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บทท่ี 1 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 
 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เล่มที่ 4 โดยส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

1.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 

การปฏิรูปการศึกษารอบสอง มีความต้องการเน้น 2 เรื่องหลักคือ คุณภาพการศึกษาและ
โอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะเน้นไปที่คุณภาพครู เพราะเป็นปัจจัยส าคัญไปสู่คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งถือ
เป็นตรรกะที่ชี้ชัดอยู่แล้วว่า คุณภาพของครูจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ เก่ง มีคุณธรรม มีรากเหง้าของ
ความเป็นไทย ขณะเดียวกันจะให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมจัดการศึกษาและผลักดันการศึกษา การเรียนรู้ไปจนตลอดชีวิตของเราในสังคมข้างนอก ซึ่งจะส่งผล
ถึงความสามารถในการแข่งขันของประชาชนในประเทศให้เพ่ิมขึ้นด้วย นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษา
รอบสอง จะต้องท าให้เด็กของเราเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข แนวความคิดปฏิรูปการศึกษาจึงจะต้อง
ปรับเปลี่ยนใหม่ ไม่ใช่ถูกก าหนดกรอบอยู่โดยเอาแต่ตามตัวบทกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
ก าหนดชัดเจนมานานว่าต้องเน้นผู้เรียนเป็นหลัก (Student Center) มีครูเป็นผู้อ านวยให้เกิดความรู้ 
(Facilitator) น าหลักเรื่องการศึกษาของทุกคน และทุกคนเพ่ือการศึกษา (Education for all-All for 
education) เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการการศึกษาของชาติ แต่ยังมีปัจจัยส าคัญที่ต้อง
น ามาพิจารณาอีกมาก เช่น คุณลักษณะประจ าชาติของคนไทย (National characteristics) และ
กระบวนทัศน์ในกระแสหลักโลกาภิวัฒน์ (Globalization – main streams) ล้วนเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาในระบบ (Formal Education) ซ่ึงจะต้องเป็นสิ่งที่
ใส่เข้าไป (In-put) ส าหรับผู้เรียน และกระบวนในการจัดการศึกษาในระบบนี้เอง คือ สิ่งที่อบรมสั่งสอน 
(Imposition Oriented Approach) ให้กับผู้เรียน กระบวนเหล่านี้จะหล่อหลอมเด็กให้เป็นคุณลักษณะ
ประจ าชาติ อัตลักษณ์ของความเป็นชาติ (Out-put) จะเป็นลักษณะพึงประสงค์ของความเป็นคนไทย
อย่างที่คาดหวัง ดังนั้น จึงมีแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4 ประการ ดังนี้ 
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1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ด ารง
รักษาความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก 

2) การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจ าการให้มี
ความพร้อมมากยิ่งขึ้นให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

3) การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยสถานศึกษา ทุกระดับและทุกประเภทต้อง
ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวน
สัตว์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สาหรับเด็กและประชานชนทั่วไป 

4) การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่  ที่มุ่งเน้นเรื่องการกระจายอ านาจ  เพ่ือที่ให้การบริหาร
สถานศึกษามีความคล่องตัวและเป็นอิสระมากท่ีสุดควบคู่ไปกับการเน้นธรรมาภิบาล 
  

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแนวทาง 4 ประการให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และการส่งเสริมและการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

จากแนวคิด และหลักการที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา ต้องตระหนักถึงการจัดระบบบริหารที่เป็นเชิงระบบ สอดรับกับการจัดการศึกษาที่ส่งผล
ถึงคุณภาพผู้เรียนให้มากที่สุด นอกจากนี้การจัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา และ
การน าข้อมูลไปใช้ต้องเป็นหัวใจของการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องด าเนินการวางระบบ
บริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพ ซึ่งมีกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองที่ท าการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องน าเนื้อหา และสาระแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การบริหารข้อมูลสารสนเทศของ

กระทรวงศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เร่ืองการกระจายอ านาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาของเลขาธกิาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง

คณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.

๒๕๔๕ 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ

การจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ 

ระบบบริหารและสารสนเทศ 
ในสถานศึกษา 

1.2 ความสอดคล้องของระบบบริหารและสารสนเทศกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1  ความสอดคล้องของระบบบริหารและสารสนเทศกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

สถานศึกษาต้องทบทวนการจัดระบบบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ว่ามีความเหมาะสมกับองค์กร  ภาระ
งาน ความจ าเป็นของสถานศึกษา เอ้ือต่อการด าเนินงาน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ วางแผน ก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จอย่างชัดเจน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้เรียน ครูผู้สอน 
คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารโรงเรียน มีการกระจายอ านาจอย่างสมดุลและคุณภาพ 
ได้รับการพัฒนาจากการน าผลการวิเคราะห์วิจัยมาใช้ การจัดระบบสารสนเทศเน้นให้เกิดการบันทึก การเก็บ 
และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบที่สมบูรณ์ มีความครอบคลุม และตรวจสอบได้ น ามาใช้ในการตัดสินใจได้ 
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สถานศึกษาอาจจะพัฒนาให้ทันต่อยุคสมัย เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Based 
Information Systems:CBIS) ในสถานศึกษาเป็นต้น 
 

1.3 ระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 

1.3.1 แนวคิดและหลักการการจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งใน

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ 
สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่น าไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการด าเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
ส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้ที่
เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวคิดและด าเนินการทั้งสองส่วนควบคู่กันไปในขณะเดียวกัน เพ่ือให้มีความสอดคล้องและ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ดังภาพที่ 1.2 
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 การบริหารงาน 

การบริหารงาน 

การบริหาร 

การบริหารงานทั่วไป 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

น าไปใช้พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

- โรงเรียน 

- ห้องเรียน 

- นักเรียน 

ระบบสารสนเทศ 

กฎ 
หมาย 

ที ่
เกี่ยว 
ข้อง 

อื่น ๆ 

PMQA 

SBM 

TQM 

RBM 

ระบบบริหาร 

ข้อมูล 

ปัจจัย 
กระบวนการ 

ผลผลิต 
ผลลัพธ ์

 
ศึกษาและวิเคราะห ์

ความต้องการข้อมูล 

สารสนเทศ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บประมวลผล
หรือการวิเคราะห์

ข้อมูล 

ตรวจสอบ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ปรับปรุง/ 
พัฒนา 

การจัดท าสารสนเทศตามมาตรฐาน 

การน าข้อมูลสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 

การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 

รายงานผลระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
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สถานศึกษาทุกแห่งมีความต้องการให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่
ยอมรับของสังคม ต้องได้ด าเนินการสร้างระบบกลไกหรือกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความม่ันคงและ
หลักประกันต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน  ดังนั้น
การศึกษาแนวคิดและหลักการทางการบริหารสถานศึกษาให้ได้คุณภาพจึงมีความส าคัญต่อผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง ที่จะน าองค์ความรู้ไปใช้ในการวางระบบการบริหารโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 

 

1.3.2 ความส าคัญของการบริหารสถานศึกษา 
ระบบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมทั้งมวลที่จ าเป็นต่อการธ ารงรักษาและ

ด าเนินการภายในสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของสถานศึกษา 
การบริหารสถานศึกษา เป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่จะต้องก าหนดแบบแผน  วิธีการ 

และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดีจะกระทบกระเทือน
ต่อส่วนอ่ืน ๆ ขององค์การ นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะให้
งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากการด าเนินงานต่าง 
ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนท าให้งานนั้น
ประสบความส าเร็จ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความถนัด 
และความต้องการที่ไม่เหมือนกันจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเอาเทคนิควิธีและกระบวนการบริหารที่
เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

1.3.3 หลักการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เกิดพลังและมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องยึด

เงื่อนไขและหลักการส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
1) ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ (School-Based Decision) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้

โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) การมีส่วนร่วม (Participation) ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมก ากับ
ติดตามดูแล 

3) การกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นการกระจายอ านาจด้านการบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

4) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ภารกิจของผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดข้ึน 
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5) ธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นหลักคิดส าหรับการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือประกัน
ว่าในองค์การจะไม่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ด้อยประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยึดหลักเป้าหมายสอดคล้องต่อสังคม 
กระบวนการโปร่งใสและทุกขั้นตอนมีผู้รับผิดชอบ 

6) ความเป็นนิติบุคคล (A juristic person) เป็นการให้สิทธิและอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้เป็น
ของตนเอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  ซึ่ง
ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ที่เป็นของโรงเรียนไว้โดยเฉพาะ 
 

1.3.4 การบริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาเป็นองค์การชนิดหนึ่งที่มนุษย์และสังคมสร้างขึ้น โดยมีธรรมชาติขั้นพ้ืนฐานของ

องค์การคือต้องอยู่รอด  และต้องการความเจริญก้าวหน้าในการด ารงตนให้อยู่รอด  ตลอดจนมีความ
เจริญก้าวหน้า การท างานจะต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลสะท้อนมาจากประสิทธิภาพในส่วนต่าง ๆ ภายในที่
มีการท างานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร การบริหารคุณภาพซึ่งมีความสัมพันธ์และความส าคัญลดหลั่นกันไป  
ทั้งนี้ระบบการบริหารสถานศึกษาอาจแบ่งได้เป็น 2 มิต ิคือ หน้าที่การบริหารกับภารกิจการบริหารสถานศึกษา 
มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

1.3.4.1 หน้าที่ในการบริหารสถานศึกษา 
การบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ 

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยกิจกรรมที่ท าให้การบริหารประสบความส าเร็จเรียกว่า หน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา หรือหน้าที่การบริหารที่ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้การจ าแนกหน้าที่การบริหารของนักวิชาการส่วน
ใหญ่มีแนวคิดสอดคล้องกัน แต่มีการจัดกลุ่มกิจกรรมย่อยแตกต่างกันไปตามความคิดเห็นของแต่ละคน  ในที่นี้
อาจสรุปและจ าแนกหน้าที่การบริหารครอบคลุมใน 4 ด้านดังนี้ (DuBrin, 2000 : p. 12-13) 

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไร
ให้บรรลุและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด 

2) การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ 
และการจัดระบบการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

3) การน า (Leading) หมายถึง การอ านวยการและการประสานงาน  เพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งต้องอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การก ากับให้การด าเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ 

1.3.4.2 ภารกิจในการบริหารสถานศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2545 มาตรา 39 และกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
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การศึกษา พ.ศ.2550 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรง ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีภารกิจดังแสดงในตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1  ภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป 
ก. การพัฒนาหรือการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

ข. การวางแผนงานด้าน
วิชาการ 

ค. การจัดการเรยีนการ
สอนในสถานศึกษา 

ง. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

จ. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

ฉ. การวัดผล ประเมินผล 
และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน 

ช. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

ซ. การนิเทศการศึกษา 
ฌ. การแนะแนว 
ญ. การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

ก. การวางแผนอัตราก าลัง 
ข. การจัดสรรอัตราก าลัง

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ค. การสรรหาและบรรจุ
แต่งตัง้ 

ง. การเปลีย่นต าแหน่งให้
สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จ. การด าเนินการเกี่ยวกับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ฉ. การลาทุกประเภท 
ช. การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
ซ. การด าเนินการทางวินัย

และการลงโทษ 
ฌ. การสั่งพักราชการและ

การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

ญ. การรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 

ก. การจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณ ี

ข. การจัดท าแผนปฏิบตัิการ
ใช้จ่ายเงิน ตามที่ไดร้ับ
จัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยตรง 

ค. การอนุมัติการใช้จ่าย
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 

ง. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

จ. การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ฉ. การตรวจสอบตดิตามและ
รายงานการใช้
งบประมาณ 

ช. การตรวจสอบตดิตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 

ก. การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมลู
สารสนเทศ 

ข. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

ค. การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 

ง. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบายและแผน 

จ. การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

ฉ. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ช. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

ซ. การด าเนินงานธรุการ 
ฌ. การดูแลอาคารสถานท่ี

และสภาพแวดล้อม 
ญ. การจัดท าส ามะโน

ผู้เรยีน 
ฎ. การรับนักเรียน 
ฏ. การเสนอความเห็น

เกี่ยวกับเรื่องการจดัตั้ง 
ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
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ตารางที่ 1.1  ภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 
 

วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป 
ฎ. การส่งเสริมชุมชนให้มี

ความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

ฏ. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น 

ฐ. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 

ฑ. การจัดท าระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

ฒ. การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

ณ. การพัฒนาและใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

ด. การพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีแหล่งเรยีนรู ้

ฎ. การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์ 

ฏ. การออกจากราชการ 
ฐ. การจัดระบบและการ

จัดท าทะเบียนประวัต ิ
ฑ. การจัดท าบัญชีรายชื่อ

และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์

ฒ. การส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ณ. การส่งเสริมและยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิ

ด. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ต. การส่งเสริมวินยั 
คุณธรรมและจรยิธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ถ. การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาต 

ท. การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา การด าเนินการที่
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคลให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ซ. การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา 

ฌ. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่
ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับ
กองทุนเพื่อการศึกษา 

ญ. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ฎ. การวางแผนพัสด ุ
ฏ. การก าหนดรูปแบบรายการ 

หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภณัฑ ์หรือสิ่งก่อสร้างที่
ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอ
ต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แล้วแต่กรณ ี

ฐ. การพัฒนาระบบข้อมลูและ
สารสนเทศเพื่อการจัดท า
และจัดหาพัสด ุ

ฑ. การจัดหาพสัด ุ
ฒ. การควบคุมดูแล 

บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสด ุ

ณ. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 

ด. การเบิกเงินจากคลัง 
ต. การรับเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการจา่ยเงิน 
ถ. การน าเงินส่งคลัง 
ท. การจัดท าบัญชีการเงิน 
ธ. การจัดท ารายงานทางการ

เงินและงบการเงิน 

ฐ. การประสานการจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

ฑ. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

ฒ. การทัศนศึกษา 
ณ. งานกิจการนักเรียน 
ด. การประชาสัมพันธ์งาน

การศึกษา 
ต. การส่งเสริม สนับสนุน

และประสานการจดั
การศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จดั
การศึกษา 

ถ. งานประสานราชการกับ
ส่วนภูมภิาคและส่วน
ท้องถิ่น 

ท. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ธ. การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 

น. แนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรยีน 
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1.3.5 กระบวนการการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1) กระบวนการ (PDCA) 

- การวางแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Plan) 
- การด าเนินการตามแผนและระบบการปฏิบัติงาน (Do) 
- การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
- การปรับปรุงและพัฒนา (Action) 

2) กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
3) กระบวนการบริหารอ่ืน ๆ ที่โรงเรียนน ามาใช้ตามความแตกต่างของโรงเรียน เช่น PMQA, 

TQM, RMB เป็นต้น 
 

1.4 ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 
 

ในสถานศึกษามีข้อมูลมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบระเบียบ
แล้ว จะเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดความยุ่งยากในการน าไปใช้  หรือมีข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้ ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ขอน าเสนอความหมายของค าที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบสารสนเทศ
ในสถานศึกษา ดังนี้ 

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ 
ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จัดกระท า  จึงท าให้
ส่วนมากไม่มีความหมายสมบูรณ์พอที่จะน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ  ตัวอย่างของข้อมูล เช่น จ านวน
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน น้ าหนัก ส่วนสูง เกรดเฉลี่ย คะแนนสอบ NT คะแนนสอบ O-NET ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ จนอยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือน าไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ เช่น อัตราส่วนครูต่อนักเรียน การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มด าเนินการ การจัด
เรียงล าดับคะแนนของนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนที่
ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน เป็นต้น 

ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
ประมวลผลให้อยู่ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพ่ือสะดวกต่อการ
น าไปใช้ สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ จะสามารถน าไปใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหารสถานศึกษา 
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จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สารสนเทศของสถานศึกษา จึงเกิดจากการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิด
จากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มาจัดกระท า/
ประมวลผลหรือวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับ การวิเคราะห์ 
ฯลฯ ตลอดจนการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ (ค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ความแปรปรวน ฯลฯ) ผลที่ได้จากการจัดกระท าด้วยวิธีการต่าง ๆ จะเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารถน าเสนอได้ใน
หลายรูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการบรรยายเป็นความเรียง เป็นต้น 

ในส่วนของระบบสารสนเทศนั้น  จากข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มากมายในสถานศึกษา  ต้องมี
กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศที่ดีจึงจะได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้ โดยทั่วไปการจัดระบบสารสนเทศ จะมีขั้นตอนการด าเนินงานหลัก ๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

1.4.1 การรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นั้น จะต้องก าหนดรายการข้อมูลที่ต้องการ ก าหนด

วิธีการจัดเก็บ สร้างหรือจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและแหล่งข้อมูล  เช่น 
แบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบบันทึก แบบสังเกต เป็นต้น นอกจากนั้นควรก าหนดเวลาในการ
จัดเก็บหรือผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บโดยต้องค านึงถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการที่ก าหนดไว้และมีความ
เชื่อถือได้ 

ในการก าหนดรายการข้อมูลที่ต้องการนั้น อาจด าเนินการโดยศึกษาจากมาตรฐานการศึกษา
ในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายในของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. มาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฯลฯ จากนั้นจึงก าหนดวิธีการและ
เครื่องมือส าหรับรวบรวมข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน เช่น ก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม 
เครื่องมือที่ใช้ควรเป็นแบบสอบถาม หรือใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต เครื่องมือที่ใช้ก็ควรเป็นแบบ
สังเกต เป็นต้น 

 

1.4.2 การตรวจสอบข้อมูล 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะน าไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลก่อน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
 

1.4.3 การประมวลผลข้อมูล 
ขั้นนี้ เป็นการน าข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่

ในรูปแบบที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลใดที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว ก็น ามาจัดกลุ่ม แยกแยะ ตามลักษณะและ
ประเภทของสารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแจงนับ ตลอดไปถึง
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การใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ การด าเนินการอาจใช้วิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่าท าด้วยมือใช้เครื่องค านวณเล็ก ๆ มา
ช่วย จนกระทั่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือคอมพิวเตอร์ก็ได้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิตที่ง่ายและตรง
ที่สุด ค่าสถิติที่นิยมนามาใช้ เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือแม้กระทั่ง
การแจกแจงความถี ่ที่เป็นการหาค่าสถิติท่ีง่ายที่สุด 
 

1.4.4 การน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ 
ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือจัดท าเป็นสารสนเทศที่มีความหมายชัดเจน มีความกะทัดรัด 

ตรงกับความต้องการและสะดวกต่อการน าไปใช้ อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภาพ กราฟ หรือการ
บรรยายเป็นความเรียงก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการน าไปใช้และลักษณะของสารสนเทศนั้น ๆ 
 

1.4.5 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
เป็นการจัดเก็บทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนที่เป็นสารสนเทศไว้ในสื่อต่าง  ๆ อย่างมีระบบ 

สะดวกต่อการค้นหาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ การจดัเก็บอาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ศักยภาพของสถานศึกษา แต่ต้องค านึงถึงระบบของการค้นหาให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน การน าข้อมูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้งการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ 
 

สถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เรียกใช้ได้สะดวกและตรงตาม
ความต้องการ จะช่วยให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล เป็นการสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถ
ตรวจสอบได้ มีกระบวนการวิเคราะห์ ประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีความสมเหตุสมผล เพราะสารสนเทศ
ทั้งหลายนั้นนอกจากจะใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและประกอบการตัดสินใจแล้ว  ยังน าไปสู่การพัฒนา
แนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ในการด าเนินการต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการจัดระบบสารสนเทศ สามารถ
จ าแนกตามวิธีด าเนินการออกเป็น 3 ระบบ มีจุดเด่นและจุดด้อย พอสรุปได้ดังนี้ 

1) ระบบท าด้วยมือ (Manual System) เป็นระบบที่เก็บโดยการใช้เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ระบบนี้
มีข้อดี คือค่าใช้จ่ายน้อย ส่วนข้อเสียคือ การเรียกใช้ไม่สะดวกและไม่ทันการหากจัดระบบแฟ้มเอกสารไม่
เหมาะสมเท่าท่ีควร 

2) ระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi – Automation) ระบบนี้ใช้มือท าส่วนหนึ่ง และใช้เครื่องกลส่วนหนึ่ง 
กล่าวคือ ส่วนที่เป็นเอกสารต่าง ๆ ท าด้วยมือ และส่วนที่สร้างระบบสารสนเทศใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย 
ระบบนี้มีข้อดีคือ ค่าใช้จ่ายไม่สูง การฝึกอบรมบุคลากรไม่มากนัก แต่มีข้อเสียคือ ถ้ารูปแบบเอกสารไม่
เหมาะสม การปฏิบัติงานไม่เหมาะสม การด าเนินการจะล่าช้าหากข้อมูลจากการกรอกเอกสารผิดพลาด ระบบ
นี้จะท าได้ดีต่อเมื่อส่วนที่ท าด้วยมือท าได้สมบูรณ์แบบ ได้แก่ การกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง มีระบบควบคุม 
ตรวจสอบอย่างดี 
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3) ระบบอัตโนมัติ (Full – Automation) เป็นระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด าเนินงาน ระบบนี้ต้อง
มีการออกแบบให้เข้ากับลักษณะงาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาจะมีลักษณะและขนาดของเครื่อง
แตกต่างกัน 
 

อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาไม่ว่าขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก อยู่ในเมืองหรือชนบท ส่วนมากมักจะมี
คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดท าเอกสาร สถานศึกษาควรจะใช้คอมพิวเตอร์ให้เต็มศักยภาพเพ่ือการจัดระบบ
สารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเรียกใช้ได้ทันเวลาในทุกสถานการณ์ การมีข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
ดังกล่าว จะท าให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้แฟ้มเอกสาร อาจแบ่งได้ดังนี้ 
1) แฟ้มข้อมูลหลัก : เป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่งแบ่งเป็นหลายแฟ้มตามโครงสร้างของงาน 
2) แฟ้มข้อมูลย่อย : เป็นแฟ้มข้อมูลใหม่ ๆ ของแฟ้มข้อมูลหลักแต่ยังอาจต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน 
3) แฟ้มดัชนี : เป็นแฟ้มเลขดัชนีที่ระบุว่าข้อมูลใดอยู่ส่วนไหนของข้อมูลหลัก 
4) แฟ้มตารางอ้างอิง : เป็นแฟ้มรวบรวมข้อมูลในลักษณะตารางซึ่งใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง 
5) แฟ้มข้อมูลสรุป : เป็นแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการสรุปผล 
6) แฟ้มข้อมูลส ารอง : เป็นการสร้างแฟ้มข้อมูลส ารองส าคัญ ๆ เพ่ือประโยชน์ในกรณีท่ีข้อมูลเดิมสูญ

หาย 
 

1.5 องค์ประกอบของระบบบริหารภายในสถานศึกษา 
 

สถานศึกษาเป็นองค์การที่เป็นระบบ ประกอบด้วยระบบย่อยภายในอีกหลายระบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละ
ระบบก็มีวัตถุประสงค์เฉพาะ มีโครงสร้างและกลไกในการท างานเฉพาะของตน ซึ่งจะน าไปสู่วัตถุประสงค์ของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ระบบย่อยภายในสถานศึกษามีองค์ประกอบส าคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 

1.5.1 ปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นทรัพยากรหรือสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือน าไปสู่ระบบและก่อให้เกิดการ
ท างาน ได้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี หลักสูตรสถานศึกษา 
เป็นต้น 

