
นิยามศัพท์ 
  การดำเนินการ (operation)/ การปฏิบัติที่ดี (good practice)/ นวัตกรรม (innovation) 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งได้ประยุกต์    
ออกแบบ คิดค้น และดำเนินการอย่างเหมาะสม   เป็นรูปธรรรม โดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา  
ของตนเอง จนส่งผลให้ 

๑) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ  
    พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
๓) สถานศึกษามีพัฒนาการของผลการสอบ O-NET ของทุกวิชาในทุกระดับชั้นสูงขึ้น 
    อย่างต่อเนื่อง หรือสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศต่อเนื่อง อย่างน้อย ๔ ปีการศึกษา  
   (๒๕๕๗ –๒๕๖๐/ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) 
๔) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีระดับคุณภาพ 
    ดีมาก  
๕) ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอ่ืนในสังกัด ในการเป็นสถานศึกษาแกนนำและแบบอย่าง 
    ด้านการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาตาม ๕ องค์ประกอบ  
   ได้คุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
 

         ทั้งนี้ การดำเนนิการ (operation)/ การปฏิบัติท่ีดี (good practice)/ นวัตกรรม 
(innovation) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่ใช่การดำเนินการตาม ๕ องค์ประกอบของ
ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

   
 

ส่วนที่ 3 การดำเนินการ (operation)/ การปฏิบัติที่ดี (good practice)/       
           นวตักรรม (innovation) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 



   3.1 ชื่อการดำเนินการ/ การปฏิบัติที่ดี/ นวัตกรรมเก่ียวกับการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน    
          การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

    รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านมาบยางพร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 

 
3.2 คำอธิบายการดำเนินการ/ การปฏิบัติที่ดี/ นวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพและ   
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านมาบยางพรดำเนินการดังนี้ 

 1. ผู้บริหารสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือช่วยกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการต่าง ๆ รวมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานชาติ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ นโยบายกระทรวง นโยบายต้น
สังกัด นโยบายโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  สมรรถนะหลัก บริบทของชุมชน และความโดดเด่นเฉพาะของ
โรงเรียนบ้านมาบยางพรมาเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้  
 3. ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน มีโครงการ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และสามารถดำเนินงานได้จริง ผู้อำนวยการใช้ระบบ PDCA ในการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ นิเทศ และรายงานผลของงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน  

วิธีการดำเนินงานแบบวงจรเดมิ่ง PDCA   
P (Planning)  หมายถึง ร่วมวางแผนโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา               

ครู ผู้เรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี       
  D (Doing)      หมายถึง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ปฏิบัติงานตาม
โครงการ            
  C (Checking) หมายถึง ร่วมตรวจสอบประเมิน โดยครู ผู้เรียน ชุมชน/ผู้ปกครองร่วม
ประเมิน             
  A (Action)     หมายถึง ร่วมปรับปรุงแก้ไข โดยครู ผู้เรียน ชุมชน/ผู้ปกครองร่วมปรับปรุง 

4. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของโรงเรียนเป็นระยะ ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยกำหนดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน  
๕. ดำเนินการประเมินตนเองตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้าน

มาบยางพรที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๖. จัดทำรายงานประจำปี  (SAR)  เสนอต้นสังกัด และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน  
๗. นำผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มาพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



3.3 แผนผัง (diagram)/ ภาพ/ Model แสดงการดำเนินการ/ การปฏิบัติที่ดี/ นวัตกรรม เกี่ยวกับ    
      การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำอธิบายประกอบแผนผัง/ ภาพ/ Model    
              โรงเรียนบ้านมาบยางพรได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการด้วยวิธีการดำเนินงานแบบวงจรเดมิ่ง 
PDCA  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM:School Based Management) 
และการกระจายอำนนาจลงสู่หัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการต่าง ๆ 
เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 1. ผู้บริหารสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือช่วยกันการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 2. ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการต่าง ๆ รวมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานชาติ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ นโยบายกระทรวง นโยบายต้น
สังกัด นโยบายโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  สมรรถนะหลัก บริบทของชุมชน และความโดดเด่นเฉพาะของ
โรงเรียนบ้านมาบยางพรมาเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา 
และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้  
 3. ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน มีโครงการ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และสามารถดำเนินงานได้จริง ผู้อำนวยการใช้ระบบ PDCA ในการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ นิเทศ และรายงานผลของงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน  

วิธีการดำเนินงานแบบวงจรเดมิ่ง PDCA   
P (Planning)  หมายถึง ร่วมวางแผนโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา               

ครู ผู้เรียนวางแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการประจำปี       
  D (Doing)      หมายถึง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้เรียน ปฏิบัติงานตาม
โครงการ            
  C (Checking) หมายถึง ร่วมตรวจสอบประเมิน โดยครู ผู้เรียน ชุมชน/ผู้ปกครองร่วม
ประเมิน             
  A (Action)     หมายถึง ร่วมปรับปรุงแก้ไข โดยครู ผู้เรียน ชุมชน/ผู้ปกครองร่วมปรับปรุง 

4. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของโรงเรียนเป็นระยะ ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยกำหนดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน  
๕. ดำเนินการประเมินตนเองตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้าน

มาบยางพรที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๖. จัดทำรายงานประจำปี  (SAR)  เสนอต้นสังกัด และมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน  
๗. นำผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ มาพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งในทุกกระบวนการจะมีการดำเนินการกิจกรรมการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

PLC ทุกขั้นตอนเพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีการพูดคุยถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ และมีการวางแผนการ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
  



นิยามศัพท์ 
      กระบวนการในการดำเนินงานตาม ๕ องค์ประกอบของระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
หมายถึง การดำเนินการตาม ๕ องค์ประกอบ คือ  

องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ  
องค์ประกอบที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 4 การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ  
องค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   
 
