานการทบทวนปรับปรุงแผนงาน

แผนงานวิชาการ วิชาการทุกปี

(ACT)

           ผังกระบวนการปฏบัิติงานการวางแผนงานวิชาการ (QWP1)

เร่ิม

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก

งานวิชาการ

วิเคราะห์
ความตอ้งการ
ของผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย

จัดท  าแผนปฏบิตักิารบริหาร
วิชาการ Action Plan 
ให้สอดคล้องกบั

ยุทธศาสตร์สถานศึกษา

ติดตาม   ประเมนิผลการน าระเบียบแนวปฏบิตั ิ
โครงการ / กิจกรรมไปทดลองปฏบิตัิจริงตามแผน

ทบทวน และปรับปรุง
ระเบยีบ แนวปฏบิตัิ
แผนงานวิชาการ

ส้ินสุด

จัดท  าโครงการและกิจกรรม
ตามทีก่  าหนดในแผน

ปฏบิตัิการ

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน,
กฎระเบยีบ,จุดเนน้สถานศึกษา

ความเส่ียงด้านวชิาการ

ก  าหนดยทุธศาสตร์เป้าประสงค์
นโยบายการบริหารงานวิชาการ

จัดท  าระเบียบ แนวปฏบิตัิงาน
วิชาการของสถานศึกษา
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP1) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

1 การวางแผนงาน
วิชาการ 

1.ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระ และครู
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิชาการ 
ได้แก่ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
และภายนอกงานวิชาการ วิเคราะห์
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผลการด าเนินงาน กฎระเบียบ 
จุดเน้นสถานศึกษาความเสี่ยงด้าน
วิชาการ 

1.แนวปฏิบัติการ
บริหารงานวิชาการ 
2.แบบวิเคราะห์ 
SWOT 
3.แบบส ารวจความ
ต้องการ 

1.1มีเอกสารผลการ 
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
งานวิชาการความ 
ต้องการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียผลงาน 
จุดเน้นสถานศึกษา 
1.2 มีการน าผลการ 
วิเคราะห์มาก าหนด
ในยุทธศาสตร์ 

2.ผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ  
จัดนโยบาย ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานวิชาการและเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1.ยุทธศาสตร์
การศึกษาเขตพื้นที่ 
2.ยุทธศาสตร์ 
สถานศึกษา 
 

2 การออกแบบและ
จัดท าแผน 

1.ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระ และครู
ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการ
บริหารงานวิชาการจัดท าโครงการ 
และกิจกรรมตามที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติการ 
 
 
 

1.แนวปฏิบัติการ
บริหารงานวิชาการ 
2.ยุทธศาสตร์การ
บริหารงานวิชาการ 
3.แผนปฏิบัติราชการ
สถานศึกษา 
4.แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ 

2.1ได้แผนปฏิบัติ
การบริหารวิชาการ
ครอบคลุมทุกด้าน 
2.2 มีระเบียบ 
แนวแนวปฏิบัติงาน
วิชาการ 

2.ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการจัดท า
ระเบียบแนวปฏิบัติงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

1.ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับบริหารงาน
สถานศึกษา 
2.เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับแนวปฏิบัติงาน
วิชาการ 
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP1) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

3 
 
 
 
 

การตรวจสอบ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระและ
ครู ติดตาม ประเมินผลการน าระเบียบ
แนวปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรมไป
ทดลองปฏิบัติ 
 
 

-แบบฟอร์มการ
ตรวจสอบการใช้
ระเบียบและแนว
ปฏิบัต ิ
-แบบประเมินผลการ
น าระเบียบและ 
แนวปฏิบัติไปใช้ 

3.1 มีรายงานการ
ประเมินผลจาก 
การปฏิบัติ 

4 การปรับปรุงแผนงาน
วิชาการ 

ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระ และครูประชุม
ปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุง
ระเบียบ แนวปฏิบัติและแผนงาน
วิชาการ 

-โครงการจัดประชุม
ทบทวน 
-รายงานผลการ
ติดตามการใช้ระเบียบ
และแนวปฏิบัติ 

4.1 มีรายงานการ
ทบทวนปรับปรุง
แผนงานวิชาการ 
ทุกปี 
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                                             ผังกระบวนการปฏบัิติงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (QWP2)
ข้ันตอน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดัชนีคุณภาพ

ฝ่ายวิชาการ   คณะกรรมการสถานศึกษา   ผู้บริหาร  กลุ่มสาระ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง/ชุมชน

1.การ 1.มรีายงานการวิเคราะห์

วางแผน ทบทวนข้อมลูสารสนเทศ

พัฒนาหลักสตูร พ้ืนฐาน หลักสูตรแกน

สถานศึกษา กลาง / ความจ าเป็นพัฒนา

(PLAN) หลักสูตร

2.มรีายงานผลการออก

แบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา

2. การจัดท า 1.ได้เอกสารหลักสูตร

หลักสตูร สถานศึกษาก่อนเปิด

สถานศึกษา ภาคการเรียนไม่

(DO) น้อยกว่า 3 เดือน

2.มรีายงานผลการ

วิพากษ์หลักสูตร

และปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตร

3. การตรวจสอบ มรีายงานผลการใช้และ

(CHECK) รายงาน

การนิเทศติดตามการ

ใช้หลักสูตร

4. การปรับปรุง มรีายงานการประชุมทบทวน

หลักสตูร ปรับปรุง การใช้

สถานศึกษา หลักสูตรทุกปี

(ACT)

เร่ิม
ศึกษา  ส ารวจทบทวนขอ้มลูสารสนเทศ

พื้นฐาน  ความตอ้งการจ าเป็นพฒันาหลักสูตร
หลกัสูตรแกนกลาง

วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรตาม
โครงสร้างและองคป์ระกอบหลักสูตร

ข ั้นพืน้ฐาน

ยกร่างหลักสูตร
สถานศึกษา

วิพากษ์หลักสูตร
สถานศึกษา

น าหลกัสูตร
สถานศึกษาไปใช ้
ในสถานศึกษา

ทบทวนและปรับปรุงการใช ้
หลกัสูตรสถานศึกษา

ส้ินสุด

ปรบัปรุงแกไ้ข                 
ตามขอ้เสนอแนะ

นิเทศ ตดิตามการใช ้
หลกัสูตร
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP2) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

1 การวางแผนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1.ฝ่ายวิชาการก าหนดนโยบาย 
แนวทางและระยะเวลาการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.ผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครู ศึกษา ส ารวจ ทบทวนข้อมูล 
สารสนเทศพื้นฐาน ความจ าเป็น
พัฒนาหลักสูตรและหลักสูตร
แกนกลาง 
2.2 ผู้ปกครอง/ชุมชน และนักเรียน
ร่วมให้ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร 

- เอกสารหลักสูตร
แกนกลาง 
- เอกสารกรอบสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่น 
- ผลการส ารวจ/
รายงานการประชุม 
คุณลักษณะและ
ทักษะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน 
- รายงานการประชุม
การวิเคราะห์ 

1.1มีเอกสารรายงาน
การวิเคราะห์ / 
ทบทวนข้อมูล
สารสนเทศพื้นฐาน
หลักสูตรแกนกลาง 
ความจ าเป็นพัฒนา
หลักสูตร 

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาตามโครงสร้างและ
องค์ประกอบของหลักสูตร และ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

-แบบวิเคราะห์
องค์ประกอบของ
หลักสูตร 
-เอกสารผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

1.2 มีเอกสารรายงาน
ผลการออกแบบ
หลักสูตร
สถานศึกษาที่มีการ
น าสาระท้องถิ่นและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่เป็น 
อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาบูรณา
การกับหลักสูตร 

