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โครงร่างองค์กร 
(Organization Profile) 

 

1.  ลักษณะขององค์กร (Organizational Description) 
 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตัง้เป็นโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2520           
เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง โดยมีพระครูวิภาตทีปกร เจ้าคณะอ าเภอเกาะสมยุเป็นผู้น าในการริเร่ิม
โดยร่วมกับชาวบ้านต าบลแม่น า้และต าบลบ่อผุด ด้วยความช่วยเหลือของนายสุรพลกาญจนพงศ์ ผู้ ช่วย
ศกึษาธิการจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และมีนายภิญโญ  สาธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการเป็นผู้ลงนามใน
การประกาศ ตัง้อยู่เลขท่ี 255 หมู่ท่ี 1 บ้านเภาลาย  ต าบลแม่น า้ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รหสัไปรษณีย์ 84330 โทรศพัท์ 077-425053 โทรสาร 077-425470 เว็บไซต์  http://www.tpp.ac.th/  

(1) หลักสูตร (Product Offerings)โรงเรียนใช้หลกัสตูรสถานศกึษา ฉบบัปรับปรุงปีการศกึษา 
2559ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เปิดสอนในระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น  
ประกอบด้วย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์และแผนการเรียนทัว่ไป ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ – สงัคมศกึษา – ภาษาองักฤษ แผนการเรียนภาษาจีนและแผนการเรียนทัว่ไป  

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพฒันานกัเรียน ได้แก่ กิจกรรมดนตรีไทย  กิจกรรมนาฏศลิป์  โครงงานอาชีพ 

(2) วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม (Vision, Mission, Goal and Values)
โรงเรียนก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจ ดงันี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คณุธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง บนพืน้ฐานของความเป็นไทย” 
พันธกิจ (Mission) 
1.  จดัหลกัสูตรและพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ มี

ปัญญา สามารถด ารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ส่งเสริมและพฒันานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน 
3.  ปลกูฝังคา่นิยมไทย ให้นกัเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสขุ และอยูอ่ยา่งพอเพียง 
4.  พฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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5.  สง่เสริมการบริหารการจดัการด้วยระบบคณุภาพ ตามมาตรฐานสากล 
6.  สง่เสริมอนรัุกษ์ สืบทอด เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปะ และวฒันธรรมไทย 
เป้าประสงค์ (Goal) 
1.  ผู้ เรียนมีคณุภาพตามลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
3.  ผู้ เรียนมีความรู้ ทกัษะ และเจตคตท่ีิดีในการด ารงชีวิต และการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมี

ความสขุ 
4.  ผู้ เรียนมีศกัยภาพเป็นพลโลกสามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ท่ีเกิดประโยชน์ตอ่

ตนเองและสงัคม 
5.  ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะพืน้ฐานตรงตามหลกัสตูร มีศกัยภาพในการแขง่ขนัทางวิชาการ 
6.  ผู้ เรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้พร้อมก้าวสูป่ระชาคมอาเซียนได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  ผู้ เรียนมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของความเป็นไทย ใช้ภาษาไทยในการส่ือสาร

ได้อยา่งถกูต้อง 
8.  ผู้ เรียนสามารถอนรัุกษ์และสืบทอดภมูิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม

ไทย ได้อยา่งยัง่ยืน 
9.  ครูมีความรู้ ความสามารถ และเช่ียวชาญเฉพาะทาง ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ใช้การวิจยั 

ส่ือ นวตักรรมเพื่อพฒันาผู้ เรียนอย่างตอ่เน่ือง 
10.  โรงเรียนมีการบริหารจดัการด้วยระบบธรรมาภิบาลน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 คา่นิยมของสถานศกึษา : ทกัทาย ไหว้สวย มากด้วยมิตรไมตรี 

อตัลกัษณ์สถานศกึษา : วิชาการเดน่ กิจกรรมดี มีคณุธรรม ก้าวล า้เทคโนโลยี  
 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies) 
สมรรถนะหลกัของโรงเรียนท่ีส าคญัและสามารถน ามาก าหนดเป็นทรัพยากรส าคญัในการจดั

การศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วยสมรรถนะด้านงบประมาณ สมรรถนะด้านบุคคล สมรรถนะด้านวัสด ุ
อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซึ่งโรงเรียนถือว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพในสมรรถนะทัง้ 3 ด้าน มี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. สมรรถนะด้านงบประมาณ โรงเรียนได้รับจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามจ านวนราย
หัวนักเรียนการระดมทุนจากผู้ ปกครอง สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาคมครูและ
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ผู้ปกครอง รวมไปถึงงบประมาณจากการระดมทุนทรัพย์ตามโครงการต่าง ๆ ตามท่ีหลักเกณฑ์วิธีการท่ี
กระทรวงศกึษาธิการก าหนด 

2. สมรรถนะด้านบุคลากร  โรงเรียนมีครู บุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถ  
มีวิสยัทศัน์ร่วมกนั   โดยมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาวิชาชีพของตนเอง  โดย
เน้นระบบคุณธรรม ตลอดจนถึงความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน และการใช้
ภาษาตา่งประเทศ 

3. สมรรถนะด้านวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยี  ท่ีมีความทันสมัยซึ่งโรงเรียนใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ทกุกลุม่สาระ มีห้องปฏิบตักิารประจ ากลุม่สาระและแหลง่เรียนรู้อ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร โรงเรียนมีความพร้อมในด้านการจดัการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้ สอนมีวุฒิการศึกษา ตรงกับวิชาท่ีสอน มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นกัเรียน ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้บุคลากรมุ่งมัน่ในการท างานเพ่ือบรรลุวิสยัทัศน์และพนัธกิจของโรงเรียน คือ
โรงเรียนมีปัจจยัท่ีท าให้บคุลากรมุง่มัน่ในการท างานจนบรรลวุิสยัทศัน์และพนัธกิจ ได้แก่ 

1.  ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะความเป็นผู้น า มีความมุ่งมั่นในการท างาน  มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ยดึระบบหลกัธรรมาภิบาล และน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนกัในบทบาทหน้าท่ีของตนเองเพ่ือพฒันา
คณุภาพของนกัเรียนให้สอดคล้องกบัความเป็นสากล 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีนกัเรียนจ านวนทัง้สิน้ 1,433 คน มีห้องเรียนจ านวน 37 ห้องเรียน และมี
บคุลากรดงันี ้
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ตารางท่ี ค.1 จ านวนครูและบคุลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จ าแนกตามเพศ วฒุิการศกึษา และวิทยฐานะ

ประเภทบุคลากร/กลุ่ม 

 

เพศ 
 

วุฒกิารศึกษา 
 

ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
 

รวม 

ชาย หญิง ต ่ากว่า
ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

อตัรา
จ้าง 

พนกังาน
ราชการ 

ครู
ผู้ชว่ย 

ครู ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

 

ผู้บริหาร 1 - - - 1 - - - - - 1 1 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 8 - 8 1 - - 5 1 1 2 9 
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 4 - 8 - 1 - 3 1 3 - 8 
กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4 4 - 6 2 - - 3 4 - 1 8 
กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษาฯ 3 7 - 9 1 2 1 5 2 - - 10 
กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาฯ 3 1 - 4 - - - 2 1 1 - 4 
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 2 8 - 7 3 1 - 5 3 1 - 10 
กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ 5 5 - 6 4 - - 3 4 1 2 10 
กลุม่สาระการเรียนรู้ศลิปะ 1 3 - 3 1 1 - 1 2 - - 4 
ครูแนะแนว - 2 - 2 - - 1 1 - - - 2 
บคุลากรทางการศกึษา - 3 - 3 - 3 - - - - - 3 
แมบ้่าน/นกัการ 3 3 6 - - - - - - - - 6 