1.5.2 กระบวนการ (Process) เป็นการท าหน้าที่แปรสภาพทรัพยากรหรือประมวลผลให้เป็น
ผลผลิต ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

1.5.3 ผลผลิต (Output) เป็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของระบบ ได้แก่ นักเรียนที่
จบการศึกษามีความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตร ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและครู เป็นต้น 

1.5.4 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมการท างานของระบบให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ รวมถึงชี้ให้เห็นข้อดีและข้อบกพร่องของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งจะน าไปสู่การ
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สภาพแวดล้อม 

ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 

- ผู้ บ ริหาร  ค รู ผู้สอน 

บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร

ศึกษา 

- อาคาร สถานที่ 

- วัสดุ อุปกรณ์  

- งบประมาณ 

- สื่อและเทคโนโลยี 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- กระบวนการเรียนการ

สอน 

- กระบวนการบริหาร 

- ก า ร จั ด ร ะ บ บ

สารสนเทศ 

            ฯลฯ 

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- ด้านผู้เรียน 

- ด้านครู 

- ด้ า น ผู้ บ ริ ห า ร

สถานศึกษา 

สภาพแวดล้อม 

ข้อมูลปอ้นกลับ 

ปรับปรุงเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพตามต้องการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

1.5.5 สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นสภาพทั่วไปของบริบทที่อยู่ล้อมรอบระบบหรือ 
องค์การ ได้แก่ ที่ตั้ง ชุมชน ผู้ปกครอง บรรยากาศขององค์การ เป็นต้น 
 

องค์ประกอบส าคัญทั้ง 5 ประการของระบบ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังภาพ
ที่ 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.3  สถานศึกษาในฐานะองค์การที่เป็นระบบ 
 

จากองค์ประกอบของระบบสถานศึกษาที่กล่าวข้างต้น หากพิจารณาเฉพาะการบริหารสถานศึกษาจะ
พบว่ากิจกรรมหรือกระบวนการบริหารสถานศึกษาคือส่วนที่เป็นกระบวนการของระบบนั่นเอง 
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1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศกับระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 

เมื่อพิจารณาหลักการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  ว่าด้วย ระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพกับหลักการบริหารที่เป็นระบบ ต้องมีความสอดคล้องกัน ดัง
ภาพที่ 1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.4  การพัฒนาคุณภาพกับหลักการบริหารที่เป็นระบบ 
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1.7 รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
 

การส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง
แล้วน าไปสู่การขยายผลภายในสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
กัลยาณมิตร ในรูปแบบของการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ (Whole School Approach) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในรอบถัดไป 

 

ตัวอย่าง  การบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ เช่น 
1.7.1 หลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ร่วมกัน

ปฏิบัติตามแผน (Do) ร่วมกันติดตามตรวจสอบ (Check) และร่วมกันปรับปรุง (Action) 
 

1.7.2 รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงระบบ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (สวร.) (2547, 2548) ได้ด าเนินโครงการวิจัยพัฒนาเชิง

ระบบเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพในโรงเรียน และโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรม 
“ToPSTAR” ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอก ดังนี้ 

1) To (Think over) เป็นแนวทางการมองภาพการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดแนว 
2) P (Planning) เป็นแนวทางการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพในโรงเรียน 
3) S (System) เป็นแนวทางการพัฒนาระบบต่าง ๆ ในโรงเรียน 
4) T (Team) เป็นแนวทางในการจัดโครงสร้างและพัฒนาทีมงานในโรงเรียน 
5) AR (Assessment and Reflection) เป็นแนวทางที่โรงเรียนจะใช้ในการประเมินทบทวน

และการปรับปรุงระบบต่าง ๆ ในโรงเรียน 
 

ตัวอย่าง  รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบองค์รวมของโรงเรียนไผทศึกษา 
ประยุกต์หลักการ 3 ประการ คือ หลักการบริหารโดยใช้เป็นฐาน (School Based Management : 

SBM) หลักการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล  (Individualized Development) หลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา (Accountability) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ความส าเร็จของโรงเรียนเป็นผลรวมของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพตามภาระหน้าที่ที่แตกต่างของ
บุคลากรทุกคน ภายใต้ความเข้าใจและปณิธานร่วมกัน จึงก าหนดเป็นแนวนโยบายเพ่ือด าเนินการสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นไปอย่างมีทิศทางและพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เกื้อหนุนกัน ทั้งนี้โดยอาศัยภาวะผู้น าของผู้บริหาร สร้าง
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ความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนภายนอกโรงเรียน  ซึ่งเป็นการพัฒนา
ระบบการท างานทั้งโรงเรียน (Whole School Approach) มีกรอบวิธีการบริหารดังภาพที่ 1.5 
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ภาพที่ 1.5  รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบองค์รวม 
 

การ 
ประกัน 
คุณภาพ 
ภายใน 

หลักการบริหารโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน 

การกระจายอ านาจ 

การบริหารแบบมสี่วนร่วม 

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อจัดการศึกษา 

หลักการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
เป็นรายบุคคล 

การ 
ประกัน 
คุณภาพ 
ภายใน 

หลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ที่ 
เน้นนกัเรียนเป็นส าคัญ 

การวัดและประเมินผล 

สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี 

การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาครู 

- คณะกรรมการสถานศึกษา 

- คณะกรรมการบริหาร 

- ผู้ปกครอง / ครู 

- การบริหารจัดการ 

- การเรียนการสอน 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ศักยภาพผู้เรียน 

School 
In 

School 

อนุบาล 

ประถม 

มัธยม 

สองภาษา 

Gifted 
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1.8 สารสนเทศในสถานศึกษา 
 

ปัจจุบันในการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล มักมีการใช้เทคโนโลยี เช่น 
คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่จะให้การด าเนินการดังกล่าวสามารถกระท าได้รวดเร็วและถูกต้อง  ทั้งนี้ การ
ประมวลผล อาจจัดกระท าในลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
ในรูปของโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งพัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงขอน าเสนอ
โปรแกรมประยุกต์ใช้และแนวปฏิบัติในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา  เทคนิควิธีปฏิบัติ
โปรแกรมในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  มีรายละเอียดและแนวปฏิบัติ จ าแนกราย
โปรแกรม ดังนี้ 

O-BEC เป็นโปรแกรมเพ่ือการจัดเก็บบันทึก ประมวลผล และรายงานขอ้มูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน เน้นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา  การจัดตั้ง การ
จัดสรรงบประมาณ การวางแผนทางการศึกษา และการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม B-OBEC, M-OBEC, P-
OBEC และโปรแกรมอ่ืน ๆ การด าเนินการก าหนดเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ข้อมูลต้นปีการศึกษา ระยะที่ 
2 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 

SMIS เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (School Management 
Information System : SMIS) พัฒนาขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลในระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย ทะเบียน
โรงเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล และข้อมูลงานวิชาการ ก าหนดจัดเก็บเป็น 2 
ระยะ ได้แก่ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน และข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 

M-OBEC เป็นโปรแกรมเพ่ือบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูลครุภัณฑ์รายโรงเรียน โดยให้
โรงเรียนหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บันทึก ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ 

B-OBEC เป็นโปรแกรมเพ่ือบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรงเรียน โดยให้
โรงเรียนหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ 

Data On Web เป็นการรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของ 
สพฐ. www.obec.go.th ซึ่งก าหนดรายงานข้อมูลเป็นระยะ ได้แก่ ครั้งที ่1 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ครั้ง
ที ่2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน และอัพเดตข้อมูลในทุกวันที่ 10 ของเดือน 

P-OBEC เป็นโปรแกรมเพ่ือบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นระบบที่น าเอาระบบแผนที่กราฟิก (Geographic) มา
ท างานร่วมกับฐานข้อมูล (Database) ที่มีความสามารถในการจัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง สืบค้น จัดการ วิเคราะห์ 
แสดงผลและรายงานผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์เป็นตัว
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ 
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ศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชุมพร เขต 1 น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศจากโปรแกรมบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ ในรูปของศูนย์ปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
AOC ที่ เว็บไซต์  http://202.143.161.13/aoc เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด  (POC) ระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (DOC) และระดับกระทรวงศึกษาธิการ (MOC) เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานและองค์กรสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน 

ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยด้วยแล้วผู้บริหารที่ดีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้  มีทักษะในการน า
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษาตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาในปัจจุบันได้แบ่ง
งานออกเป็น 4 ด้านดังนี้ การบริหารงานวิชาการ, การบริหารงานบุคลากร, การบริหารงานทั่วไป และการ
บริหารงบประมาณ ซึ่งงานแต่ละงานมีความส าคัญต้องด าเนินการให้ถูกต้องและรวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และในแต่
ละงานก็ยังใช้ข้อมูลสารสนเทศจากโปรแกรมที่แตกต่างกัน การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคลากรจะ
ใช้โปรแกรม Smis ในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน , โปรแกรม e-office ด้านงานธุรการ , การ
บริหารงานการเงินใช้โปรแกรมต้นทุนผลผลิต และการบริหารงานวิชาการจะใช้โปรแกรม Student 44 ในด้าน
งานทะเบียนและวัดผล ซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดท าขึ้นจะต้องน าไปใช้ในการให้บริการหน่วยงานอ่ืนและผู้ขอรับ
บริการจากสถานศึกษา 

ประเภทของสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
1) งานวิชาการ 
2) งานงบประมาณ 
3) งานบริหารงานบุคคล 
4) งานบริหารงานทั่วไป 
เนื่องจากการบริหารงานของสถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ผู้บริหารใน

ฐานะผู้น าจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการบริหารและใช้ข้อมูลสารสนเทศ และมีทักษะในการ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ฉะนั้นบทบาทที่ส าคัญในการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร
สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

1) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ 
ให้มีหน้าที่จัดท าข้อมูลตามระบบการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ ให้เข้ารับการอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ ที่
หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น บุคลากรในด้านนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

2) ผู้บริหารจะต้องมีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด าเนินการกรอก
ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

3) ผู้บริหารควรให้การสนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรม พัฒนาทักษะด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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4) ผู้บริหารมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษา
ได้จัดท าขึ้นก่อนน าไปใช้เพื่อให้เกิดผลดีต่อภาพพจน์ของสถานศึกษา 

5) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้ และสามารถสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศที่ทางสถานศึกษาจัดท าขึ้นได้ด้วยตนเอง โดยมีการจัดท าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ 
และให้ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เป็นผู้แนะน าขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ในการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนเพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศนั้น สถานศึกษาต้องประเมินจากผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ จะได้
ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ พร้อมน าไปใช้ในการเขียนรายงานและเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
ลักษณะหรือรูปแบบการจัดเก็บ อาจจ าแนกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

2) ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3) ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
นอกจากนี้ สถานศึกษาควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือประโยชน์ในการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งควรจัดเก็บ
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ผลจาก SAR ของสถานศึกษาย้อนหลัง) 
2) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีย้อนหลัง 

3) ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาย้อนหลัง 
 

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
 

1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1  ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน…………………………..ที่ตั้ ง……… ต าบล………...อ าเภอ………….จังหวัด……….....
สังกัด………. โทร………….โทรสาร……..e-mail…………website…………  

เปิดสอนระดับชั้น…………….ถึงระดับชั้น……………..เนื้อท่ี…….…..ไร่……ตารางวา  
เขตพ้ืนที่บริการ………………………………………………………………. 
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ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  ข้อมูลผู้บริหาร 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล..........................................โทร......................  

วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………………………สาขา……………….…….  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ...... จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา .... ปี ...... เดือน 

- รองผู้อานวยการโรงเรียน .................. คน  
ชื่อ-สกุล ...................................วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………โทร.........  
ชื่อ-สกุล ...................................วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………โทร.........  
ชื่อ-สกุล ...................................วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………โทร.........  
ชื่อ-สกุล ...................................วุฒิการศึกษาสูงสุด …………………โทร......... 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของปีการศึกษา) 
- จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งสิ้น ………………คน 
- จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ……………คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1      
อ.2      
รวม      
ป.1      

..........      
ป.6      
รวม      
ม.1      

..........      
ม.6      
รวม      

รวมทั้งหมด      
 

 
- จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกาย………………คน คิดเป็นร้อยละ……... 
- จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย……คน คิดเป็นร้อยละ….... 
- จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม…………..คน คิดเป็นร้อยละ……... 
- จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ…………………คน คิดเป็นร้อยละ……... 
- จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ…………………………..…คน คิดเป็นร้อยละ……... 
- จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……คน คิดเป็นร้อยละ……... 
- จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ………….คน คิดเป็นร้อยละ……... 
- สถิติการขาดเรียน / เดือน ……………….….คน คิดเป็นร้อยละ……... 
- จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น ...................... คน คิดเป็นร้อยละ……... 
- จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

ชั้นอนุบาล 2 จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ……….. 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ……….. 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ……….. 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ……….. 

- อัตราส่วนครู : นักเรียน = …………..  :  ………… 
1.4    ข้อมูลครูและบุคลากร 

ครูประจ าการ 
 

ที ่
ชื่อ – ชื่อ

สกุล 
อายุ ต าแหน่ง/

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

จ านวนครั้ง / 
ชั่วโมงท่ีรับการพัฒนา/ปี จริง ราชการ 

1         
2         
 ฯลฯ        

 

จ านวนครูผู้สอนที่สอนวิชาตรงเอก ...................... คน คิดเป็นร้อยละ .................... 
จ านวนครูผู้สอนที่สอนตรงความถนัด ................... คน คิดเป็นร้อยละ .................... 

 

ครูอัตราจ้าง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์สอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก 

สอนวิชา/ 
ชั้น 

จ้างด้วยเงิน 

1        
2        
 ฯลฯ       

 
1.5  ข้อมูลอาคารสถานที่ 

อาคารเรียนจ านวน …….. หลัง อาคารประกอบจ านวน …......... หลัง 
1.6  ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน (บาท) รายจ่าย จ านวน (บาท) 
เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)  งบอ่ืน ๆ (ระบุ)  
รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  
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งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ....................ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาคิดเป็นร้อยละ..........................ของรายรับ 

1.7  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
- สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ……มีประชากรประมาณ ....... คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ...........อาชีพหลักของชุมชน คือ ……………….… ส่วนใหญ่นับถือศาสนา ......... 
ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ......... 

- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ………อาชีพหลัก คือ .......................ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนา……ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี .......... บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 
…………….. คน 

- โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
(บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก

ชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 
1.8  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…....................................................................................................................................................................... 
 

1.9  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ห้องสมุดมีขนาด............ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด ………… เล่ม 

การสืบค้นหนังสือราชการ และการยืม-คืน ใช้ระบบ …………………………. 
จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย......... คน ต่อ วัน 

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ………………. ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน ………………. ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน ………………. ห้อง 
ห้อง ............... (ระบ)ุ จ านวน ………………. ห้อง 

- คอมพิวเตอร์ จ านวน ............ เครื่อง 
ใช้เพื่อการเรียนการสอน .....................เครื่อง 
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ...... เครื่อง 
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ……………... เครื่อง 
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- แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  
2.  

ฯลฯ  
 

- แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1.  
2.  

ฯลฯ  
 

- ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ชื่อ-สกุล..................... ให้ความรู้เรื่อง ......................เมื่อ………............. 
ชื่อ-สกุล..................... ให้ความรู้เรื่อง ......................เมื่อ………............. 