2 การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูยกร่าง
หลักสูตรตามกรอบขอบข่าย
โครงสร้าง เนื้อหา มาตรฐานการ
เรียนรู้ 
 
 
2.ฝ่ายวิชาการจัดประชุมการวิพากษ์
หลักสูตรสาถนศึกษาฉบับร่าง 
 

- (ร่าง)หลักสูตรที่ยก
ร่างจากผลการ
ออกแบบกรอบ
หลักสูตร 
 
-โครงการประชุมการ
วิพากษ์หลักสูตร
สถานศึกษา 

2.1เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาก่อนเปิด
ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 
3 เดือน 
2.2 เอกสารรายงาน
ผลการวิพากษ์ 
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP2) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ 

 และปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร 

3 การตรวจสอบการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

1.ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน า
หลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา 
2.ผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูร่วมนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

-แผนผัง แสดงการ
กระจายความ
รับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่
กลุ่มสาระ และจาก
กลุ่มสาระสู่รายวิชา 
-ปฏิทินการนิเทศการ
ใช้หลักสูตร 

3.1มีรายงานผลและ
รายงานการประชุม
การนิเทศติดตามการ
ใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

4 .การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.ผู้บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูทบทวนปรับปรุงการใช้หลักสูตร
ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 

-รายงานผลการใช้
หลักสูตรของรายวิชา 

4.1 มีรายงานการ
ประชุมทบทวนการ
ใช้หลักสูตร
สถานศึกษาทุกป ี
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           ผังกระบวนการปฏบัิติงานกระบวนการส่งเสรมิและพัฒนาสื่อการเรยีนรู ้และแหล่งการเรยีนรู ้(QWP3)

ข้ันตอน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดัชนีคุณภาพ

ผู้บริหาร  คณะกรรมการบริหารวิชาการ              กลุ่มสาระ                                  ครู      

1. การวางแผน สง่เสริมและ 1.มนีโยบายการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ

     การเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้

(PLAN) 2.มแีผนส่งเสริม และพัฒนาสื่อ และ

แหล่งเรียนรู้

2. การสง่เสริมและพัฒนา 1.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน

(DO) ส่งเสริม และพัฒนาสื่อ และแหล่งการเรียนรู้

3. การตรวจสอบ 1.มรีายงานการติดตามความก้าวหน้า / 

การสง่เสริม และพัฒนา ความส าเร็จการส่งเสริมและพัฒนา

(CHECK)

4. ปรับปรุง 1.มรีายงานการทบทวนการส่งเสริม และ

การสง่เสริม และพัฒนา พัฒนาสื่อ และแหล่งการเรียนรู้เพ่ือจัดท า

(ACT) การปรับปรุง

2.มแีผนการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนา

เร่ิม

ก  าหนดนโยบาย   มาตรการ
ส่งเสริมและพฒันาส่ือและ

แหล่งการเรียนรู้

ด าเนินงานส่งเสริมและพฒันา
ส่ือ และแหล่งการเรียนรู้

ติดตามประเมินผลการส่งเสริม และ
พฒันาส่ือ และแหล่งการเรียนรู้

ทบทวนการส่งเสริม และพฒันาส่ือ และ
แหล่งการเรียนรู้ เพือ่จดัท  าแผนการปรบัปรุง

ส้ินสุด

จัดท  าแผนส่งเสริม และพฒันาส่ือ 
และแหล่งการเรียนรู้

ถ่ายทอดนโยบายและแผนส่งเสริม และ
พฒันาส่ือ และแหล่งการเรียนรู้

วิเคราะห์หลักสูตร   ส ารวจความ
ตอ้งการในการใชส่ื้อ 
และแหล่งการเรียนรู้

เสนอผลการทบทวนและ แผน
ปรบัปรุงต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP3) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

1 การวางแผนส่งเสริม
และพัฒนา 

1.ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการก าหนดนโยบาย / 
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ และ
แหล่งการเรียนรู้ 
 
 

1.นโยบายการจัด
การศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา 
2.แนวปฏิบัติที่ดีของ
การจัดท าสื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ 

1.1มีนโยบายการ
ส่งเสริมและพัฒนา
สื่อการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ 
1.2มีแผนส่งเสริม
และพัฒนาสื่อ และ
แหล่งการเรียนรู้ 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ส ารวจความ

ต้องการในการใช้สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ 
 
 

1.แบบส ารวจความ
ต้องการ 
2.รายงานผลการใช้
สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ปีที่ผ่านมา 

3.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ผู้แทน กลุ่มสาระร่วมกันจัดท าแผน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ 

1.แบบฟอร์มการ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
2.แบบฟอร์มการ
จัดท าแผน 

4.ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ จัดประชุมปฏิบัติการถ่ายทอด
นโยบายและแผนส่งเสริมและพัฒนา
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ แก่กลุ่มสาระ 
และครู เพื่อรับทราบแนวทางที่จะรับ
การส่งเสริมในการปฏิบัติ 

1.โครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
2.แบบประเมินการ 
จัดประชุม 
3.นโยบายและ
แผนการส่งเสริม 
และพัฒนา 

2 การส่งเสริมและพัฒนา ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารงาน
วิชา และกลุ่มสาระด าเนินงานส่งเสริม
และพัฒนาสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

1.แผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมและพัฒนา 
2.แบบฟอร์มสรุป
ทรัพยากรสนับสนุน/
ส่งเสริม 

2.1ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
สื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ 
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP3) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

3 
 
 
 
 

การตรวจสอบการ 
ส่งเสริมและพัฒนา 

ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ติดตามประเมินผลการ
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 

1.แผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมและพัฒนา 
2.แบบฟอร์มการ
ติดตามรายงาน 
ความก้าวหน้า 

3.1มีรายงานติดตาม
ความก้าวหน้า 
ความส าเร็จการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

4 ปรับปรุง การส่งเสริม
และพัฒนา 

1.ผู้บริหารคณะกรรมการบริหาร
วิชาการกลุ่มสาระ และ ครู ร่วมกัน
ทบทวนการส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อจัดท า
แผนการปรับปรุง 

1.โครงการจัดประชุม
ทบทวนและปรับปรุง
แผน 
2.รายงานผลการ
ติดตามการส่งเสริม
และพัฒนา 
3.แบบฟอร์มวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบการ
ปรับปรุงแผน 

4.1มีรายงานการ
ทบทวนการส่งเสริม
และพัฒนาสื่อ และ
แหล่งการเรียนรู้ 
4.2 มีแผนการ
ปรับปรุงการส่งเสริม
และพัฒนา 
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                                             ผังกระบวนการปฏบัิติงานการพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้ (QWP4)
ข้ันตอน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดัชนีคุณภาพ

ผู้บริหาร         ฝ่ายวิชาการ        กลุ่มสาระ       ครู      นักเรียน/ผู้ปกครอง

1. การวางแผนพัฒนา 1.มนีโยบายการพัฒนาการจัด

การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้

(PLAN) 2.มรีายงานการวิเคราะห์ข้อมลู

พ้ืนฐานปัญหาและความต้องการ

ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3.แผนและคูม่อืการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้

2. การพัฒนาการจัดการ ร้อยละของจ านวนโครงการ/

เรียนรู้ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการ

(DO) เรียนรู้ท่ีได้ด าเนินการภายใน

เวลาท่ีก าหนดตามแผน

3. การตรวจสอบ มรีายงานการนิเทศ/ติดตาม/

การพัฒนา การจัดการเรียนรู้ ประเมนิผล การพัฒนาการ

(CHECK) จัดการเรียนรู้

4. การปรับปรุง มรีายงานการทบทวน/ปรับปรุง

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

(ACT)

เร่ิม

ก  าหนด                 
นโยบายการพฒันา                       
การจดัการเรียนรู้

วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์
ผูเ้รียน ผลการจดัการเรียนรู้ /