รวม 27 48 6 56 13 8 2 28 18 7 6 75 
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โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 75 คน มีประสบการณ์และความสามารถ 
ในการจดัการเรียนรู้เป็นครูท่ีมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 6 คน วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 7 คน 
ครู จ านวน 18 คน ครูผู้ชว่ย จ านวน 28 คน พนกังานราชการ จ านวน 2 คน ครูอตัราจ้าง จ านวน 5 คน บคุลากร
ทางการศกึษาอ่ืน จ านวน 3 คน และแม่บ้าน/นกัการ จ านวน 6 คน นอกจากนีโ้รงเรียนได้จ้างครูและวิทยากร 
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  
ดนตรีไทย และการงานอาชีพฯ 

นอกจากสิทธิประโยชน์ตามระเบียบราชการท่ีบคุลากรควรได้รับ โรงเรียนได้จดัสวสัดิการด้านการเงิน 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ทัศนศึกษา และการประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากรทุกคน มีการสร้างขวัญ
ก าลงัใจให้แก่บคุลากร ในโอกาสตา่งๆ 

(4) สินทรัพย์ (Assets) โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี ส่ือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญ 
ของโรงเรียนดงันี ้ส านักงานผู้ อ านวยการ 1 หลัง อาคารเรียน 2 หลงั อาคารปฏิบตัิการอุตสาหกรรม 1 หลัง 
อาคารปฏิบตัิการคหกรรม 1 หลงั อาคารเขียนแบบ-เกษตร 1 หลัง เรือนพยาบาล 1 หลัง อาคารหอประชุม  
1 หลัง    โรงอาหาร 1 หลัง ศาลาพระครูวิภาตทีปกรอนุสรณ์สถาน 1 หลัง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องเกี ยรติยศ  
1 ห้อง ห้องปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง ห้องปฏิบตัิการภาษาไทย 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาจีน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์  1 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง  
ห้องโสตทศันศกึษา 1 ห้อง ห้องแนะแนว 1 ห้อง ห้องศนูย์อาเซียน 1 ห้อง ห้องน า้ชาย 20 ห้อง ห้องน า้หญิง 24 
ห้อง ห้องน า้ครูชาย-หญิง 10 ห้อง คอมพิวเตอร์เพ่ือจดัการเรียนการสอน 72 เคร่ือง คอมพิวเตอร์เพ่ือให้บริการ
สืบค้นข้อมลู 40 เคร่ือง และคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจดัการ 16 เคร่ือง 

(5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) โรงเรียนมีการใช้กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
ส าหรับครู บคุลากร และนกัเรียน โดยถือแนวปฏิบตั ิดงันี ้

กฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ มาตรการรักษาความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

ข้อก าหนดด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2553 
มาตรฐานการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 2559 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  
สมศ. 
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กฎ ระเบียบ เก่ียวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการบริการเสริมพิเศษ 

ได้แก่ พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.
2553 พระราชบญัญัติการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
2551 หลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา และตวัชีว้ดั มาตรฐาน
การศกึษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

กฎระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบ ข้อบงัคบัโรงเรียน 

ทีปราษฎร์พิทยา คูมื่อนกัเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ หลกัเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะ พ.ศ.2552 ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณครู มาตรฐานวิชาชีพครู 
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษา พ.ศ.2550 ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร
จดัการและขอบเขตการปฏิบตัิหน้าท่ีของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
พ.ศ.2546 

กฎระเบียบข้อบังคับด้านการเงินและสิ่ งแวดล้อม  ได้แก่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2555 ระเบียบ
ส านักงบประมาณว่าด้วยการเบิกเงินค่ารับรองค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น เน่ืองในการเดินทางไปราชการและ 
คา่ยานพาหนะในลกัษณะเหมาจา่ย ในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราว พ.ศ.2527 ซ้อมความเข้าใจ
เร่ืองการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนีผ้กูพนัข้ามปีงบประมาณ (ท่ี นร 0704/ว54 ลว 13 ก.พ. 56) 
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบตัิงานด้านพสัดพุ.ศ.2543 ระเบียบส านกัฯว่าด้วยการพสัดวุิธีอิเลกทรอนิกส์พ.ศ.2549 
ระเบียบส านกัฯ ว่าด้วยการพสัด ุพ.ศ.2538 ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงหลกัเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบตัิในการ
เปิดเผยราคากลางของทางราชการ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั 
พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การเบกิจา่ยเงินสวสัดกิารเก่ียวกบัการศกึษาของบตุร  พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิก
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 

(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 
โรงเรียนจดัระบบการบริหารงาน ใช้กรอบการบริหารของสถานศกึษาท่ีเป็นนิติบคุคล โดยน าหลกัการ

ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ธรรมาภิบาล” ได้แก่  
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หลกันิตธิรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มคา่
มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโร งเรียนในฐานะท่ีเป็น 
นิติบุคคล โดยน าหลกัธรรมาภิบาลดงักล่าวมาบูรณราการเข้ากับการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
ซึ่ง ได้แก่ การด าเนินงานด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล กิจการนกัเรียน และบริหารทัว่ไป และ
เปา้หมายในการจดัการศกึษาคือ ท าให้ผู้ เรียนมีพฒันาการตรงตามอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา คือ วิชาการเดน่ 
กิจกรรมดี มีคณุธรรม ก้าวล า้เทคโนโลยี 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการเป็นภารกิจหลกัของสถานศกึษาท่ีพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไป
ให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็วและ
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน สถานศกึษา ชมุชน ท้องถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการงานทะเบียน
นกัเรียน งานแนะแนว พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลประเมินผลได้อย่างมีคณุภาพ
และมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
            การบริหารงานงบประมาณของสถานศกึษามุ่งเน้นความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั ในการ
บริหารจัดการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษา รวมทัง้จดัหารายได้
จากบริการมาใช้บริหารจดัการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา รวมถึงงานพสัดุ ท่ีส่งผลให้เกิดคณุภาพท่ีดีขึน้ 
ตอ่ผู้ เรียนและการจดัการเรียนการสอน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
           การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบตังิานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศกึษา ให้เกิดความคล่องตวั อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไป
ตามหลกัธรรมาภิบาลของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ได้รับการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ  
มีขวญัก าลงัใจ ได้รับการยกยอ่งเชิดชเูกียรต ิมีความมัน่คงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
  การบริหารงานกิจการนกัเรียนเป็นงานท่ีมุง่ให้นกัเรียนมีคณุภาพในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้
นักเรียนมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น งานส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ งานโรงเรียนสีขาว  
งานกิจกรรมนักเรียน เพ่ือแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม และมีหน้าท่ีดูแลนักเรียน ชีน้ าให้สามารถอยู่ในสังคม 
ได้อยา่งมีความสขุ อีกทัง้มีทกัษะชีวิต น าไปสูก่ารประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
            การบริหารงานทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระบบบริหารองค์กร เพ่ืองานอ่ืน ๆ บรรลผุล
ตามมาตรฐาน คณุภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและ
การอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ในการให้บริการการศกึษาทกุรูปแบบ มุง่พฒันาสถานศกึษาให้ใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  บริหารงานท่ีมุ่ง เน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส   
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีสว่นร่วมของบคุคล ชมุชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