 

1.10 เกียรติยศและผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
- ผลงานดีเด่น 

 

ประเภท ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
 

  

ผู้บริหาร (ระบุชื่อ) 
 

  

ครู (ระบุชื่อ) 
 

  

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
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- งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ที ่
ชื่องาน/ 

โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานยืนยัน 
ความส าเร็จ 

วิธีด าเนินการ (ย่อ ๆ) 
ตัวบ่งชี้ 

ความส าเร็จ 
(จ านวน / ร้อยละ) 

 
 

    

 
2) ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

จากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยผ่านการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกิดคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียนดังกล่าวสามารถน ามาจัดระบบสารสนเทศตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ระดับดีมาก หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับด ีหมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ 75 – 89 
ระดับพอใช้ หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินร้อยละ 50 – 74 
ระดับปรับปรุง หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 50 
ตารางที่ 2 เป็นตัวอย่างแบบบันทึกสารสนเทศที่แสดงผลการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้และ

รายวิชาของผู้เรียน ที่สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 
ตารางที่ 2  ร้อยละผู้เรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายวิชา............ชั้น........ เป็นราย
หน่วยการเรียนรู้และโดยรวม 
 

หน่วย
การ 

เรียนรู ้
ที ่

มาตรฐานการเรียนรู/้ 
ตัวช้ีวัด (ตามกลุม่สาระ 

การเรยีนรู้) 

ร้อยละผู้เรียนท่ีมีคณุภาพระดบัดีขึน้ไป 
ตามาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

เฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ มาตรฐานที ่
1 2 3 4 5 6 ฯลฯ 

1 
ท 1.1 ป.1/1 ป.1/2 
ป.1/3 .......... 

75 - 90 65 70 70  74.00 พอใช้ 

2 ให้ระบุตามที่จัดในหน่วย 80 85 75 80 75 90  80.83 ด ี
3 ให้ระบุตามที่จัดในหน่วย 75 80 85 70 80 80  78.33 ด ี

ฯลฯ ฯลฯ          
 รวมเฉลี่ย 76.66 82.50 83.33 71.66 75.00 80.00  77.72 ด ี
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_การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา_ 

 

ตารางที ่3 เป็นตัวอย่างแบบบันทึกสารสนเทศท่ีแสดงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นเรียน 
 

ตารางที่ 3  เฉลี่ยร้อยละและระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
........................เป็นรายระดับชั้นเรียนและโดยรวม 
 

ระดับชั้นเรียน 

เฉลี่ยร้อยละผู้เรียนท่ีมีคณุภาพระดับดีขึ้นไป 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ มาตรฐานที ่
1 2 3 4 5 6 ฯลฯ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 76.66 82.50 83.33 71.66 75.00 80.00  77.72 ด ี
ประถมศึกษาปีท่ี 2 75.00 82.00 82.33 70.66 75.00 82.00  77.83 ด ี

ฯลฯ          
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 80.66 90.50 85.33 80.66 72.00 85.00  82.35 ด ี

รวมเฉลี่ย 77.44 85.00 83.66 74.32 74.00 82.33  79.46 ด ี
 

ตารางที ่4 เป็นตัวอย่างแบบบันทึกสารสนเทศท่ีแสดงคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับโรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตารางที ่4 เฉลี่ยร้อยละและระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และโดยรวม 
 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

เฉลี่ยร้อยละผู้เรียนท่ีมีคณุภาพระดับดีขึ้นไป 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เฉลี่ย 
ระดับ 

คุณภาพ มาตรฐานที ่
1 2 3 4 5 6 ฯลฯ 

ภาษาไทย 77.44 85.00 83.66 74.32 74.00 82.33  79.46 ด ี
คณิตศาสตร ์ 80.00 78.00 80.33 75.66 70.00 75.00  76.50 ด ี
วิทยาศาสตร ์ 85.00 80.00 83.45 78.33 72.20 80.00  79.83 ด ี
สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

80.66 90.50 85.33 80.66 72.00 85.00  82.35 ด ี

สุขศึกษาและพลศึกษา 90.00 85.00 90.45 78.33 76.20 85.00  84.16 ด ี
ศิลปะ 80.00 82.00 85.33 75.66 72.00 80.00  79.17 ด ี
การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

88.66 82.33 86.00 78.66 80.33 80.00  82.66 ด ี

ภาษาต่างประเทศ 78.33 80.00 83.66 72.33 65.00 70.33  74.94 พอใช้ 
รวมเฉลี่ย 84.01 82.79 84.82 76.66 73.09 79.37  80.12 ด ี
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_การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา_ 

ตารางที่ 5 เป็นตัวอย่างแบบบันทึกสารสนเทศระดับห้องเรียน  ที่แสดงคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นรายบุคคล ในรายวิชา................... ชั้น…….... 
 
ตารางที่ 5 ระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  รายวิชา............ ชั้น…….... เป็น
รายบุคคลและโดยรวม 
 

รายชื่อนักเรียน 
ระดับคณุภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานท่ี คุณภาพ 

โดยรวม 1 2 3 4 5 6 ฯลฯ 
1. เด็กชายจณิวัตร  แก้วใส ด ี ด ี ดีมาก พอใช้ พอใช้ ด ี  ด ี
2. เด็กหญิงวรรณชนก  ช่ืนใจ ดีมาก ด ี ด ี ดี ด ี ด ี  ด ี
3. เด็กชายวิษณุ  ทรัพย์มาก ด ี ด ี ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก  ดีมาก 

สรุปคณุภาพโดยรวม ด ี ด ี ดีมาก ดี ด ี ด ี  ด ี
 

หมายเหตุ สรุปคุณภาพโดยรวมใช้ความถี่ของระดับคุณภาพ (Mode) 
 

3) ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของครูในสถานศึกษา นอกจากจัดการเรียนรู้แล้ว ยังต้องปฏิบัติงานตาม

โครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ผลจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ต้องน าไปจัดกระท าหรือประมวลผลให้อยู่ในลักษณะของสารสนเทศ เพ่ือน าไปประกอบการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังตัวอย่าง ในตารางที่ 6 

(ควรเรียงล าดับตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามภาระการ
บริหารงานนิติบุคคลของสถานศึกษา และควรตรวจสอบว่าตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบ
ทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้หรือไม่) 
 
ตารางที ่6 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

ขั้นตอนกิจกรรม 
ข้อมูล/สารสนเทศ 

ที่ได้จาก 
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ี 

การน าข้อมูล 
สารสนเทศไปใช้ 

งานวิชาการ 
1. โ ค ร ง ก า ร

พั ฒ น า
ทักษะการ
คิ ด ข อ ง
นักเรียน 

- พัฒนาครูให้มี
ความสามารถใน
การจัดการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิด  

- ครูจ านวน.............คน  
คิดเป็นร้อยละ...............
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะ
การคิด 
- ครูจ านวน.............คน  

มาตรฐานที ่4  
ตัวบ่ ง ช้ีที่  4.1–
4.4 
 
มาตรฐานที่ 7 

- การท าวิจัยในช้ันเรียน
ของครู  

- การท าวิจัยของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
(วิจัยสถาบัน)  
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_การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา_ 

 

ตารางที ่6 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ต่อ) 
 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

ขั้นตอนกิจกรรม 
ข้อมูล/สารสนเทศ 

ที่ได้จาก 
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ี 

การน าข้อมูล 
สารสนเทศไปใช้ 

 - จัดท า/จัดหา 
ชุดฝึกทักษะการ
คิดของนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้น 

-  ใช้ชุดฝึกทักษะ
การคิดกับนักเรียน
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ทุก
ระดับชั้น 

-  ประเมินทักษะ
การคิดฯ ของ
นักเรียนทุกคน  

คิดเป็นร้อยละ...............
จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะ
การคิด 
- ครูจ านวน.............คน  
คิดเป็นร้อยละ............... 
จัดท าชุดฝึกทักษะการคิด 
- มีชุดฝึกทักษะการคิด