ส ารวจปัญหาความตอ้งการพฒันา
จัดการเรียนรู้

จัดท  าแผนพฒันาการจดัการเรียนรู้
คู่มือการพฒันา

ด าเนินการพฒันาการจัดการเรียนรู้
ตามแผนพฒันา  คู่มอืการพฒันา

นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล                      
การพฒันาการ              
จัดการเรียนรู้

ทบทวน ปรบัปรุงการพฒันา                     
การจดัการเรียนรู้

ส้ินสุด
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP4) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

1 
 
 
 
 

การวางแผน
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.ฝ่ายวิชาการก าหนดนโยบายการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่ 
จัดกิจกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

 -ยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติ
ราชการ 
-นโยบายการจัดการศึกษาเขต
พื้นที่/การศึกษาสถานศึกษา 

1.1 มีนโยบายการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูวิเคราะห์
หลักสูตร ผู้เรียน ผลการจัดการเรียนรู้ 
ส ารวจปัญหาและความต้องการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

-เอกสารการประชุม สรุป
ปัญหา ความ 
ต้องการในการพัฒนาการ
จัดการ 
เรียนรู้จากครูผู้สอน 
ผู้ปกครอง และนักเรียน 

1.2 มีรายงานการ 
วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน ปัญหา
และความต้องการ
ในการ 
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 

3. ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมให้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา และความ
ต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

4.ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ครูร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และคู่มือ 

-แบบฟอร์มแผนและโครง
ร่างคู่มือ 

1.3 แผนและคู่มือ
การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

2 การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

1.ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และครู ด าเนินการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามแผน และคู่มือการพัฒนา 

-แผนปฏิบัติการ การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้
ด าเนินการ 

2.1 ร้อยละของ
จ านวนโครงการ / 
กิจกรรมการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้
ด าเนินการภายใน
เวลาที่ก าหนดตาม
แผน 

3 การตรวจสอบและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- แผนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
- รายงาน สรุปผลการ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3.1 มีรายงานการ
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP4) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

4 การปรับปรุงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

1.ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูร่วมกันทบทวน / ปรับปรุงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

- เอกสารเปรียบเทียบ
ระหว่างเป้าหมายและ
ผลการด าเนินการของ
การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

4.1มีรายงานการ
ทบทวน ปรับปรุง
การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
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           ผังกระบวนการปฏบัิติงานกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (QWP5)
ข้ันตอน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดัชนีคุณภาพ

   คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้     ครู

1. วางแผนการท าวิจัย 1. มรีายงานการวิเคราะห์

เพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปัญหา/สาเหตุของปัญหา

(PLAN) คุณภาพการศึกษา    

ของสถานศึกษา

2. มแีผนปฏิบัติการและ

แผนการถ่ายทอดนโยบาย/

แนวการจดักิจกรรมพัฒนา

การท าวิจยั

3.มรีายงานผลการจดั

กิจกรรมถ่ายทอดนโยบาย

และจดักิจกรรมพัฒนาการ

ท าวิจยั

2. การด าเนินการท าวิจัย ร้อยละของจ านวนครูที่

เพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา ด าเนินการท าวิจยัเพ่ือ

(DO) พัฒนาคุณภาพการศึกษา

3. การตรวจสอบการท าวิจัย ร้อยละของจ านวนงานวิจยั

เพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา ที่สามารถน าไปแก้ปัญหา

(CHECK) คุณภาพการศึกษา หรือ

สอดคล้องกับนโยบาย/

แนวทางการท าวิจยั

ของสถานศึกษา

4. การปรับปรุงการท าวิจัย มรีายงานข้อเสนอเพ่ือ

เพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปรับปรุงการท าวิจยั

(ACT) ส าหรับปีต่อไป

เร่ิม

วิเคราะห์ปัญหา สาเหตขุองปัญหาคุณภาพการศึกษา                     
ของสถานศึกษา

ก  าหนดนโยบาย แนวทางการท  าวจิัย

จัดท  าแผนการถ่ายทอดและปฏบิตัิการการท  าวิจยั

ด าเนินการวจิัยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา
-วิจัยเพือ่พฒันาการเรียนรู้

-วิจัยเพือ่สนบัสนุนการจัดการเรียนรู้

ติดตามประเมินผลการแกปั้ญหา   การน าไปใช ้
ประโยชน์ และ หรือมีความสอดคล้องกบั

นโยบาย แนวทางการท  าวิจยัของสถานศึกษา

ทบทวน   ปรบัปรุงนโยบาย แนวคิดการท  าวิจยัเพือ่
พฒันาคุณภาพการศึกษา

ส้ินสุด

ถ่ายทอดนโยบาย / จัดกจิกรรมพฒันาการท  าวิจยัตาม
แผนปฏบิตัิการ
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP5) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

1 วางแผนการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุของปัญหา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 

1.มาตรฐานการจัด
การศึกษาและการวิจัย 
2.แบบส ารวจสภาพ
ปัญหาและสาเหตุ
ปัญหา 
3.แบบวิเคราะห์และ
บันทึกผล 

1.1 มีรายงานการ
วิเคราะห์ปัญหา และ
สาเหตุของปัญหา
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 

2.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าผลจาก
การวิเคราะห์ตามข้อ 1 และข้อมูล 
สารสนเทศการวิจัย ประกอบการ
ก าหนดนโยบาย แนวทางการท าวิจัย 
และจัดท าแผนปฏิบัติการท าวิจัย 

1.รายงานผลการ 
วิเคราะห์ปัญหา
คุณภาพการศึกษา 
2.นโยบายการวิจัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.แผนปฏิบัติราชการ
สถานศึกษา 

1.2มีแผนปฏิบัติการ
และแผนการ 
ถ่ายทอดนโยบาย/
การจัดกิจกรรม
พัฒนาการท าวิจัย 
 
 

3.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
จัดประชุมปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย
การท าวิจัยตามแผนปฏิบัติการ และ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

1.โครงการจัดประชุม
ปฏิบัติการ 
2.แผนปฏิบัติการท า
วิจัย 

1.3 มีรายงานผลการ
ถ่ายทอดนโยบาย
การท าวิจัยและจัด
กิจกรรมพัฒนาการ
ท าวิจัย 

2 การด าเนินการท าวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้และครู
ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

1.แผนปฏิบัติการท า
วิจัย 
2.เค้าโครงการวิจัย 

2.1ร้อยละของ
จ านวนครูที่
ด าเนินการท าวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP5) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

3 การตรวจสอบการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ติดตามประเมินผลการท าวิจัย
สอดคล้องเป็นไปตามนโยบาย และ
แนวทางการท าวิจัยของสถานศึกษา 
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูติดตาม
ประเมินผลการน างานวิจัยไปใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

1.แบบติดตาม
ประเมินผล 
2.แบบรายงาน 
ความก้าวหน้าท าวิจัย 

3.1ร้อยละของ
จ านวนงานวิจัยที่ 
สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษา หรือ  
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แนว
ทางการท าวิจัยของ
สถานศึกษา 

4 การปรับปรุงการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูประชุม
ปฏิบัติการ หรือ สนทนากลุ่มทบทวน 
/ ปรับปรุงนโยบาย/แนวทางการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
2.แบบรายงานผลการ
ทบทวนและปรับปรุง 

4.1 มีรายงาน
ข้อเสนอเพื่อ
ปรับปรุงแนว
ทางการท าวิจัย
ส าหรับปีต่อไป 
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           ผังกระบวนการปฏบัิติงานกระบวนการวัดผลประเมินผลและการเทยีบโอนผลการเรยีน (QWP6)
ข้ันตอน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดัชนีคุณภาพ

ผู้บริหาร  ฝ่ายวิชาการ  คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล  กลุ่มสาระ  ครู      

1. วางแผนการวัดผลประเมินผล 1.มรีะเบียบการวัดประเมนิ

และเทียบโอน ผลสถานศึกษาตามหลักสูตร

ผลการเรียน สถานศึกษาสอดคล้อง

(PLAN) หลักสูตรแกนกลาง

2.มเีอกสารหลักฐานการ

ศึกษา /คูม่อื/เคร่ืองมอื

การวัดประเมนิผล เทียบโอน

ครบถ้วนก่อนเปิดภาคเรียน

ไมน่้อยกว่า 1 เดือน

3. มเีอกสารแสดงระบบ

 สืบค้น สารสนเทศ/จัดเก็บ

การวัดประเมนิผล/เทียบโอน

2. ด าเนินการวัดผลประเมินผล ร้อยละของจ านวนรายวิชา

และเทียบโอน ที่ด าเนินการวัดผล

ผลการเรียน ประเมนิผล เทียบโอน

(DO) และอนุมติัตามเอกสาร/

หลักฐานการศึกษา คูม่อื

ระเบียบได้ถูกต้อง ไมม่ี

ปัญหา

3. การตรวจสอบการวัดผล มเีอกสารหรือรายงานแสดง

ประเมินผลและเทียบโอน ผล การตรวจสอบติดตาม

ผลการเรียน ประโยชน์จัดการเรียนการ

(CHECK) สอนการใช้ประโยชน์จาก

เอกสาร/คูม่อื และระบบ

สืบค้นจัดเก็บข้อมลู

สารสนเทศ

มเีอกสาร/คูม่อื/เคร่ืองมอื

4. ปรับปรุงการวัดผล ประเมินผล และระบบจัดเก็บสืบค้น 

และเทียบโอน สารสนเทศ การวัดประเมนิ

ผลการเรียน ผล/เทียบโอน ได้รับการ

(ACT) ปรับปรุงใหม่

เร่ิม

ก าหนดนโยบายจัดท า
ระเบียบวดั 

ประเมินผลและเทียบ
โอน

จัดท  าเอกสารหลกัฐานการศึกษา คู่มอื 
เคร่ืองมอืการวดัประเมินผล เทียบโอน

จัดระบบสืบคน้สารสนเทศ  จัดเก็บ                               
การวดัผลประเมินผล เทียบโอน

ด าเนินการวดัผล ประเมนิผล                              
เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียน

ตรวจสอบหรือทบทวนติดตาม                                 
การใชป้ระโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน
และการใชเ้อกสาร คู่มอื ระบบการสืบคน้

จัดเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศ

ปรบัปรุง การวดัผล ประเมนิผล และเทยีบโอน

ส้ินสุด

พิจารณา อนุมตัิผลการประเมินและ                                
เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียน
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP6) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

1 วางแผนการวัด
ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 

1.ผู้บริหารและฝ่ายวิชาการวิเคราะห์
นโยบายการวัดผลประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับประเทศ
เขตพื้นที่การศึกษา จัดท าระเบียบการ
วัดผลประเมินผลเทียบโอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

1.นโยบายการวัดและ
ประเมินผลเขตพื้นที่
การศึกษา 
2.แนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผล 
3.หลักสูตร
สถานศึกษา 

1.1 มีระเบียบการวัด
และประเมินผล
สถานศึกษาตาม
หลักสูตร 
สถานศึกษา 
 
 

2.ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการวัดผล
และประเมินผล และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้จัดท าเอกสารหลักฐาน
การศึกษา คู่มือ เคร่ืองมือ การวัด
ประเมินและเทียบโอน 
 
 

1.กรอบโครงร่างการ
จัดท าคู่มือ 
2.ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับเคร่ืองมือ 
 
 
 

1.2 มีเอกสาร
หลักสูตร
สถานศึกษา /คู่มือ/
เคร่ืองมือการวัด
ประเมินผลและ
เทียบโอนครบถ้วน
ก่อนเปิดภาคเรียนไม่
น้อยกว่า 1 เดือน 

3.ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการ
วัดผลและประเมินผลจัดระบบสืบค้น
สารสนเทศ / จัดเก็บการวัดผล
ประเมินผล และเทียบโอน 

1.แนวปฏิบัติการ
จัดระบบสืบค้น
สารสนเทศ 

1.3 มีเอกสารแสดง
ระบบสืบค้น
สารสนเทศจัดเก็บ
การวัดประเมินผล
เทียบโอน 

2 ด าเนินการวัดผล
ประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 

1.คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครู 
ด าเนินการวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 
2.ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ และ 
คณะกรรมการวัดผลและประเมินผล
พิจารณา / อนุมัติผลการประเมินและ
เทียบโอนประสบการณ์ ผลการเรียน 

1.ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
2.ระเบียบการวัดและ
ประเมินผล 

2.1 ร้อยละของ
จ านวนรายวิชาที่
ด าเนินการวัดผล
ประเมินผล เทียบ
โอนและอนุมัติตาม
เอกสารหลักฐาน
การศึกษา คู่มือ 
ระเบียบได้ถูกต้อง
ไม่มีปัญหา 
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP6) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

3 การตรวจสอบการ
วัดผล ปละเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียน 

1.ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการวัดผล 
และประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตรวจสอบหรือทบทวนติดตามการใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
และการใช้เอกสารคู่มือ ระบบสืบค้น 
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

1.ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
2.แบบติดตามผลการ
วัดประเมินผล 

3.1มีเอกสารหรือ
รายงานแสดงผลการ
ตรวจสอบติดตาม
หรือทบทวนการใช้
ประโยชน์จัดการ
เรียนการสอนการใช้
ประโยชน์จาก
เอกสารคู่มือ และ
ระบบสืบค้นจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ 

4 ปรับปรุงการวัดผล
ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 

ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการวัดผล 
ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ครูร่วมกันปรับปรุง การวัดผล 
ประเมินผลและเทียบโอน 

1.โครงการประชุม
ปฏิบัติการ 
2.แบบรายงานผลการ
ปรับปรุง 

4.1 มีเอกสาร คู่มือ 
เคร่ืองมือ และระบบ
จัดเก็บสืบค้น
สารสนเทศ การวัด
ประเมินผล เทียบ
โอนได้รับการ 
ปรับปรุงใหม่ 
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ผังกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ 
  กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการสนับสนุนที่คอย
สนับสนุนให้กระบวนการสร้างคุณค่าสามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยผังกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีล าดับ ขั้นตอนวิธีการท างาน และควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการย่อยหรือกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยผังกระบวนการและวิธีการ
ปฏิบัติ 4 กระบวนการ คือ ผังกระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการนิเทศ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน
กระบวนการแนะแนวนักเรียน ผังกระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา และผังกระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการกับชุมชน 
และองค์กรภายนอก 
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ข้ันตอน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดัชนีคุณภาพ

ผู้บริหาร  คณะกรรมการนิเทศ                              ผู้นิเทศ                                ผู้รับการนิเทศ      

1. การวางแผนการนิเทศการศึกษา 1.มรีายงานการส ารวจปัญหา / ความต้องการ 

(PLAN) ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาของสถาน

ศึกษา

2.มนีโยบายแผน / โครงการ/คูม่อื การนิเทศ

มคีวามสอดคล้องกับนโยบายนิเทศ

3.ร้อยละของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมี

ความรู้ความเข้าใจในการนิเทศและการใช้

คูม่อื

2. การนิเทศการศึกษา ระดับความส าเร็จของการด าเนิน

(DO) การนิเทศ ตามแผน / โครงการ

3. การตรวจสอบ มรีายงานผลการติดตามประเมนิผลการนิเทศ

การนิเทศการศึกษา ตามแผน/โครงการ

(CHECK)