(2) นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Students and Stakeholders) 
      เขตพืน้ท่ีบริการของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในต าบลแมน่ า้ ต าบลบอ่ผดุ และโรงเรียนนอกเขตพืน้ท่ี

บริการท่ีมีความต้องการเข้าศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยจดัให้มีการทดสอบเพ่ือ
คดัเลือกนักเรียน คือ ทดสอบการอ่านภาษาไทย และการท่องสูตรคูณ เพ่ือจัดห้องเรียนตามแผนการเรียน 
ในหลกัสตูรของสถานศกึษา  

     นักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและสภานกัเรียน  มีความคาดหวังท่ีส าคญัต่อ  
การจดัการเรียน และการจดับริการตา่ง ๆ ท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

 1. นกัเรียน คาดหวงัท่ีจะศกึษาตอ่ในสายสามญัหรือสายอาชีพ ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 
และสามารถประกอบวิชาชีพตามถนดัและความต้องการของตลาด 

 2. ผู้ปกครอง คาดหวงัให้นกัเรียนมีความรู้ มีสมรรถนะ และมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตาม
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 และสอดคล้องกบัพนัธกิจของโรงเรียน 

3. ผู้ประกอบการ คาดหวังให้นักเรียนเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ มีความสามารถ และมีทกัษะในการ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของสถานประกอบการ 

4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน คาดหวงัให้นกัเรียนเป็นพลเมืองท่ีดี ตระหนกัและเห็นถึงคณุคา่
ของตนเอง ชมุชน และท้องถ่ิน 

(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and Partners) 
     ผู้ส่งมอบท่ีส าคญัของโรงเรียน คือ วิทยากรและครูชาวต่างชาติ มีหน้าท่ีในการให้ความรู้เฉพาะ

สาขาวิชาแก่นกัเรียน สถานศกึษาในพืน้ท่ี มีหน้าท่ีในการผลิตนกัเรียนท่ีจะเข้ามาศกึษาตอ่  
     พันธมิตร คือ โรงแรมดบัเบิล้ยูเป็นสถานประกอบการท่ีเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนด้านทักษะงาน

แกะสลกั และสนบัสนนุวสัดท่ีุใช้ในงานแกะสลกั สถาบนัขงจือ้เป็นหนว่ยงานท่ีชว่ยพฒันาทกัษะด้านการส่ือสาร
ภาษาจีนของนกัเรียน โรงพยาบาลเกาะสมยุเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนนุเก่ียวกบัการจดัโครงการด้านสขุอนามยั
ของโรงเรียน 
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     ผู้ ให้ความร่วมมือท่ีส าคัญ คือ บริษัท ทีโอที จ ากัด เป็นองค์กรท่ีคอยอ านวยความสะดวกด้าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในสถานศึกษา เทศบาลนคร 
เกาะสมยุ เป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนนุในด้านงบประมาณในการจ้างครู และการจดัโครงการตา่ง ๆ ของโรงเรียน       
ห้างแม็คโคร เป็นสถานประกอบการท่ีสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย เป็นหน่วยงานท่ีคอยสนบัสนุนเก่ียวกบังานอนามยัของโรงเรียน สถานีต ารวจบ่อผุด 
เป็นสถาบนัท่ีสนบัสนนุเก่ียวกบัโครงการด้านความปลอดภยัของนกัเรียน 
2.  สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 

 (1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรระดับ
มธัยมศึกษา เป็นโรงเรียนประจ าต าบลท่ีมีช่ือเสียงในอ าเภอเกาะสมุย การเปรียบเทียบและจดัล าดบัในการ
แข่งขันจึงจับคู่เทียบกับโรงเรียนเกาะสมุย ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ  ข้อมูลท่ีใช้ในการ
เปรียบเทียบและจดัล าดบัได้แก่ 

1. การสอบเข้าศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงทั่วประเทศ พบว่า
นกัเรียนสามารถสอบเข้าเรียนตอ่ได้มากกว่าโรงเรียนคูเ่ทียบ 

2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
มากกวา่โรงเรียนคูเ่ทียบ 

3. จ านวนนกัเรียนต่อชัน้เรียน จากข้อมูลจ านวนนกัเรียนต่อชัน้เรียน นักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มีนกัเรียนเข้าเรียนมากกวา่โรงเรียนคูเ่ทียบทกุปีการศกึษา 

(2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
1. นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับชาต ิ 

มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. ครูมีนวตักรรมและแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน และได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ
สงูขึน้ 

3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสงักัด และได้รับการรับรอง
จากองค์กรภายนอก 

(3)แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ(Comparative Data)โรงเรียนน าข้อมลูพิจารณาเปรียบเทียบ
ล าดบัในการแข่งขันด้านการจัดการศึกษา ได้แก่ ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ของส านักงานทดสอบ 
ทางการศกึษาแหง่ชาต ิข้อมลูการแขง่ขนัทกัษะวิชาการ จากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 11 
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
1. โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีไมเ่พียงพอ  
2. นกัเรียนมีภมูิล าเนาท่ีหลากหลาย วฒันธรรมแตกตา่งกนั ท าให้ยากแก่การควบคมุดแูล 
3. โรงเรียนตัง้อยูใ่นแหลง่ทอ่งเท่ียว ท าให้นกัเรียนได้รับคา่นิยมและวฒันธรรมท่ีไมเ่หมาะสม 
4. การเดนิทางไปราชการมีคา่ใช้จา่ยสงูและใช้เวลานาน ท าให้สญูเสียงบประมาณมากกวา่ท่ีอ่ืน 
5. คา่ครองชีพสงู ท าให้คา่ใช้จา่ยของโรงเรียนสงูขึน้ 
6. มีการโยกย้ายบคุลากรบอ่ยครัง้ ท าให้งานไมต่อ่เน่ือง 
7. ภัยพิบตัิทางธรรมชาติส่งผลให้โรงเรียนต้องหยุดท าการ เช่น เกิดพายุ ฝนตกหนกั น า้ท่วม

ฉบัพลนั  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
1. มีส่ือ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั อปุกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบตักิารครบครัน 
2. การจดัการศกึษาเน้นวิชาการและกิจกรรม 
3. ครูและบคุลากรมีความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าท่ี มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 
4. การจดัการศกึษาด้านภาษาองักฤษ จีน และญ่ีปุ่ น 
5. สภาพแวดล้อมอาคารสถานท่ีมีความสะอาด สวยงามและเหมาะแก่การจดัการเรียนการสอน 
6. มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจและปัจจยัสนบัสนนุของโรงเรียน จากผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า 

องค์กรสว่นท้องถ่ิน และสถานประกอบการตา่ง ๆ 
7. มีการจดัอบรมและพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
ส่วนประกอบท่ีส าคญัของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมถึงกระบวนการประเมินผล

การเรียนรู้ระดับโรงเรียน คือ กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งโรงเรียนมีการวางแผนปฏิบัติงาน 
เป็นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี มีการปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดไว้ ก ากับติดตามและประเมินผล  
โดยผู้ รับผิดชอบงาน โครงการ กิจกรรม ประเมินโครงการทกุโครงการหลงัจากปฏิบตัิเสร็จสิน้ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามปฏิทิน ท่ีก าหนดไว้ปีละ 1 ครัง้ มีการประชมุวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน โดยน ามาก าหนดแผน
ในปีตอ่ไปเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง  
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หมวด 1  
การน าองค์กร (Leadership) 