ของครู (สื่อการสอน)
จ านวน......................ชุด 

- นักเรียนจ านวน.......คน
คิดเป็นร้อยละ
................ผ่านเกณฑ ์

การประเมินทักษะการคิด  

ตั วบ่ ง ช้ีที่  7.3-
7.4  

- การท าผลงานทาง
วิชาการเพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะ  

- -ประเมินคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา  

- เขียนรายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา  

- ก าหนดแผนงาน/
โครงการในปีต่อไป  

- ก าหนดนโยบายของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  

2. โ ค ร ง ก า ร
เ ข้ า ค่ า ย
ฝึ ก อ บ ร ม
คุ ณ ธ ร ร ม
นักเรียน 

- จัดค่ายฝึกอบรม
คุณธรรมนักเรียน 
โดยเชิญภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและ
พระสงฆเ์ป็น
วิทยากร เน้น
คุณธรรมเกี่ยวกับ
การอยู่ร่วมกันใน
สังคม ความภมูิใจ
ในความเป็นไทย 
ความกตัญญู
กตเวที ฯลฯ 

- อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
หน้าเสาธงทุกวัน 

-  อบรมและ
สอดแทรก 

- นักเรียนจ านวน.......คน
คิดเป็นร้อยละ
................ผ่านเกณฑ ์

การประเมินพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม  
ตามวัตถุประสงค/์
เป้าหมายของโครงการ  
และตามคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา  

มาตรฐานที ่1  
ตั วบ่ ง ช้ี ที่  1.1-
1.6  
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_การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา_ 

ตารางที ่6 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ต่อ) 
 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

ขั้นตอนกิจกรรม 
ข้อมูล/สารสนเทศ 

ที่ได้จาก 
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ี 

การน าข้อมูล 
สารสนเทศไปใช้ 

 คุณธรรม ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

   

3. โครงการเข้า
ค่ายฝึกอบรม
คุ ณ ธ ร ร ม
นักเรียน 

- จัดค่ายฝึกอบรม
คุณธรรมนักเรียน โดย
เชิญภูมิปญัญาท้องถิ่น
และพระสงฆ์เป็น
วิทยากร เน้น
คุณธรรมเกี่ยวกับการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
ความภูมิใจในความ
เป็นไทย ความกตัญญู
กตเวที ฯลฯ 

- อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
หน้าเสาธงทุกวัน 

-  อบรมและสอดแทรก
คุณธรรม ระหว่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้

- นักเรียนจ านวน.......คนคิด
เป็นร้อยละ................ผ่าน
เกณฑ ์

การประเมินพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม  
ตามวัตถุประสงค/์เป้าหมาย
ของโครงการ  
และตามคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา  

มาตรฐานที ่1  
ตัวบ่งช้ีที ่1.1-1.6  

 

4. โ ค ร ง ก า ร
พั ฒ น า
ความสามารถ
ในการจัดการ
เรียนรู้ที่ เน้น
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
ส าคัญของครู
โ ด ย ใ ช้ ก า ร
นิเทศภายใน
แ บ บ มี ส่ ว น
ร่วม 

- ประชุมคร ูก าหนด
หลักสตูรการฝึกอบรม 

- จัดอบรมครูเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้
เทคนิค/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นส าคญั การใช้
แหล่งเรียนรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น การวัด
และประเมินผลตาม
สภาพจริง โดย
วิทยากรภายนอก 

1) ครูจ านวน.............คน  
คิดเป็นร้อยละ...............  

ได้รับการพัฒนาโดยการ
ฝึกอบรม  
2) ครูจ านวน.............คน  

คิดเป็นร้อยละ...............  
มีแผนการจัดการเรยีนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3) ครูจ านวน.............คน  

คิดเป็นร้อยละ...............  
ได้รับการนิเทศการสอน  
4) ครูจ านวน.............คน  

คิดเป็นร้อยละ............... 

มาตรฐานที ่7 ตัว
บ่งช้ีที่ 7.5-7.6  
มาตรฐานที ่11 ตัว
บ่งช้ีที ่11.1,11.3  
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ตารางที ่6 ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ต่อ) 
 

ช่ือโครงการ/
กิจกรรม 

ขั้นตอนกิจกรรม 
ข้อมูล/สารสนเทศ 

ที่ได้จาก 
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน 
การศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ี 

การน าข้อมูล 
สารสนเทศไปใช้ 

 - นิเทศภายในโดยเพื่อน
นิเทศเพื่อน เพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
ให้ข้อเสนอแนะซึ่งกัน
และกันเพ่ือปรับเปลีย่น 
วิธีการจัดการเรียนการ
สอน 

- นิเทศภายในโดย
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้นเิทศภายในท่ี
ได้รับแต่งตั้งด าเนินการ
นิเทศภายในตามปฏิทิน 

- ประเมินผลการจดัการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญของครูทุกคน 

5) ครูจ านวน.............คน  
คิดเป็นร้อยละ...............  

มีผลการประเมินการจัดการ
เ รี ยนรู้ ที่ เ น้ นผู้ เ รี ยน เป็น
ส าคัญอยู่ในระดับดี 

มาตรฐานที ่7 
ตัวบ่งช้ีที ่7.5-
7.6  
มาตรฐานที่ 11 
ตั ว บ่ ง ช้ี ที่  
11.1,11.3  

 

 
ตัวอย่าง แบบบันทึกการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลัง 3 ปี 
1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ผลจาก SAR ของสถานศึกษาย้อนหลัง) 

6) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

* ระดับคณุภาพการศึกษา 
ย้อนหลัง 
ปีที่ 1 
(2552) 

ย้อนหลัง 
ปีที่ 2 
(2551) 

ย้อนหลัง 
ปีที่ 3 
(2550) 

มาตรฐานที ่1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์    

มาตรฐานที ่2 เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม    

มาตรฐานที ่3 เด็กสามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้และมีความรูส้ึก ที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

   

มาตรฐานที ่4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคดิรเิริ่ม สร้างสรรค ์    

มาตรฐานที ่5 เด็กมีความรู้และทกัษะเบื้องต้น    

มาตรฐานที ่6 เด็กมีความสนใจใฝรู่้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง    
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

* ระดับคณุภาพการศึกษา 
ย้อนหลัง 
ปีที่ 1 
(2552) 

ย้อนหลัง 
ปีที่ 2 
(2551) 

ย้อนหลัง 
ปีที่ 3 
(2550) 

มาตรฐานที ่7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี    

มาตรฐานที ่8 เด็กมีสุนทรยีภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ ดนตร ีและการเคลื่อนไหว    

มาตรฐานที ่9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒ/ิความรู ้ความสามารถตรงกับ งานท่ีรับผิดชอบ 
หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ 

   

มาตรฐานที ่10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมปีระสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

   

มาตรฐานที ่11 ผู้บรหิารมคีุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

   

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหาร และพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบครบวงจร 

   

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน    

มาตรฐานที ่14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

มาตรฐานที ่15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิคณุภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย    

มาตรฐานที ่16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 

   

มาตรฐานที ่17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น    

มาตรฐานที ่18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรยีนรู้ในชุมชน 

   

 
7) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

* ระดับคณุภาพการศึกษา 
ย้อนหลัง 
ปีที่ 1 
(2552) 

ย้อนหลัง 
ปีที่ 2 
(2551) 

ย้อนหลัง 
ปีที่ 3 
(2550) 

มาตรฐานที ่1 เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์    
มาตรฐานที ่2 เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม    
มาตรฐานที ่3 เด็กสามารถท างานจนส าเร็จ ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้และมีความรูส้ึก ที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

   

มาตรฐานที ่4 เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคดิรเิริ่ม สร้างสรรค ์    
มาตรฐานที ่5 เด็กมีความรู้และทกัษะเบื้องต้น    
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

* ระดับคณุภาพการศึกษา 
ย้อนหลัง 
ปีที่ 1 
(2552) 

ย้อนหลัง 
ปีที่ 2 
(2551) 

ย้อนหลัง 
ปีที่ 3 
(2550) 

มาตรฐานที ่6 เด็กมีความสนใจใฝรู่้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง    
มาตรฐานที ่7 เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี    
มาตรฐานที ่8 เด็กมีสุนทรยีภาพและลักษณะนสิัยดา้นศิลปะ ดนตร ีและการเคลื่อนไหว    
มาตรฐานที ่9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒ/ิความรู ้ความสามารถตรงกับ งานท่ี
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ 

   

มาตรฐานที ่10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยา่งมปีระสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

   

มาตรฐานที ่11 ผู้บรหิารมคีุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจดัการศึกษา 

   

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหาร และพัฒนาองค์กร
อย่างเป็นระบบครบวงจร 

   

มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการบริหารและจดัการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน    
มาตรฐานที ่14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

มาตรฐานที ่15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิคณุภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลาย    
มาตรฐานที ่16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 

   

มาตรฐานที ่17 สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น    
มาตรฐานที ่18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรยีนรู้ในชุมชน 

   

 
1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีย้อนหลัง 

8) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

โครงการ / กิจกรรม 

ผลส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ย้อนหลังปีท่ี 1 
(2552) 

ย้อนหลังปีท่ี 2 
(2551) 

ย้อนหลังปีท่ี 3 
(2550) 

1. โครงการ....................................  
กิจกรรม..................................  
กิจกรรม..................................  