4. ปรับปรุง มกีารจัดท ารายงานทบทวน และข้อเสนอ

การนิเทศการศึกษา แนะ เพ่ือปรับปรุงการนิเทศในปีการศึกษา

(ACT) ต่อไป ก่อนเร่ิมปีการศึกษาต่อไปไมน่้อยกว่า

1 เดือน

           ผังกระบวนการปฏบัิติงานกระบวนการนิเทศการศึกษา (QWP7)

เร่ิม

ส ารวจปัญหา   ความตอ้งการ  ความจ าเป็นในการนิเทศ

ก  านหดนโยบายการนิเทศการศึกษา

ด าเนินการนิเทศตามแผน   โครงการ

ติดตามประเมินผลการนิเทศ

ทบทวน และปรับปรุงการด าเนินงานนิเทศ

ส้ินสุด

สนับสนุนสร้างขวญั
ก  าลังใจ

จัดท  าแผน  โครงการ   คู่มือและ
ปฏทินิการนิเทศ

สร้างความรู้ ความเขา้ใจในการนิเทศ และการใชคู้ม่ือ
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP7) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

1 วางแผนการการนิเทศ
การศึกษา 

1คณะกรรมการนิเทศส ารวจปัญหา /
ความต้องการ/ความจ าเป็นในการ
นิเทศของสถานศึกษาโดยมีผู้นิเทศ
ผู้รับการนิเทศร่วมให้ข้อมูล 

1.เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
นิเทศ 
2.แบบส ารวจปัญหา/
ความต้องการ/จ าเป็น
การนิเทศ 

1.1 มีรายงานการ
ส ารวจปัญหา/ความ
ต้องการความจ าเป็น
ในการนิเทศของ
สถานศึกษา 
 
 

2.ผู้บริหาร และคณะกรรมการนิเทศ
ก าหนดนโยบายการนิเทศการศึกษา
ทั้งการนิเทศภายใน และภายนอก
สถานศึกษา 
3.คณะกรรมการนิเทศจัดท าแผน/
โครงการ /คู่มือและปฏิทินการนิเทศ 
 
 

1.ยุทธศาสตร์ของ
สถานศึกษา 
2.มาตรฐานการนิเทศ
การศึกษา 
3.แบบฟอร์มแผนงาน
โครงการ 
4.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

1.2 มีนโยบาย/แผน/
โครงการ/ คู่มือการ
นิเทศมีความ
สอดคล้องกับ
แนวทาง และ
มาตรฐานการนิเทศ 
 
 
 

4.ผู้บริหาร และคณะกรรมการนิเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการนิเทศและการใช้
คู่มือการนิเทศแก่ผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศ 

1.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 
 
 

1.3 ร้อยละของ 
ผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศมีความรู้ความ
เข้าใจในการนิเทศ
และการใช้คู่มือ 
 

2 การนิเทศการศึกษา ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศด าเนินการ
นิเทศตามแผน / โครงการนิเทศโดยมี
ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศให้
การสนับสนุนการนิเทศและสร้างขวัญ
ก าลังใจ 

1.ปฏิทินการ
ด าเนินงานนิเทศ 

2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการนิเทศตาม
แผน / โครงการ 
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP7) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

3 การตรวจสอบการ
นิเทศการศึกษา 

คณะกรรมการนิเทศ และผู้นิเทศ
ติดตามประเมินผลการนิเทศ 

1.ปฏิทินการ
ด าเนินงานนิเทศ 
2.เคร่ืองมือการ
ติดตามประเมินผล
การนิเทศ 
3.แบบบันทึกการ
นิเทศ 
4.แบบรายงานผลการ
นิเทศ 

3.1 มีรายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
การนิเทศ 

4 ปรับปรุงการนิเทศ 
การศึกษา 

คณะกรรมการนิเทศ ผู้นิเทศ และผู้รับ
การนิเทศ ทบทวนกระบวนการนิเทศ 
เทคนิคการนิเทศตามแผนงาน / 
โครงการ รวมทั้งความชัดเจน
ครอบคลุมของคู่มือในการน าไปใช้ใน
การนิเทศ 

1.รายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
การนิเทศ 
2.โครงการประชุม
ปฏิบัติการ 
3.แบบรายงานผลการ
ทบทวนและ
ข้อเสนอแนะ 

4.1 มีการจัดท า
รายงานทบทวนและ
ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการนิเทศ
ในปีการศึกษาต่อไป 
ก่อนเร่ิมปีการศึกษา
ต่อไปไม่น้อยกว่า 1 
เดือน 
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ข้ันตอน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดัชนีคุณภาพ

ผู้บริหาร  คณะกรรมการแนะแนว               ครูประจ าช้ัน                                  ผู้ปกครอง      

1. การวางแผน การแนะแนวนักเรียน 1.มรีายงานการส ารวจสภาพแวดล้อม และ

(PLAN) ข้อมลูนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้

การแนะแนว และการช่วยเหลือนักเรียน

2. แผน / โครงการมคีวามสอดคล้องกับ

นโยบาย / มาตรการแนะแนว และการ

ช่วยเหลือนักเรียน

3.มคีูม่อื และเคร่ืองมอืการแนะแนวช่วยเหลือ

นักเรียน

4. ร้อยละของครูประจ าช้ันและผู้ปกครอง

ที่มคีวามรู้ความเข้าใจในการให้การแนะแนว

ช่วยเหลือนักเรียน

2. การแนะแนวนักเรียน ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

(DO) แนะแนวและช่วยเหลือตามแผน / โครงการ

3. การตรวจสอบ 1. มรีายงานการติดตามประเมนิผลการ

การแนะแนวนักเรียน แนะแนว และการช่วยเหลือนักเรียน

(CHECK) 2.มเีอกสารรายงานผลการแนะแนว และ      

ช่วยเหลือนักเรียนแก่ผู้เกีย่วข้อง

4. ปรับปรุง มกีารจัดท ารายงานทบทวน และข้อเสนอ

การแนะแนวนักเรียน แนะ เพ่ือปรับปรุงการแนะแนวและการ

(ACT) ช่วยเหลือนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป

ก่อนเร่ิมปีการศึกษาถัดไปไมน่้อยกว่า

1 เดือน

           ผังกระบวนการปฏบัิติงานกระบวนการแนะแนวนักเรยีน (QWP8)

เร่ิม

ส ารวจสภาพแวดลอ้มต่างๆที่
มีผลตอ่การแนะแนวนกัเรียน

และชว่ยเหลือนกัเรียน
ส ารวจ   รวบรวม   วิเคราะห์ขอ้มูล

นักเรียนเป็นรายบุคคล

ด าเนินการแนะแนว และช่วยเหลือนกัเรียนตามแผน 
โครงการ และกจิกรรม

ติดตามประเมินผลการการแนะแนว 
และการชว่ยเหลือนกัเรียน

ทบทวน และปรับปรุงการแนะแนวและ
การชว่ยเหลือนกัเรียน

ส้ินสุด

จัดท  าแผน  โครงการ ใหก้ารแนะแนวและช่วยเหลือนักเรียน

สร้างความรู้ ความเขา้ใจในการแนะแนวและประสานความร่วมมือกบัองค์กรภายนอก

ก  าหนดนโยบาย   มาตรการการ
แนะแนวและการช่วยเหลือ

นักเรียน

จัดท  าคู่มอืและเคร่ืองมอืการแนะ
แนว   การช่วยเหลือนกัเรียน

รายงานผลการแนะแนว และช่วยเหลือ
นักเรียนแก่ผูเ้กีย่วขอ้ง
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP8) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