 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership) 
ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม (Vision, Mission and Values) 
   (1) การบริหารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม(Vision, Mission and Values)  โรงเรียน 

ได้ด าเนินการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง 
สมาคมศิษย์เก่าและสภานักเรียน โดยค านึงถึงบริบทของชุมชน ได้แก่ วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ  
ในการท างานของครู และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษา ความหวังของ
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและความต้องการของนกัเรียน มาเป็นข้อมลูในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ
คา่นิยม โดยมีกระบวนการ ดงัตารางท่ี 1.1 

ตารางท่ี 1.1 กระบวนการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมของโรงเรียน 
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ครู บคุลากรนกัเรียน
และผู้ มีสว่นเข้าใจ วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจและน าไปสูก่าร
ปฏิบตั ิ
 

ร้อยละของครู บคุลากร
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียเข้าใจ วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ และน าไปสูก่าร
ปฏิบตั ิ

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
 

ไมผ่่าน 

แตง่ตัง้คณะท างานพิจารณาผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการ ความคาดหวงัและสมรรถนะโรงเรียน 

ทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยม 

ผลการจดัท าประขาววิจารณ์ 

คณะกรรมการยกร่างวิสยัทศัน์ พนัธกิจและคา่นิยม
ใหม ่

 
จดัท าประชาพิจารณ์ 

ผ่าน 

คณะกรรมการสถานศกึษาให้ความเหน็ชอบ 

ประกาศใช้วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยม 
 

ถ่ายทอดการน าวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมสูก่ารปฏบิตัิ 

ปรับปรุง 
แก้ไข 

วิเคราะห์บริบทสถานศกึษา
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คณะท างานยกร่างวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยม ได้ประชมุวิเคราะห์ความต้องการของนกัเรียน 
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ได้แก่ นกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้ คณะกรรมการสภานกัเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์
เก่า เป็นต้น  มีการประชมุชีแ้จงและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการยกร่าง วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ เปา้ประสงค์และคา่นิยม ได้ปรับปรุงแก้ไข มีการประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาให้ข้อเสนอแนะ และ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่วิสยัทศัน์ พนัธกิจและคา่นิยม ซึ่งได้เช่ือมโยงและสอดคล้องกบัความต้องการของ
นกัเรียนและผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย 

จากวิสยัทศัน์ มีประเด็นส าคญั คือ 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
ให้เป็นคนดี มีปัญญา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 2) คู่คุณธรรม เป็นคนดีมีคุณธรรม และค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 3) มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล  มีความรู้ ความสามารถและคณุลกัษณะเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากลและมีศกัยภาพเป็นพลเมืองโลก 4) ยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวคิดยึดหลกั  
3 ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตผุล มีภูมิคุ้มกนัท่ีดี และ 2 เง่ือนไข คือ เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขคณุธรรม และ 
5) บนพืน้ฐานความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจ เห็นคณุคา่ ร่วมอนรัุกษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวฒันธรรม ใช้ภาษาในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ครูจดัการความรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล และด้านบริหารจดัการ เพ่ือให้การบริหารจดัการมีคณุภาพตามเกณฑ์ OBECQA 

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่าง 

มีจริยธรรม (Promoting Legal and Ethical Behavior) โรงเรียนได้จดัอบรมครูและบคุลากรทางการศกึษา 

เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกบักฎระเบียบการประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม โดยผ่านฝ่ายบริหาร

ของโรงเรียนศึกษาระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษา เช่น การเวลาการปฏิบตัิ

ราชการ การปฏิบตัิหน้าท่ีครูเวรประจ าวนั การปฏิบตัิหน้าท่ีเวรยามกลางวนัและกลางคืน การขออนุญาตออก

นอกสถานศกึษา การบนัทึกขอไปราชการ การรับทราบค าสัง่จากหนงัสือเวียน บนัทึกการนิเทศ การขอนุญาต

ไมผ่่าน 

วดัวิเคราะห์และจดัการความรู้ 

ผลการวิเคราะห์ 

ผ่าน 

ปรับปรุง/แก้ไข 

รายงานผลการด าเนินงานตามวิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ และคา่นิยม 
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ใช้เงิน การลา การต้อนรับผู้มาเย่ียม/มาติดต่อราชการและการแต่งกาย  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ปลูกฝังให้บุคลากร มีจิตส านึกในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้เต็มก าลงัความสามารถโดยปฏิบตัิตนให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายจดัท าคูมื่อการปฏิบตัติามกฎระเบียบ แนวทาง สง่เสริมการสร้างวินยั คณุธรรม จริยธรรม ส าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นแบบอย่างร่วมกัน /ปฏิบัติตามจนกลายเป็นวัฒนธรรม  

ขององค์กรในอนาคตต่อไป จดัท าคู่มือการเบิกจ่ายให้บุคลากรปฏิบตัิตามระเบียบว่าด้วยการเงิน และพัสดุ 

ได้อย่างถกูต้อง  รวมทัง้การปฏิบตัิเช่ือมโยงให้สอดคล้องกบัความต้องการ และความคาดหวงัของครู นกัเรียน 

ตลอดจนผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสีย จนเป็นท่ีศรัทธาของผู้ปกครองและนกัเรียน 

(3) การสร้างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ (Creating a Successful Organization)  

ฝ่ายบริหารของโรงเรียนก าหนดแนวทางในการสร้างโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จโดยการด าเนินงานตา่งๆ ให้มี

คณุภาพและยัง่ยืน ด้วยระบบบริหารคณุภาพ PDCA ของเดมมิ่ง หรือ ADLI ระหวา่งครูในโรงเรียน  ฝ่ายบริหาร

ของโรงเรียนมอบหมายกลุ่มงานต่างๆ ปฏิบตัิตามค่านิยมและนโยบายของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุตามพนัธกิจ    

ท่ีก าหนดไว้ โดยให้ความส าคญักบัการพฒันางานทกุระดบั เช่น จดักิจกรรมทศันศกึษาดงูาน กิจกรรมน าเสนอ

ผลการประเมินงานประจ าปี สร้างวัฒนธรรมการส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีด้วยการปฐมนิเทศการประเมิน

ภายใน  ท าให้ครูและบคุลากรได้พฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง และมุง่ปรับปรุงผลงานสูค่วามเป็นเลิศ   

ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน (Communication and Organizational 
PERFORMANCE)  

(1) การส่ือสาร (Communication) ฝ่ายบริหาร ถ่ายทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจและคา่นิยมสูก่าร 
ปฏิบตัไิปยงัคณะกรรมการสถานศกึษา ส่ือสารไปยงัคณะกรรมการบริหาร เดือนละ  4 ครัง้ ส่ือสารไปยงัครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการประชุมประจ าเดือนๆละ1 ครัง้ ส่ือสารไปยงันกัเรียนทุกสปัดาห์ๆละ1ครัง้ และ
ส่ือสารไปยงัสมาคมผู้ปกครองและชมรมศษิย์เก่าภาคเรียนละ 1 ครัง้โดยการส่ือสารฝ่ายบริหารใช้วิธีการส่ือสาร
ผา่นชอ่งทางการประชมุการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Network) ของกลุม่บริหาร กลุ่มกรรมการสถานศกึษา 
กลุม่ครูและบคุลากร กลุม่นกัเรียนท่ีเป็นหวัหน้าห้อง รวมทัง้การชีแ้จงผ่านเสียงตามสายและทางเว็บไซต์ ท าให้
คณะท างานท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้บรรลุตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  เ ช่ือมโยงไปยัง
คณะกรรมการทุกฝ่ายโดยการประสานสมัพนัธ์แลกเปล่ียนข้อมูล เพ่ือส่งต่อไปยงัผู้ เก่ียวข้องรับทราบร่วมกัน  
ดงัตารางท่ี 1.2 
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ตารางท่ี 1.2  กระบวนการส่ือสาร 
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.เพ่ือให้คณะกรรม การ
สถานศกึษาคณะกรรมการ
บริหารครูและบคุลากร
ทางการศกึษา และนกัเรียน
รับรู้และเข้าใจ วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ และคา่นิยมของ
โรงเรียน 
 