ส่วนที่ 4 กระบวนการในการดำเนินงานตาม ๕ องค์ประกอบ ของระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
           คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 4 กระบวนการในการดำเนินงานตาม ๕ องค์ประกอบ ของระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
           คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

 
องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ  

กระบวนการในการดำเนินงาน มีดังนี้ 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

กำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชน ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  
โรงเรียนบ้านมาบยางพร ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ โดย
ศึกษา และดำเนินการจัดการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561  และกรอบของหน่วยงานต้นสังกัดทุกข้ันตอน อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม นำผลการประเมิน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานชาติ มาตรฐาน สพฐ. กลยุทธ นโยบายกระทรวง 
นโยบายต้นสังกัด นโยบายโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  สมรรถนะหลัก บริบทของชุมชน และความโดดเด่น
เฉพาะของโรงเรียนบ้านมาบยางพรมาเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา ในระยะเวลา 3-5 ปี จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ ส่งผล
ให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้สามารถพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ



ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมายภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
มีการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ในทุกด้าน 
 
องค์ประกอบที่ ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน  

กระบวนการในการดำเนินงาน มีดังนี้ 
โรงเรียนบ้านมาบยางพรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ 

ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานโดยใช้ระบบการ
ขับเคลื่อนตามรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านมาบยางพร มีผู้อำนวยการที่มีภาวะผู้นำ
สูง มีความโดดเด่นด้านวิชาการ สร้างความเข้าใจให้กับหัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น หัวหนา้กลุ่มสาระ คณะครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน นโยบายต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี นำไปสู่การปฏิบัติและ
ดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน มีโครงการ กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และสามารถดำเนินงานได้จริง ผู้อำนวยการใช้ระบบ PDCA ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
นิเทศ และรายงานผลของงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน  

กระบวนการในการดำเนินงาน มีดังนี้ 
โรงเรียนบ้านมาบยางพรมีวิธีการในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ผ่านการนำแผนปฏิบัติ

การไปสู่การปฏิบัติโดยใช้วงจรเดมิ่ง PDCA ดังนี้ 
1) ขั้นวางแผน (Plan) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดโครงการ/กิจกรรม ตามตัวชี้วัดค่า

เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการสื่อสารภายในองค์กรจนเกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกันในทุกระดับ 

2) ขั้นปฏิบัติ (Do) บุคลากรทุกกลุ่ม/งาน ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่
ระบุ 
ไว้ในปฏิทินปฏิบัติงาน โดยมีระบบควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยคณะกรรมการควบคุมภายใน นอกจากนี้ยังควบคุม ติดตามการใช้ 
งบประมาณด้วยโปรแกรมระบบงบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

3) ขั้นตรวจสอบ (Check) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินแผนพัฒนา
สถานศึกษา ทำหน้าที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ทั้งก่อนและขณะดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

4) ขั้นดำเนินงานให้เหมาะสม (Act) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งาน รายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการโดยระบุผลสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน 
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการปีต่อไป  

นอกจากนี้โรงเรียนบ้านมาบยางพร ยังดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายใน
ตามกฎกระทรวง และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ ภาค



เรียนละ 1 ครั้ง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน ดำเนินการประเมินตนเองตามคู่มือการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านมาบยางพรที่สร้างข้ึนให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้กระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

องค์ประกอบที่ ๔ การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ  
กระบวนการในการดำเนินงาน มีดังนี้ 
ภายใต้การบริหารงานตามหลักการกระจายอำนาจลงสู่หัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น หัวหนา้กลุ่มสาระ 

และคณะทำงานต่าง ๆ ได้ดำเนินตามรูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านมาบยางพร และ
นโยบายของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลผู้บริหาร
ดีเด่น  
รวมถึงคณะครูได้รับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ออกแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active 
Learning ด้วยเทคนิค BBL PBL WBL RBL และ ICTBL ร่วมกันสร้างนวัตกรรมการพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้ จัดการเรียนรู้ที ่ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ จริงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ มีการ
บริหารชั้นเรียนเชิงบวก สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน และเป็นแบบอย่างเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาอ่ืน ๆ 
โดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

โรงเรียนระบบประกันคุณภาพต้นแบบ  
โรงเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ต้นแบบ  
สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  
โรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
โรงเรียนสะเต็มศึกษา  
โรงเรียนวิทยาศาสตร์คุณภาพ  
โรงเรียนดีประจำตำบล  
โรงเรียนสุจริต  
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม ระดับเขตพ้ืนที่  

 ได้รับรางวัล IQA Awards ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2561 
 
องค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กระบวนการในการดำเนินงาน มีดังนี้ 
โรงเรียนบ้านมาบยางพร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้รับการยอมรับ และได้รับความสนใจขอเข้าศึกษาดู

งานจากสถานศึกษา และหนว่ยงานต่าง ๆ มากมายอย่างต่อเนือ่ง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ บุคลากรทุกคน
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างดี และตระหนักในคุณค่าของระบบ
ประกันคุณภาพภายใน บุคลากรทุกคน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีบทบาทร่วมกัน
ในการจัดการเพ่ือการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาก้าวสู่มาตรฐานสากล ทั้งยังจัดให้มีระบบสารสนเทศที่



ครบถ้วน เอ้ือต่อการตัดสินใจ โดยการบริหารงานตามหลักการกระจายอำนาจ มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กรอย่างเปิดกว้าง ทางการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ฉันพ่ีน้อง เคารพรักใคร่กลมเกลียว ซึ่งเป็นปัจจัย
ก่อให้เกิดความผูกพันส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม ภายใต้วัฒนธรรมการทำงานที่ว่า “พัฒนาวิชาการ 
ประสานงาน ประสานคน” 

 
 

 
 

 