1 การวางแผนการแนะ
แนวนักเรียน 

1.คณะกรรมการแนะแนว ส ารวจ
สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการแนะ
แนวนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียน 
2.ครูประจ าชั้น และผู้ปกครองส ารวจ 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล ได้แก่ ผลการเรียน ความ
เอาใจใส่มาโรงเรียน ปัญหาสุขภาพ การ
ท างานที่ได้รับมอบหมายเป็นต้น 

1.แนวปฏิบัติการ 
แนะแนวนักเรียน 
2.แบบส ารวจ
สภาพแวดล้อม 
3.แบบวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 
 

1.1มีรายงานการ
ส ารวจ
สภาพแวดล้อมและ
ข้อมูลนักเรียนเป็น
รานบุคคลเพื่อให้
การแนะแนวและ
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 

3.ผู้บริหาร และคณะกรรมการแนะแนว
น าข้อมูลจากข้อ 1 และ 2 มา
ประกอบการพิจารณาก าหนดเป็น
นโยบาย / มาตรการการแนะแนวการ
ช่วยเหลือนักเรียน 
4.คณะกรรมการแนะแนวและครูประจ า
ชั้นร่วมจัดท าแผน/โครงการให้การแนะ
แนว และช่วยเหลือนักเรียน สอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรการ 

1.แผนยุทธศาสตร์
สถานศึกษา 
2.แนวปฏิบัติการแนะ
แนว 
3.แบบฟอร์มการเขียน
แผน/โครงการ 
 
 
 

1.2แผน/โครงการมี
ความสอดคล้องกับ
นโยบาย/มาตรการ
แนะแนวและการ
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 

5.คณะกรรมการแนะแนวจัดท าคู่มือ 
และเคร่ืองมือการแนะแนวและ
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

1.กรอบโครงร่างคู่มือ 
2.แผนงาน/โครงงาน 
3.ข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับเคร่ืองมือ 

1.3 มีคู่มือและ
เคร่ืองมือการแนะ
แนวช่วยเหลือ
นักเรียน 

6.ผู้บริหาร และคณะกรรมการแนะแนว
สร้างความรู้ความเข้าใจในการแนะแนว 
ช่วยเหลือนักเรียนกับครูประจ าชั้นและ
ผู้ปกครองรวมทั้งประสานงานกับ
องค์กรภายนอกที่เป็นประโยชน์ในการ
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามกรณี
รายบุคคล/กลุ่มบุคคล 

1.โครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
2.ท าเนียบรายชื่อ
องค์กรที่เกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.4 ร้อยละของครู
ประจ าชั้นและ
ผู้ปกครองที่มีความรู้
ความเข้าใจในการ
แนะแนวและ
ช่วยเหลือนักเรียน 
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP8) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

2 การแนะแนวนักเรียน ครูประจ าชั้นและผู้ปกครองร่วมมือกัน
ในการดูแลนักเรียนพร้อมกับการ 
ค าแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนตาม
แผน/โครงการ และกิจกรรม 

1.ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
2.แผน / โครงการจัด
กิจกรรม 
3.แบบประเมินความ
พึงพอใจการจัด
กิจกรรม/บริการ 

2.1ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
แนะแนวและ
ช่วยเหลือนักเรียน
ตามแผน โครงการ 
และกิจกรรม 

3 การตรวจสอบการแนะ
แนวนักเรียน 

1.ผู้บริหาร คณะกรรมการแนะแนว
และครูประจ าชั้นร่วมกันติดตาม
ประเมินผลการแนะแนวและการ 
ช่วยเหลือนักเรียน 
2.ครูประจ าชั้นรายงานผลการแนะ
แนวและช่วยเหลือนักเรียนให้กับ
คณะกรรมการแนะแนว หัวหน้า
ระดับชั้น และผู้ปกครองเพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงการพัฒนาการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
2.แบบประเมิน 
3.กรอบโครงร่างการ
รายงานผลการแนะ
แนวช่วยเหลือ
นักเรียน 

3.1 มีรายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
การแนะแนว และ
การช่วยเหลือ
นักเรียน 
3.2 มีเอกสารรายงาน
ผลการแนะแนว และ
ช่วยเหลือนักเรียนแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

4 ปรับปรุงการแนะแนว
นักเรียน 

คณะกรรมการแนะแนว และครู
ประจ าชั้น ทบทวนและปรับปรุงการ
แนะแนวและการช่วยเหลือนักเรียน 

1.โครงการจัดประชุม
ปฏิบัติการ 
2.กรอบโครงร่างการ
รายงานผลการ
ทบทวนปรับปรุง 

4.1 มีการจัดท า
รายงานทบทวน และ
ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการแนะ
แนวและการ
ช่วยเหลือนักเรียนใน
ปีการศึกษาต่อไปไม่
น้อยกว่า 1 เดือน 
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ข้ันตอน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดัชนีคุณภาพ

ผู้บริหาร   กรรมการประกันคุณภาพ                  ครู                                           บุคลากร     

1. การวางแผน พัฒนาระบบ 1.มนีโยบายการประกันคุณภาพสถานศึกษา

ประกนัคณุภาพ 2.มแีผนมุง่เน้นคุณภาพการศึกษาของสถาน

(PLAN) ศึกษามคีวามสอดคล้องกับนโยบาย/ระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

3.มคีูม่อืการปรักันคุณภาพเป็นแนวทาง

ด าเนินงานของระบบประกันคุณภาพ

4.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ

ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. การพัฒนาระบบประกนัคณุภาพ ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

(DO) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ(แผนการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน)

3. การตรวจสอบ มรีายงานการติดตามความก้าวหน้า/

การพัฒนาระบบประกนัคณุภาพ ความส าเร็จของการด าเนินการพัฒนาระบบ

(CHECK) ประกันคุณภาพตามแผน (แผนการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายใน)

4. ปรับปรุง มกีารน าผลการทบทวนและแผนปรับปรุง

การพัฒนาระบบประกนัคณุภาพ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ

(ACT) คณะกรรมการสถานศึกษา

           ผังกระบวนการปฏบัิติงานกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา (QWP9)

เร่ิม

ก  าหนดนโยบาย   มาตรฐานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา   พฒันา
ระบบ สอดคลอ้งมาตรฐานการจดั

การศึกษาระดบัชาต ิ สพฐ 

ด าเนินงานพฒันาระบบประกนัคุณภาพตาม แผนด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายใน 

ติดตามประเมินผลการพฒันาระบบประกนัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

ทบทวนคุณภาพการศึกษาและจดัท  าแผนปรับปรุง
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา

สร้างความรู้ ความเขา้ใจในเกณฑ์มาตรฐาน และ ระบบประกนั
คุณภาพ

จัดท  าแผนพฒันาสถานศึกษามุ่งเน้น
คุณภาพการศึกษา ออกแบบพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพและคู่มอืการ

ประกนัคุณภาพ

เสนอผลการทบทวนและ
ปรบัปรุงต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อทราบ

ส้ินสุด
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP9) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

1 การวาง
แผนพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 

1.ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ก าหนดนโยบาย/
มาตรฐาน การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการ
จัดการศึกษาระดับชาติและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 

1.นโยบายประกัน 
คุณภาพเขตพื้นที่ 
การศึกษา 
2.ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการสถานศึกษา 
3.มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
4.ระบบประกันคุณภาพ
ภายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5.แบบฟอร์มวิเคราะห์ความ
สอดคล้อง 

1.1มีนโยบาย
มาตรฐาน และระบบ
การประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
สอดคล้องกับ
นโยบายระดับชาติ
และ สพฐ 
 
 
 
 
 