1.ร้อยละของคณะกรรม 
การสถานศกึษา
คณะกรรมการบริหาร ครู
และบคุลากรทางการ
ศกึษา และนกัเรียนรับรู้
และเข้าใจ วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจและคา่นิยมของ
โรงเรียน 

 
 

ร้อยละ 90 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Focus on Action) ฝ่ายบริหารของโรงเรียน 
มีค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก ากับติดตามการประชุมปฏิบตัิงาน โดยแต่งตัง้กรรมการนิเทศ
ติดตาม ประกอบด้วย ผู้ ช่วยผู้ อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะท างาน อ่ืน ๆ โดย
คณะกรรมการชดุดงักลา่วได้ด าเนินการเร่งรัดก ากบัดแูล ให้ก าลงัใจในการประเมินการท างานและปรับปรุงการ
ท างานอยา่งตอ่เน่ือง และมีการปรับปรุงพฒันาหลกัสตูร มีการเปรียบเทียบกบัเปา้หมายในการพฒันาท่ีชดัเจน 
โดยเฉพาะด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมุง่มัน่ในการปฏิบตัใิห้เกิดผล 

จากการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนได้มีการ
พฒันาให้สอดคล้องกบัศตวรรษท่ี 21 และมีการเสริมสร้างด้านการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยในชีวิต การอยู่
ร่วมกนัอย่างมีความสขุของนกัเรียน ทัง้นีไ้ด้สร้างความตระหนกัให้แก่ครูและบคุลากรทางการศกึษา ให้เห็นถึง

ผ่าน 

ไมผ่่าน 
จดัท าประชาพิจารณ์ 

วดัวิเคราะห์และจดัการความรู้ 

ปรับปรุง 
/แก้ไข 

ปฏิบตัิงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้

บรรลตุามวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยม 

ผลประชาพิจารณ์ 

ก าหนดกรอบและรูปแบบการสื่อสาร 

ด าเนินการสื่อสารไปยงัผู้ รับสาร ครู 

บคุลากร นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ก ากบัและติดตามผลการสื่อสาร 

วางแผนการสื่อสาร 

รายงานผลการสื่อสาร 
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ผลการปฏิบตังิานท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพผู้ เรียนและความพงึพอใจของผู้ปกครอง ซึง่เป็นผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียในระยะ
ยาว อนัจะมีผลตอ่ความนา่เช่ือถือ ศรัทธาและความเช่ือมัน่ท่ีมีตอ่โรงเรียนในอนาคต 
1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal Responsibilities) 

ก.การก ากับดูแลโรงเรียน (Organizational GOVERNANCE) 
(1) ระบบการก ากับดูแลโรงเรียน(GOVERNANCE System) โรงเรียนได้ด าเนินการประชมุ

ครูและบคุลากรทางการศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและ
สภานกัเรียนในการวางแผนก ากบัดแูลโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในระบบ โดยค านึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้แก่  วิ เคราะห์และประเมินความรับผิดชอบในการท างาน ภาระความรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์  
ความรับผิดชอบด้านการเงิน ความโปร่งใสของการด าเนินการ การสรรหากรรมการในการก ากับดแูลโรงเรียน 
การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ การปกปอ้งประโยชน์ของนกัเรียนผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย และการเตรียมความพร้อมเพ่ือสืบทอดภาระงานในอนาคต มาเป็นข้อมลูในการจดัระบบการก ากับ
ดแูลโรงเรียน โดยมีกระบวนการดงัตารางท่ี  1.3   

ตารางท่ี  1.3  กระบวนการระบบการก ากบัดแูลโรงเรียน   
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.เพ่ือให้บคุลากรของ
โรงเรียนสามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 
 
2. เพ่ือการก ากบัดแูล 
ตรวจสอบจากต้นสงักดัและ
องค์กรภายนอก 
 

1. ร้อยละของบคุลากร
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
2. ระดบัคณุภาพของ
การประเมินภายใน 
 
 
3. ระดบัคณุภาพของ
การประเมินภายนอก 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

ระดบัดีมาก 
 
 
 

ระดบัด ี

 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

แตง่ตัง้กรรมการก ากบัดแูลโรงเรียน 

ก ากบัติดตามงานตามแผนกลยทุธ์ 

วดัวิเคราะห์และจดัการความรู้ 

ประชมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือค้นคว้าวธีิปฏิบตัสิูค่วามเป็นเลิศ 

ผ่านหรือไม่ 
ปรับปรุง 
/แก้ไข 

วางแผนการก ากบัดแูล

รายงานผลการก ากบัดแูล 
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ฝ่ายบริหารของโรงเรียนมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกระจายอ านาจให้กลุ่มบริหารทัง้ 5 
กลุ่มงาน ช่วยก ากับดแูลงานตามโครงสร้างท่ีตกลงร่วมกันและจดัท าขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของแต่ละงานไว้
เป็นแนวทางในการก ากับติดตามงานต่างๆ โดยให้มีการประเมินผลคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนทกุสิน้ปีการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคณุภาพผู้ เรียน 2) ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 4) ด้านระบบประกันคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล ให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ เก่ียวข้อง 
ร่วมตดิตามประเมินผล โดยมีคณะกรรมการแตง่ตัง้ดแูลมาตรฐานการศกึษาเป็นผู้ออกแบบ รวบรวมข้อมลูและ
สรุปผลน าเสนอการวดัผลประเมินผลงานประจ าปี ทัง้นีไ้ด้เปิดโอกาสให้มีการซกัถามข้อสงสยั เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสทัง้ด้านท่ีมาของนโยบาย จุดเน้น ท่ีมาของคณะกรรมการด าเนินงานแต่ละชุด รวมทัง้การบริหาร
งบประมาณด้านตา่งๆ และมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูขา่วสารท่ีชดัเจน 

ด้านความรับผิดชอบด้านการเงิน มีระบบการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณท่ีได้รับอย่างเคร่งครัด 
มีแผนการใช้เงิน มีระบบการอนมุตัิเบิก-จ่ายตามระเบียบราชการ มีคณะกรรมการดแูลจดัท าบญัชี ตรวจสอบ
รายงานเงินคงเหลือท่ีเป็นปัจจบุนั สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

ด้านความโปร่งใสในการด าเนินการ รวมถึงการคัดเลือก แต่งตัง้คณะกรรมการต่างๆ มีการ
บริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือในท่ีประชุมใหญ่ และสรุปรายงานผลการประชุมไว้เป็น
หลกัฐานให้ตรวจสอบได้ รวมทัง้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรียน และประสานความ
ร่วมมือกบักลุม่งานตรวจสอบภายในของเขตพืน้ท่ีเพ่ือให้การด าเนินงานถกูต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ 