ฯลฯ 

เด็กร้อยละ.............  
...............................  

เด็กร้อยละ.............  
...............................  

เด็กร้อยละ.............  
...............................  
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โครงการ / กิจกรรม 

ผลส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ย้อนหลังปีท่ี 1 
(2552) 

ย้อนหลังปีท่ี 2 
(2551) 

ย้อนหลังปีท่ี 3 
(2550) 

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

เด็กร้อยละ.............  
...............................  

เด็กร้อยละ.............  
...............................  

เด็กร้อยละ.............  
...............................  

3. โครงการ....................................  
กิจกรรม..................................  
กิจกรรม.................................. 

ครูร้อยละ.............  
.............................  

ครูร้อยละ.............  
.............................  

ครูร้อยละ.............  
.............................  

 
9) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

โครงการ / กิจกรรม 

ผลส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม 
(เชิงปริมาณและคณุภาพ) 

ย้อนหลังปีท่ี 1 
(2552) 

ย้อนหลังปีท่ี 2 
(2551) 

ย้อนหลังปีท่ี 3 
(2550) 

1. โครงการ....................................  
กิจกรรม..................................  
กิจกรรม.................................. 

เด็กร้อยละ.............  
...............................  

เด็กร้อยละ.............  
...............................  

เด็กร้อยละ.............  
...............................  

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

ครูร้อยละ.............  
.............................  

ครูร้อยละ.............  
.............................  

ครูร้อยละ.............  
.............................  

 
1.3 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาย้อนหลัง 

1.3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 2) 
 

พัฒนาการ 
* ระดับคณุภาพพัฒนาการของเดก็ 

ย้อนหลังปีท่ี 1 
(2552) 

ย้อนหลังปีท่ี 2 
(2551) 

ย้อนหลังปีท่ี 3 
(2550) 

1. ด้านร่างกาย ด ี ด ี พอใช้ 
2. ด้านอารมณ์ – จิตใจ พอใช้ ด ี พอใช้ 
3. ด้านสังคม พอใช้ พอใช้ ปรับปรุง 
4. ด้านสตปิัญญา พอใช้ ด ี ปรับปรุง 
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เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ระดับด ีหมายถึง เด็กร้อยละ 75 ขึ้นไป มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับ ดี  
ระดับพอใช้ หมายถึง เด็กร้อยละ 50 – 74 มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับ ดี  
ระดับปรับปรุง หมายถึง เด็กต่ ากว่าร้อยละ 50 มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับ ดี 

 

1.3.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับสถานศึกษา) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 

ย้อนหลังปีท่ี 1 (2552) ย้อนหลังปีท่ี 2 (2551) ย้อนหลังปีท่ี 3 (2550) 
เป้าหมาย ผลส าเร็จ เป้าหมาย ผลส าเร็จ เป้าหมาย ผลส าเร็จ 

ภาษาไทย 70 74 70 77 70 77 
คณิตศาสตร์ 65 69 65 59 65 63 
วิทยาศาสตร์ 65 53 65 66 65 64 
สังคมศึกษาฯ 75 72 75 73 70 76 
สุขศึกษาและพลศึกษา 90 92 85 88 80 82 
ศิลปะ 85 90 80 83 85 85 
ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

85 85 80 82 75 80 

ภาษาต่างประเทศ 75 60 65 58 65 60 
ภาพรวมเฉลี่ย 76.25 74.38 73.13 73.25 71.88 73.38 

 
2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับชาติ) 

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรยีนที่ได้ระดับ ด ี
ย้อนหลังปีท่ี 1 (255...) ย้อนหลังปีท่ี 2 (255...) ย้อนหลังปีท่ี 3 (255...) 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ภาษาไทย       
คณิตศาสตร์       
วิทยาศาสตร์       
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- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรยีนที่ได้ระดับ ด ี
ย้อนหลังปีท่ี 1 (255...) ย้อนหลังปีท่ี 2 (255...) ย้อนหลังปีท่ี 3 (255...) 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ภาษาไทย       
คณิตศาสตร์       
วิทยาศาสตร์       
สังคมศึกษาฯ       
สุขศึกษาและพลศึกษา       
ศิลปะ       
ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

      

ภาษาต่างประเทศ       

 
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรยีนที่ได้ระดับ ด ี
ย้อนหลังปีท่ี 1 (255...) ย้อนหลังปีท่ี 2 (255...) ย้อนหลังปีท่ี 3 (255...) 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ภาษาไทย       
คณิตศาสตร์       
วิทยาศาสตร์       
สังคมศึกษาฯ       
สุขศึกษาและพลศึกษา       
ศิลปะ       
ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

      

ภาษาต่างประเทศ       
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- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยร้อยละและร้อยละของผู้เรยีนที่ได้ระดับ ด ี
ย้อนหลังปีท่ี 1 (255...) ย้อนหลังปีท่ี 2 (255...) ย้อนหลังปีท่ี 3 (255...) 
ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ของผู้เรียน 

ภาษาไทย       
คณิตศาสตร์       
วิทยาศาสตร์       
สังคมศึกษาฯ       
สุขศึกษาและพลศึกษา       
ศิลปะ       
ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

      

ภาษาต่างประเทศ       

 
1.3.3 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคุณภาพระดบั ดีขึ้นไป 
ย้อนหลังปีท่ี 1 

(255...) 
ย้อนหลังปีท่ี 2 

(255...) 
ย้อนหลังปีท่ี 3 

(255...) 
ประถมศึกษาปีท่ี 1     
ประถม/มัธยมศึกษาปีท่ี...     

รวมจ านวนนักเรียน     
สรุปคณุภาพโดยรวม     

 
1.3.4 ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคุณภาพระดบั ดีขึ้นไป 
ย้อนหลังปีท่ี 1 

(255...) 
ย้อนหลังปีท่ี 2 

(255...) 
ย้อนหลังปีท่ี 3 

(255...) 
ประถมศึกษาปีท่ี 1     

ฯลฯ     
ประถม/มัธยมศึกษาปีท่ี...     

รวมจ านวนนักเรียน     
สรุปคณุภาพโดยรวม     
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1.3.5 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีผลประเมิน “ผ่าน” 
ย้อนหลังปีท่ี 1 

(255...) 
ย้อนหลังปีท่ี 2 

(255...) 
ย้อนหลังปีท่ี 3 

(255...) 
ประถมศึกษาปีท่ี 1     

ฯลฯ     
ประถม/มัธยมศึกษาปีท่ี...     

รวมจ านวนนักเรียน     
สรุปคณุภาพโดยรวม     

 
1.3.6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคุณภาพระดบัดีขึ้นไป (รร.ก าหนดเอง) 
ย้อนหลังปีท่ี 1 

(255...) 
ย้อนหลังปีท่ี 2 

(255...) 
ย้อนหลังปีท่ี 3 

(255...) 
ประถมศึกษาปีท่ี 1     

ฯลฯ     
ประถม/มัธยมศึกษาปีท่ี...     

รวมจ านวนนักเรียน     
สรุปคณุภาพโดยรวม     

 

1.9 บทสรุป 
  

 เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญทีทุก
ฝ่ายที่มีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนักและด าเนินการจนบรรลุผล 
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยการการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 