2.คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
 2.1 จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา
มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา ออกแบบ
ระบบประกันคุณภาพและคู่มือการ
ประกันคุณภาพ 
  2.2 สร้างความรู้ความเข้าใจกับครู 
และบุคลากรในเกณฑ์มาตรฐาน 
แนวปฏิบัติการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)และการ
จัดเก็บข้อมูล 
  2.3 จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศสนับสนุนระบบประกัน
คุณภาพ 

1.ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
ราชการสถานศึกษา 
2.นโยบายประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
3.แบบฟอร์มโครงร่าง
แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4.เอกสารโครงร่างการเขียน
คู่มือประกันคุณภาพ 
5.โครงการจัดประชุม
ปฏิบัติการ 
6.ผังกระบวนการจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 
7.แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

1.2 มีแผนพัฒนาเน้น
คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับ
นโยบาย/มาตรการ/
ระบบประกัน
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
1.3 มีคู่มือประกัน
คุณภาพเป็นแนวทาง
ด าเนินงานที่ถูกต้อง
และชัดเจน 
1.4 ร้อยละความพึง
พอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

www.ssru.ac.th



71 
 

วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP9) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

2 การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ครู 
และบุคลากรร่วมกันด าเนินงานพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพตามแผน 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

1.แผนพัฒนา
สถานศึกษา 
มุ่งเน้นคุณภาพ 
2.แผนด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
3.ปฏิทินการ
ด าเนินงาน 

2.1 ระดับ
ความส าเร็จการ
ด าเนินการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพ 

3 ตรวจสอบการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 

ผู้บริหาร และคณะกรรมการประกัน
คุณภาพติดตามประเมินผลการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพตาม
แผนการด าเนินงาน 

1.ปฏิทินการ
ด าเนินงานประกัน 
คุณภาพ 
2.แบบส ารวจการ
ติดตามประเมินผล
การพัฒนาระบบ
ประกัน 
3.แบบสัมภาษณ์การ
ติดตามประเมินผล
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 

3.1 มีรายงานการ
ติดตาม
ความก้าวหน้า / 
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

4 ปรับปรุงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ 

1.คณะกรรมการประกันคุณภาพ ครู 
และบุคลากรร่วมกันทบทวนคุณภาพ
การศึกษา และจัดท าแผนปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2.คณะกรรมการประกันคุณภาพเสนอ
ผลการทบทวน และแผนปรับปรุง
ระบบประกันคุณภาพต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1.โครงการการจัด
ประชุมปฏิบัติการ 
2.รายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 

4.1 มีการน าผลจาก
การทบทวน
ปรับปรุงระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเสนอ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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ข้ันตอน หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดัชนีคุณภาพ

ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ กลุ่มสาระ ชุมชน/องค์กรภายนอก     

1. การวางแผน การสง่เสริม 1.รายงานการส ารวจความต้องการรับการ

สนับสนุนงานวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการจาก

(PLAN) ชุมชนและองค์กรภายนอก

2.แผนปฏิบัติการการส่งเสริมสนับสนุน

งานวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมอื

ทางวิชาการมคีวามสอดคล้องกับนโยบาย

และกลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุน

งานวิชาการ

2. การด าเนินงานสง่เสริม ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

สนับสนุนงานวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมวิชาการ

(DO) สร้างเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการแผน

ปฏิบัติการ

3. การตรวจสอบ 2.ร้อยละของการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม

การสง่เสริมสนับสนุนงานวิชาการ ในแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและ

(CHECK) กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ

ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ

4. ปรับปรุง มกีารจัดท ารายงานการทบทวนและข้อเสนอ

การสง่เสริมสนับสนุนงานวิชาการ แนะ เพ่ือปรับปรุงการส่งเสริมสนับสนุน

(ACT) งานวิชาการในปีการศึกษาต่อไป ก่อนเร่ิม

การศึกษาต่อไปไมน่้อยกว่า 1 เดือน

           ผังกระบวนการปฏบัิติงานกระบวนการส่งเสรมิ สนับสนุนงานวิชาการกับชุมชน และองค์กรภายนอก (QWP10)

เร่ิม

ส ารวจความตอ้งการการส่งเสริมสนบัสนุนงานวชิาการกบัชุมชน
และองคก์รภายนอก

ด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการจดั
กิจกรรมวชิาการ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมอืทางวิชาการ ตามแผนปฏบิตักิาร

ติดตามประเมินผลการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ
และเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

ทบทวนและปรับปรุงการส่งเสริม สนบัสนุนการจัดกิจกรรมและ
เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ

ส้ินสุด

สร้างความรู้ ความเขา้ใจในการส่งเสริม สนบัสนุนและจัดกิจกรรม
วิชาการตามแผน

จัดท  าแผนปฏบิตักิารการส่งเสริมสนบัสนุนงาน
วิชาการและเครือข่ายความร่วมมอืทางวชิาการ

ก  าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ

ระดมทรัพยากรเพือ่ส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการ
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP10) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

1 การวางแผน 
ส่งเสริม 
สนับสนุนงาน
วิชาการ 

1.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ส ารวจ
ความต้องการส่งเสริมสนับสนุน
งานวิชาการ ได้แก่ จัดกระบวนการ
เรียนรู้ การอบรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์วิชาการภายในชุมชน
ระหว่างชุมชน/องค์กรภายนอก 

1.แนวปฏิบัติในการส่งเสริม 
และสนับสนุนงานวิชาการ 
2.แบบส ารวจความต้องการ 
3.ตารางเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
 
 

1.1รายงานการ
ส ารวจความต้องการ
รับการส่งเสริม 
สนับสนุนงาน
วิชาการจากชุมชน
และองค์กรภายนอก 
 

2.ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการก าหนดนโยบาย 
และกลยุทธ์ในการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ 
3.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
และกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุน
งานวิชาการ 
4.คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชุมชนและ
องค์กรภายนอกร่วมแสวงหา และ
ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ 
5.ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการส่งเสริม 
สนับสนุน และจัดกิจกรรมวิชาการ
ตามแผนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ชุมชน และองค์กรภายนอก 

1.นโยบายและยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษา 
3.รายการฐานข้อมูล
ทรัพยากรและแหล่งการ
เรียนรู้ 
4.แบบฟอร์มโครงการจัด
ประชุมปฏิบัติการ 

1.2 แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมสนับสนุน
งานวิชาการมีความ
สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์
ในการส่งแสริม
สนับสนุนงาน
วิชาการ 
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วิธีปฏิบัติ และตัวชี้วัดกระบวนการ(QWP10) 
ล าดับ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด 

2 การด าเนินงานส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารงานวิชาการและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินงาน
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วิชาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการตามแผนปฏิบัติการ 

1.แผนปฏิบัติการ 2.1 ระดับ
ความส าเร็จการ
ด าเนินงานส่งเสริม
สนับสนุนจัด
กิจกรรมวิชาการ 
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ตามแผนปฏิบัติการ 

3 การตรวจสอบการ
ส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการ 

คณะกรรมการการบริหารงานวิชาการ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ติดตาม
ประเมินผลส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวิชาการตามแผนปฏิบัติการ 

1.เคร่ืองมือติดตาม
ประเมินผล 
2.แผนปฏิบัติการ 

3.1 มีคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ 
3.2 ร้อยละของ 
ส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์
ในการส่งเสริม
สนับสนุนงาน
วิชาการ 

4 ปรับการส่งเสริม
สนับสนุนงานวิชาการ 

1.ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชุมชน 
และองค์กรภายนอก ร่วมกันทบทวน
และปรับปรุงการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมวิชาการ และเครือข่าย
ความร่วมมือวิชาการ 

1.รายงานผลการ 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
วิชาการ 
2.โครงการจัดประชุม
ปฏิบัติการ 
3.แบบรายงานการ
ปรับปรุง 

4.1มีการจัดท า 
รายงานการทบทวน 
และข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
งานวิชาการในปี
การศึกษาต่อไปก่อน
เร่ิมการศึกษาใหม่ 
ไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
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ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการบริหารงานวิชาการไปใช้ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

2.1กระบวนการด าเนินงานการบริหารงานวิชาการ (กระบวนการสร้างคุณค่า) (QBP1) 
ตาราง 1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการด าเนินงานบริหารงานวิชาการ 

กระบวนการด าเนินงานการบริหารงาน
วิชาการ 

ความเหมาะสมของกระบวนการ 

x  S.D. 