ด้านการปกปอ้งผลประโยชน์ของนกัเรียน ครู บคุลากร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีการก าหนด
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผู้ เรียนเป็นส าคญัและพัฒนาคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของครูและ
บคุลาการทางการศกึษา นกัเรียน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือก าหนดทิศทางในการจดัการศกึษาและปรับปรุง
หรือพฒันาการจดัการศกึษาตอ่ไป 

(2) การประเมินผลการด าเนินงาน (PERFORMANCE Evaluation) โรงเรียนได้ก าหนด
แนวทางประเมินผลการด าเนินงานไว้ชดัเจนทกุงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการต้องมีการประเมินผลโดย
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า  สภานกัเรียนและ 
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเทียบกับเป้าหมาย และมีสิ่งใดควรต้องปรับปรุงพัฒนาในรอบถัดไป และน าผลการ
ประเมินเหล่านีไ้ปประกอบการประเมินผลการด าเนินงานตาม แผนปฏิบตัิการ แผนกลยุทธ์ และตวัชีว้ดัตาม
มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการประกนัคณุภาพของสถานศกึษา  
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จากการด าเนินงานฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานน าผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการน าองค์กรโดยน าข้อมลูไปวางแผนพฒันาจดุอ่อนและเสริมจดุแข็งของโรงเรียน
นอกจากนีย้งัน าผลการด าเนินงานท่ีบุคคลรับผิดชอบมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบปีละ 2 ครัง้  
ในรูปของคณะกรรมการการการแตง่ตัง้จากตวัแทนของทกุกลุ่มงาน โดยน าข้อมลูทัง้ด้านปริมาณ และคณุภาพ
และผลงานดีเดน่ของทกุคนมาเปรียบเทียบและเรียงล าดบัจากผู้ ท่ีได้คะแนนมากท่ีสดุลงจนครบจ านวนท่ีได้รับ
การจดัสรรให้ได้รับการเล่ือนขัน้เป็นกรณีพิเศษ 

ข การประพฤตปิฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม(Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 
(1) กระบวนการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Legal and 

Regulatory Behavior) โรงเรียนได้ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบงัคบั ว่าด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยค านึงถึง ผลประโยชน์ของนกัเรียน ผู้ปกครอง และ  
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ การด าเนินการจัดโครงการห้องเรียนพิเศษ การเก็บเงินเพิ่มเติมนกัเรียนห้องเรียน
พิเศษ การทัศนศึกษานอกสถานท่ี การจ้างวิทยากรภายนอก ซึ่งต้องอาศยัหลักสูตร /โครงการและระเบียบ     
ข้อกฎหมายมาเป็น ข้อมูลในการก าหนดกระบวนการท างานโดยมีกระบวนการ ดังตาราง ท่ี  1.4 
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ตารางท่ี 1.4 กระบวนการประพฤตปิฏิบตัติามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั   
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เพ่ือศกึษาความพงึพอใจ
ของผู้ปกครอง นกัเรียน
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
ตอ่หลกัสตูรโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

 ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้ปกครอง นกัเรียนและผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสยี ตอ่หลกัสตูรโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

ร้อยละ 80 

 
ด้านหลักสูตรการจัดการศึกษาและบริการต่างๆ ทางโรงเรียนจัดท าขึน้โดยยึดมาตรฐานและ

ตวัชีว้ดัของหลกัสูตรแกนกลางของหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ของกระทรวงศกึษาธิการ
และเพิ่มเติมรายวิชาท่ีจ าเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและมีศกัยภาพเป็นพลโลกท่ีดีตาม
เป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนเปิดหลกัสูตร 
โครงการห้องเรียนพิเศษโดยมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติม มีการประชมุชีแ้จงผู้ เรียนให้ทราบถึงความจ าเป็นในการเรียน
และผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ได้ขอให้  
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียลงช่ือแสดงเจตจ านงว่ายินดีเสียคา่ใช้จ่าย ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับห้องเรียนปกติ 
โรงเรียนได้มีการจดัห้องเรียนใหมโ่ดยการคละนกัเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อนในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั โดยมีการ
แจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงผลท่ีได้จากการคละห้องเรียน เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนโดยรวม 

จากการด าเนินการในด้านหลกัสูตรฝ่ายบริหารโรงเรียนได้ก าหนดการประชุมชีแ้จงผู้ปกครอง
ภาคเรียนละ 1 ครัง้เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อมูลในการใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม อีกทัง้งานแนะแนว

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

เผยแพร่กฎหมาย/จรรยาบรรณ 
 

จดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานของครูและบคุลากร 
 

น าไปใช้ 
 

ก ากบัดแูลติดตามการปฏบิตัิตาม 

วดัวิเคราะห์และจดัการความรู้ 

 

วดัวิเคราะห์และจดัการเรียนรู้ 

ผ่านหรือไม่ 
ปรับปรุง 
/แก้ไข 

วิเคราะห์ทบทวนกฎระเบียบ

รายงานผลการปฏิบตัิตามระเบียบ
กฎระเบียบ 
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โรงเรียนมีหน้าท่ีหลกัรับผิดชอบและบริหารสารสนเทศการศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศกึษา
ตอนปลายในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านส่ือออนไลน์ ป้ายนิเทศ และประชาสัมพันธ์ในชัน้เ รียนโดยตรง                
ซึง่ผู้ปกครอง/ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเข้าใจถึงแนวทางท่ีโรงเรียนด าเนินการและยินดีให้ความร่วมมือ 

(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR) โรงเรียนมีการ
เสริมสร้างความมัน่ใจด้านการปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม ได้แก่ก าหนดระเบียบแนวปฏิบตัิในเร่ืองตา่งๆ ไว้ชดัเจน 
โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ เรียนเป็นส าคญั เปิดเผยให้ทราบทัว่กนัมีแนวทางการตกัเตือนและลงโทษทางวินยั
หากมีผู้ ท่ีไมป่ระพฤตติามระเบียบและเกิดผลเสียหรือผลกระทบตอ่ผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

โรงเรียนมุง่เน้นให้ผู้บริหารและบคุลากรปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ความสามารถโดยส่งเสริม
ให้ประพฤติปฏิบตัิอย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม ส่งผลให้เกิดผลดีต่อการปฏิบตัิงานและเป็นผลดีต่อองค์กร  
 ดงัจะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2559-2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนใดๆ เก่ียวกับบุคลากรของโรงเรียน ไม่มีบุคลากร 
ท่ีถกูด าเนินการทางวินยั ไม่มีผลการด าเนินการของโรงเรียนท่ีส่งผลกระทบตอ่สงัคม ซึ่งเกิดผลโดยตรงในการ
เพิ่มคณุภาพผู้ เรียน รวมถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่โรงเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibilities) 
 (1) ความผาสุกของสังคม (Societal  Well-Being ) โรงเรียนน าความต้องการจ าเป็นของ

ประเทศและสังคมมาก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนจัดท ากลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ในเวลาท่ีก าหนดซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ   
โดยมีกระบวนการดงัตาราง ดงันี ้
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ตารางท่ี 1.5 กระบวนการความผาสกุของสงัคม 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีว้ัด เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เพ่ือบริการชมุชนให้เกิด
ความผาสกุ 
 
 
 
 

