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1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ืออธิบายวิธีการนําสถิติมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
 
2. ขอบเขต 
 ใช้ครอบคลุมเฉพาะสถิติท่ีบ่งบอกขีดความสามารถกระบวนการเรียนการสอนและ
คุณลักษณะของนักเรียน 
 
3. นิยาม 
 3.1  ฝ่าย  หมายถึง  ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายงบประมาณและงานบุคคล  ฝ่ายบริหารท่ัวไป   

 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  และฝ่ายประกันคุณภาพ 
 3.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
 3.3  งาน  หมายถึง  งานในฝ่ายต่าง ๆ 

3.4 คุณลักษณะของนักเรียน  หมายถึง  ความสามารถ  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.5 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  หมายถึง  ครูในโรงเรียนท่ีผู้อํานวยการโรงเรียนแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารและการจัดการดําเนินงานในโรงเรียน 

 
4. หน้าท่ีรับผิดชอบ 

4.1 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ  รับผิดชอบการประสานให้มีการใช้เทคนิคทางสถิติใน 
การกําหนด  ควบคุม  ทวนสอบ  ขีดความสามารถ  กระบวนการเรียนการสอนและ
คุณลักษณะของนักเรียน 

4.2 ครูในฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  รับผิดชอบ  บันทึกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงาน           
ท่ีรับผิดชอบ 
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4. หน้าท่ีรับผิดชอบ (ต่อ) 

4.3 หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  รับผิดชอบ  วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอผลสรุป
ต่อรองผู้อํานวยการฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

4.4 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  รับผิดชอบ  นําผลการวิเคราะห์ของฝ่าย/                       
รองผู้อํานวยการ/งาน  ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

4.5 หัวหน้างานสารสนเทศ  เก็บรวบรวมสถิติและบันทึกไว้ในสารสนเทศประจําปี 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพประชุมฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน เพ่ือระบุและทบทวน
เทคนิคทางสถิติท่ีจําเป็นต้องใช้ในการกําหนด  ควบคุม  ทวนสอบ  ขีดความสามารถ
กระบวนการเรียนการสอน  และคุณลักษณะของนักเรียนอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง   
ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1 

5.1.1 ข้อมูลและเกณฑ์ท่ีใช้วัดคุณลักษณะของนักเรียนท่ีจะนํามาวิเคราะห์  เช่น 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2) สถิติการศึกษาต่อของนักเรียนท่ีจบชั้น ม.3  และ ม.6  ปีละ 1 ครั้ง 
3) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  ปีละ 1 ครั้ง 
4) สถิติด้านสุขภาพนักเรียน  และการให้บริการต่าง ๆ  ปีละ 1 ครั้ง 
5) สถิติด้านความประพฤตินักเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
6) อ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม 

5.1.2 รูปแบบต่าง ๆ ท่ีใช้ในการนําเสนอข้อมูลทางสถิติ  เช่น 
1) แผนภูมิแท่ง 
2) แผนภูมิรูปภาพ 
3) แผนภูมิวงกลม 
4) อ่ืน ๆ 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ต่อ) 

5.2 ผู้เก็บข้อมูลจดบันทึกข้อมูลเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ (ตามตารางแสดงสถิติท่ีใช้            
ในโรงเรียนสงวนหญิง) ภายในเดือนกันยายนและกุมภาพันธ์ ยกเว้นสถิตินักเรียน           
ท่ีสําเร็จการศึกษา และสถิติการศึกษาต่อ บันทึกข้อมูลภายในเดือนพฤษภาคม 

5.3 ผู้จัดทําสถิตินําบันทึกข้อมูลในข้อ 5.2  มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคทางสถิติตาม             
ท่ีกําหนดนําเสนอรองผู้อํานวยการฝ่ายภายในเดือนกันยายนและ/หรือกุมภาพันธ์ ยกเว้น
สถิตินักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา และสถิติการศึกษาต่อ บันทึกข้อมูลภายใน เดือน
มิถุนายน 

5.4 รองผู้อํานวยการฝ่ายร่วมกับผู้กําหนดเกณฑ์แต่ละฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล หาสาเหตุและ 
แนวทางแก้ไขหรือพัฒนา  ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมทบทวนระบบคุณภาพและ 
การบริหาร 

5.5 รองผู้อํานวยการฝ่ายนําผลการวิเคราะห์ไปรายงานท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร         
ในการประชุมทบทวนระบบคุณภาพและการบริหารตามกําหนด 

5.6 ในกรณีท่ีพบว่า  งานในฝ่ายใดมีผลทางสถิติท่ีต่ํากว่าเกณฑ์ยอมรับได้  ให้ประธาน       
การประชุม  หารือคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือกําหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

5.7 หัวหน้างานสารสนเทศรวบรวมข้อมูลทางสถิติจากฝ่ายต่าง ๆ และจัดทําเป็น             
เอกสารเผยแพร่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนของปีการศึกษาถัดไป 

 
6.  เอกสารอ้างอิง 
  มฐ.-บร.-2  เรื่อง  การประชุมการบริหารงานในระบบคุณภาพ 
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7.  บันทึก 
 

รายการ 
วิธีการ
จัดเก็บ 

เก็บโดย ระยะเวลาท่ีเก็บ 

7.1 แบบสรุปผลการเรียน 
7.2 แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน 
7.3 บันทึก เรื่องนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา 
7.4 บันทึกการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น 

ม.3 และ ม.6 
7.5 แบบสรุปรายงานการเจ็บป่วย 
7.6 บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานตามงาน/ 

โครงการ 
7.7 แบบสรุปผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม 
7.8 บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียน 
7.9 บันทึกผลการเปรียบเทียบสถิติระหว่าง

ปี 
7.10 บันทึกผลการประเมินตามแผน 
      ปฏิบัติการประจําปี 
7.11 บันทึกผลการประเมินตามมาตรฐาน     
 การศึกษา 

แฟ้ม 
แฟ้ม 
แฟ้ม 
เล่ม 

 
แฟ้ม 
แฟ้ม 

 
แฟ้ม 
แฟ้ม 
แฟ้ม 

 
แฟ้ม 

 
แฟ้ม 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/งาน 
หัวหน้าสํานักงานปกครอง 

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล 
หัวหน้างานแนะแนว 

 
หัวหน้างานอนามัย 

หัวหน้างานติดตามผลและ 
รายงาน 

หัวหน้างานกิจกรรม 
ประธานรับการร้องเรียน 
 หัวหน้างานสารสนเทศ 

 
หัวหน้างานแผนงาน 

 
หัวหน้างานแผนงาน 

1 ปีการศึกษา 
1 ปีการศึกษา 
1 ปีการศึกษา 
1 ปีการศึกษา 

 
1 ปีการศึกษา 
1 ปีการศึกษา 

 
1 ปีการศึกษา 
1 ปีการศึกษา 
3 ปีการศึกษา 

 
3 ปีการศึกษา 

 
3 ปีการศึกษา 

 

 
8. เอกสารแนบ 
 ไม่มี  
 
 