1.กระบวนการวางแผนงานวิชาการ 
(QWP1) 

3.89 0.33 

2.กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
(QWP2) 

3.78 0.44 

3.กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
(QWP4) 

3.78 0.44 

4.กระบวนการวัดประเมินผลและการเทียบ
โอนผลการเรียน (QWP6) 

3.74 0.44 

5.กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (QWP5) 

3.78 0.44 

6.กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ (QWP3) 

3.78 0.44 

จากตาราง พบว่า ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการด าเนินงานบริหารงานวิชาการทุก
กระบวนการย่อย (QWP1-QWP6) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x   = 3.74 ถึง x  = 3.89) 

2.2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ (กระบวนการสนับสนุน) (QBP 2) 
ตาราง 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ความเหมาะสมของกระบวนการ 

x  S.D. 

1.กระบวนการนิเทศการศึกษา 
(QWP7) 

3.56 0.53 

2.กระบวนการแนะแนวนักเรียน(QWP8) 3.56 0.53 
3.กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา (QWP9) 

3.89 0.33 

4.กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนงาน
วิชาการกับชุมชนและองค์กรภายนอก 
(QWP10) 

3.67 0.50 
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จากตาราง 2 พบว่าผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการทุกกระบวนการย่อย ( QWP7 – QWP 10) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด x  =3.5 ถึง x  = 
3.89) ส่วนผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการย่อยในเร่ืองขั้นตอนกิจกรรม/ขอบข่ายเนื้อหา/
กระบวนการ / ผู้รับผิดชอบ /ตัวชี้วัดคุณภาพปรากฏในภาคผนวก 

ตอนท่ี 3 คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานวิชาการ เป็นเอกสารที่มี

ความส าคัญที่จะน าไปปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ให้การปฏิบัติงานวิชาการ
มีกระบวนการบริหารอย่างมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2)ให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของสถานศึกษา 3)ให้ผู้ปฏิบัติงานหลัก และงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิชาการได้เข้าใจการปฏิบัติงานตามกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 
รวมทั้งความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันทั้งระบบการบริหารงาน และ 4)เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานวิชาการ โดยคู่มือการปฏิบัติงาน (ดัง
ภาคผนวก)มีโครงสร้างของคู่มือ ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานวิชาการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการคุณภาพ 

ค าน า 
สารบัญ 
หน่วยท่ี 1 กระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการจัดการคุณภาพ  
 วัตถุประสงค์  
 ขอบเขต  
 ค าจ ากัดความ  
 หน้าที่ความรับผิดชอบ  
หน่วยท่ี 2 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการจัดการคุณภาพและบริหารงานวิชาการ  
 การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  
 การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
 การออกแบบกระบวนการ  
 การบริหารกระบวนการตามแนวคิด TQM 
 การบริหารงานวิชาการ 
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              ผลการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้บริหาร
โรงเรียนต้นแบบพิจารณาตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าไปใช้โดยมีมติเป็นเอกฉันท์  
 
 
 
 

หน่วยท่ี 3 กระบวนการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การวิเคราะห์และก าหนดกระบวนการบริหารงานวิชาการ   
 กระบวนการด าเนินงานบริหารงานวิชาการ     
 กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานบริหารงานวิชาการ    
หน่วยท่ี 4 กระบวนการด าเนินงานบริหารงานวิชาการ 
 กระบวนการปฏิบัติงานการวางแผนงานวิชาการ     
 กระบวนการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร      
 กระบวนการปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
 กระบวนการปฏิบัติงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้    
 กระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 กระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการวัดผลประเมินผล และ 
 การเทียบโอนผลการเรียน    

หน่วยท่ี 5 กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ  
   กระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการนิเทศการศึกษา   
   กระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการแนะแนวนักเรียน  
   กระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาระบบ 

 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา    
  กระบวนการปฏิบัติงานกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน 
              งานวิชาการกับชุมชน และองค์กรภายนอก     
บรรณานุกรม        
ภาคผนวก  
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  ตอนท่ี 4  ผลความพึงพอใจต่อการน ากระบวนการบริหารงานวิชาการที่พัฒนาเป็นต้นแบบไปใช้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.1ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการน ากระบวนการบริหารงานวิชาการ
ไปใช้ในสถานศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครู ได้แสดงความคิดต่อการน ากระบวนการบริหารงาน
วิชาการรวมจ านวนทั้งสิ้น 52 คน คิดเป็นร้อยละ 92.85 ผลปรากฏดังตาราง 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ 

การน ากระบวนการบริหารงานวิชาการไปใช้ 
รายการ 

ระดับพึงพอใจ 

x  S.D 
1.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนของการบริหารงานวิชาการ 
   1.1 ความครบถ้วนของกระบวนการด าเนินงานบริหารงานวิชาการ  
   1.2 ความครบถ้วนของกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ  
   1.3 การก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพในขั้นตอนของ PDCA ชัดเจน 
   1.4 อธิบายวิธีการปฏิบัติตามกิจกรรมชัดเจน 
   1.5 คู่มือปฏิบัติงานสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานวิชาการ  

 
2.90 
2.88 
2.92 
2.85 
2.83 

 
0.30 
0.32 
0.27 
0.41 
0.38 

โดยภาพรวม 2.88 0.13 
2.ด้านความรู้ความเข้าใจและการน าไปใช้ประโยชน์ 
   2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานวิชาการภายหลังเข้าร่วม
โครงการ 
   2.2 การน ากระบวนการด าเนินงานวิชาการไปใช้ในการบริหารงาน
สถานศึกษา 
   2.3 การน ากระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการไปใช้ในการบริหารงาน
สถานศึกษา 
  2.4 การน ากระบวนการบริหารงานวิชาการใยการบริหารงานสถานศึกษา 

 
2.85 

 
2.87 

 
2.87 

 
2.83 

 
0.36 

 
0.34 

 
0.34 

 
0.38 

โดยภาพรวม 2.85 0.16 
โดยภาพรวมทั้งสองด้าน 2.87 0.86 

 
  จากตารางดังกล่าวข้างต้นพบว่า ผู้บริหารและครูที่น ากระบวนการบริหารงานวิชาการไปใช้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( x  = 2.87, S.D = 0.86) หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกระบวนการขั้นตอนของการบริหารงาน และ
ด้านความรู้ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่นกัน  
( x  = 2.88, S.D = 0.13) ( x  = 2.85 , S.D = 0.16)  
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4.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  4.2.1 ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้ให้การนิเทศมีส่วนช่วย
ให้การด าเนินงานตามกระบวนการมีความสมบูรณ์ 
   4.2.2 อาจน ากระบวนการไปทดลองใช้ในสถานศึกษาเพียง 1-2 กระบวนการเพื่อ
น าไปสู่การสร้างต้นแบบกระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 
   4.2.3 ควรมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท ากระบวนการบริหารงาน
วิชาการไปใช้ในสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนต้นแบบเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม 
   4.2.4 ผู้เกี่ยวข้องในการน ากระบวนการบริหารงานวิชาการไปใช้ในสถานศึกษาควรให้
การสนับสนุน เอาใจใส่ดูแล ก ากับติดตามจริงจังและต่อเน่ือง 
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