ร้อยละของชมุชนพึง
พอใจกิจกรรมที่
โรงเรียนจดัให้ 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยขบัเคล่ือนนกัเรียน ครู บุคลากร
ของโรงเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียนเครือข่ายร่วมพฒันา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก ซึ่งจะ
ส่งผลให้คณุภาพการศกึษาของโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับ เช่น เป็นผู้น าด้านการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จดัการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและบรูณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนทัง้ด้านสังคม เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อมพัฒนาผู้ เรียนให้รักความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียง รู้เท่าทันวิทยาการ มีความ รู้รอบ 
ทันเหตุการณ์มีน า้ใจในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคม อันจะท าให้ปัญหาสังคมต่างๆ ลดลงได้บริการสังคม 
ในด้านตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นด้านอาคารสถานท่ี บคุลากร หรือแม้แตผ่ลผลิตของนกัเรียน  

จากการด าเนินการข้างต้นท าให้ชุมชนและองค์กรภายนอกให้ความเช่ือถือให้ความร่วมมือ 
รวมทัง้ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ เช่น ชุมชนและองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยเหลือเร่ืองการมอบ
ทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียน การบริจาคเงินเพ่ือสร้างอาคาร อปุกรณ์กีฬา เคร่ืองดนตรี และอ่ืนๆ 

วางแผนการสร้างความผาสกุและ

ผลประโยชน์ของสงัคม 

จดักิจกรรมสร้างความผาสกุและผลประโยชน์ของ

สงัคม 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

วดั วิเคราะห์และจดัการความรู้ 

ประชมุค้นคว้าวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลศิ 

ผลการวดั  วิเคราะห์  
ปรับปรุง/
แก้ไข 

 

ส ารวจความผาสกุและผลประโยชน์ของสงัคม
กฎระเบียบ 

รายงานผลการพฒันาและสนบัสนนุ 
คมกฎระเบียบ 
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 (2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support) โรงเรียนได้ให้บริการวิชาการและบริการ
สังคมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามสมรรถนะของโรงเรียน โดยมีแนวทางและ
กระบวนการการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ 

ชมุชนท่ีส าคญัของโรงเรียน คือ พืน้ท่ีบริการการศกึษาของโรงเรียน ในต าบลแม่น า้ ต าบลบอ่ผดุ 
วดัและสถานประกอบการต่างๆท่ีอยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียง ผ่านการจัดกิจกรรมวันส าคญัของชาติและประเพณี
วัฒนธรรมไทย ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ รวมทัง้งานแหเ่ทียนพรรษา ฯลฯ เพ่ือปลกูฝังคา่นิยมรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ กตญัญูตอ่พ่อแม ่
รักษาวฒันธรรมประเพณี มีศีลธรรม การพานกัเรียนไปวดั พร้อมทัง้บ าเพ็ญประโยชน์ สนบัสนุนวงโยทวาทิต 
ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ แก่โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน และกีฬาอ าเภอ
เกาะสมุย มาอย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยฝ่ายบริหารโรงเรียนได้ประชุมคณะกรรมการบริการสาธารณะวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของชมุชน สรุปผลการพฒันาและสนบัสนนุชมุชน แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือค้นหา
วิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศ (Best Practices)  

จากการท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการสนบัสนนุชมุชน ส่งผลให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง มีความสมัพนัธ์
ท่ีดี ความเป็นน า้หนึง่ใจเดียว และได้พฒันาไปสู่การเป็นชมุชนท่ีมีคณุภาพ  สมาชิกในชมุชนสามารถด ารงชีวิต
ได้อยา่งมีความสขุ 
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หมวด 2  
กลยุทธ์ (Strategy) 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ ( Strategy Development ) 
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ ( Strategy Development PROCESS)  

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ( Strategy Planning  PROCESS ) หลกัในการวางแผน 
กลยทุธ์ของ โรงเรียน โดยมีการจดัท าแผนกลยทุธ์ทกุ 4 ปี (ปีการศกึษา 2559 - 2562)  และจดัท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีทกุปีการศกึษา แนวทางการจดัท ากลยทุธ์ของโรงเรียน ตามตารางท่ี 2.1 
 

ตารางท่ี 2.1 กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ 
กระบวนการ ขัน้ตอนการด าเนินการ 

 

1. ศกึษา จดุเน้น นโยบายของส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 11  มาตรฐาน
การศกึษาของส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การ
มหาชน)  
2. ส ารวจสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน และความพงึพอใจตอ่การพฒันา
โรงเรียน  
3. น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกและภายใน และผลการส ารวจ
ความพงึพอใจตอ่การพฒันาโรงเรียน 
น ามาศกึษาปัญหาและอปุสรรคเพ่ือ
วิเคราะห์และสรุปผลความเสี่ยง  
4. น าผลสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา
เป็นข้อมลูในการก าหนด  วิสยัทศัน์   
พนัธกิจ แผนกลยทุธ์ วตัถปุระสงค์ 
เป้าประสงค์ จดัท าแผนปรับปรุงแนว
ทางการพฒันาโรงเรียนและขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

5 จดัท าแผนพฒันาระยะ 4  ปี  
(ปีการศกึษา 2559 - 2562)  และ
แผนปฏบิตัิการประจ าปี โครงการ/
กิจกรรม น าเสนอตอ่ผู้บริหารโรงเรียน  
เพ่ือขอความเห็นชอบ 

วิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและอปุสรรค 

ท าประชาพิจารณ์ 

จดัท าแผนพฒันาคณุภาพ 4 ปี 

จดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 

ผลการท าประชาพิจารณ์ 

ผลการประเมิน 

เห็นด้วย 

ไมเ่ห็นด้วย 

ทบทวนวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าประสงค์และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน 

ไมบ่รรล ุ

บรรล ุ

วดั วิเคราะห์ ทบทวนและประเมินผล 

ปรับปรุง

/พฒันา 

ปรับปรุง/

พฒันา 

    ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหาและความ
ต้องการ 

    รายงานผลการด าเนินงาน  

ต้องการ 
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     กระบวนการแสดงระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช 2553 รวมทัง้  
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการด าเนินการจัดท ากลยุทธ์ (แผนกลยุทธ์) โดยมี
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ มีการก าหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และกรอบเวลา  
มีกระบวนการวิเคราะห์และก าหนดกลยทุธ์ (โครงการ) โดยใช้ข้อมลูและสารสนเทศท่ีส าคญั มีการศกึษาสภาพ
ของโรงเรียนแล้วน าข้อมลูมาด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในโรงเรียนเพ่ือประเมิน
สถานภาพ โรงเรียนได้ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  และมั่นใจได้ว่าตอบสนองข้อก าหนดต่าง ๆ เช่น    
ความท้าทาย การสร้างนวตักรรม และสมรรถนะหลกัเป็นต้น โรงเรียนได้น าวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ มาก าหนด
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด  และโครงการ (กลยุทธ์) กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพ่ือ น ากลยุทธ์เหล่านัน้ไปปฏิบัต ิ
ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงานและก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ จัดท า เป็นแผนปฏิบตัิการและ 
ไปสู่การปฏิบตัิ ก าหนดกระบวนการคาดการผลการด าเนินการ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โรงเรียนมีวิธีการวดั 
ประเมินผลการด าเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบให้ได้แผนเชิงกลยุทธ์ ท่ีตอบสนอง     
ตามเปา้ประสงค์และวิสยัทศัน์ท่ีตัง้ไว้ 

(2) นวัตกรรม (INNOVATION) โรงเรียนมีนวตักรรมขององค์กร คือ  การบริหารจดัการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Mamagement )  เป็นกระบวนการในการด าเนินงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และประหยัด  มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบตังิานสูค่วามเป็นเลิศ  ครอบคลมุทัง้ผู้ เรียน  ครูและบคุลากรทางการศกึษา  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งเหมาะสม  

 (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) จากการใช้หลักการ
วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกระบบรับฟังเสียงนกัเรียนและ
ผู้ เก่ียวข้อง ข้อมูลการรับนกัเรียน ข้อมูลสรุปและประเมินผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา โรงเรียนมีกระบวนการ   
ในการจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศท่ีเช่ือถือได้ คณะผู้บริหารจึงได้ใช้ข้อมูลดงักล่าวมาก าหนดองค์ประกอบ    
ท่ีส าคัญท่ีต้องใช้ในการจัดท ากลยุทธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของโรงเรียน 
สญัญาณบ่งชีก้ารเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัด้านเทคโนโลยี บริการทางการศึกษา สถิติจ านวนนกัเรียน ประชากร  
ในชุมชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาว รวมถึงสมรรถนะหลักของโรงเรียน 
ความสามารถของโรงเรียนในการน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบตัิมีขัน้ตอนในการก าหนดกลยทุธ์ ดงันี ้

1. ใช้วตัถปุระสงค์ส าคญัเป็นตวัตัง้ในการก าหนดกลยทุธ์ 
2. ในแต่ละวัตถุประสงค์จะก าหนดตัววัด/ตัวชีว้ัดส าคญั  เป้าหมายความส าเร็จในแต่ละ

ตวัชีว้ดั ของแตล่ะรอบระยะเวลาตามแผน 

3. ก าหนดกลยทุธ์เพ่ือความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
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(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (WORK SYSTEMS and CORE 
COMPETENCIES)  ระบบงานท่ีส าคญัของโรงเรียนใช้แนวคิดการบริหารเชิงระบบ 2 ระบบ ประกอบด้วย
ระบบหลกั 3 ระบบ คือ  1) ระบบการจดัการเรียนรู้  2) ระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 3) ระบบกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียน  และระบบสนับสนุน 5 ระบบ คือ 1) ระบบการน าองค์กร  2) ระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์         
3) ระบบการมุง่เน้นผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 4) ระบบการบริหารงานบคุคล  5) ระบบการพฒันาบคุลากร  
และสมรรถนะหลกักลา่วไว้ในโครงร่างองค์กร 

จากกระบวนการก าหนดระบบงาน เกิดสมรรถนะหลกัท่ีสอดคล้องกนัว่าท่ีผ่านมามีขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิอย่างไร โดยระดมความคิดเห็นและสรุปผล จะได้ระบบการจดัการมาสรุปเป็นระบบหลกัของโรงเรียน 
ท่ีครูทุกคนต้องปฏิบัติ โดยมีข้อก าหนดและคู่มือบริหารคุณภาพระบบการจัดการเรียนรู้ และก าหนดให้ครู  
ท่ีปรึกษาแตล่ะระดบัชัน้วิเคราะห์ภาระงานการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ว่ามีการด าเนินการอย่างไร โดยช่วยกัน
วิเคราะห์และสรุปผลระดบัชัน้แล้วน ามาสงัเคราะห์สรุปเป็นระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน  จดัท าข้อก าหนด
และกิจกรรมพฒันาระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ครูด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ร่วมกันวิเคราะห์
และเขียนสรุปผลด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน โดยก าหนดให้ทัง้ สองระบบนีเ้ป็นระบบหลักท่ีครูทุกคนต้อง
ปฏิบตัิงานตามระบบ  มีการเช่ือมโยงสอดคล้องกันทัง้ด้านปัจจยั ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ
และผลลพัธ์ไปสูม่าตรฐานการศกึษาชาต ิ มาตรฐานและตวัชีว้ดัของหลกัสตูร 

การจดัระบบงานท่ีมีคณุภาพของครูและบคุลากรจะส่งผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร จะท าให้องค์กรมีความมัน่คงและยัง่ยืน  

ข  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES) 
(1)  วัตถุเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES) โรงเรียนก าหนดวิสยัทศัน์

ว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบนพืน้ฐานของความเป็นไทย”  โดยก าหนดนโยบายหลกัท่ีถือเป็นพนัธกิจ 6 ข้อ และเป้าประสงค์ 10 
ข้อ เป็นเป้าหมายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ
แผนงานและโครงการไว้ ดงันี ้
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ตารางท่ี 2.2 เปา้หมายและวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั 

เป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2559 - 2562 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
โครงการที่ตอบสนองเชิงกลยุทธ์ 

มี 14 โครงการ 
1. มีระบบบริหารตามมาตรฐานสากล 
ใช้ระบบคณุภาพตามขัน้ตอน TQA 
ระดมทรัพยากรด้านตา่ง ๆ เพ่ือพฒันา
ความเป็นเลิศในการจดัการศกึษา มี
หลกัสตูรการพฒันาผู้ เรียนให้เป็น 
พลโลก  

1. จดัท าผงัโครงสร้างการบริหารโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
2. บริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ 
3. ระดมทรัพยากรด้านตา่ง ๆ เพ่ือพฒันาความเป็น
เลิศในการจดัการศกึษา 
4. จดัท าหลกัสตูรพฒันาผู้ เรียนให้เป็นพลโลก โดย
จดัสาระเพ่ิมเติมความเป็นสากลให้มีรายวิชาการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS1) การสื่อสารและ
การน าเสนอ (IS2) การบริการสงัคมและจิต
สาธารณะ (IS3) การสร้างโครงงานและเนือ้หา 
กิจกรรมสูส่าระการเรียนรู้สง่เสริม 
ความเป็นเลิศ 

1. โครงการสง่เสริมการ 
เรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่
ประชาคมอาเซียน 
2. โครงการสง่เสริมการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมี
ทกัษะในการท างานและความรู้เก่ียวกบัอาชีพที่
ตนสนใจ 

3.โครงการพฒันาศกัยภาพด้านผู้ เรียนสู่
มาตรฐานสากล 
4. โครงการพฒันาการจดัการเรียน IS ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
5.โครงการประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศกึษา 

2. มีการพฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพ
ด้านการจดัการเรียนการสอน การวิจยั
สื่อนวตักรรม  
 

5. พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ ด้านการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ  
สูม่าตรฐานสากล 
6. สง่เสริมพฒันาครูให้ใช้ผลการ วิจยัสื่อนวตักรรม
เพ่ือพฒันาผู้ เรียน 

6. โครงการสง่เสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของครู 
7. โครงการติดตามประเมินผลการปฏบิตัิงาน 
 

3. มีการเสริมสร้างภมิูทศัน์  
สภาพแวดล้อม อาคารสถานที ่ของ
โรงเรียนที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

7. เสริมสร้างภมิูทศัน์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่
เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
8. พฒันาอาคารสถานที ่

8. โครงการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่
สง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันาเต็มศกัยภาพ 
 

4. มีการจดักระบวนการเรียนรู้ที่
สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม
ศิลปวฒันธรรมไทย สร้างคา่นิยมที่ดี
งามมีคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 
สขุภาพสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจ อยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

9. จดักระบวนการเรียนรู้ทีส่ง่เสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ศิลปวฒันธรรมไทย สร้างคา่นิยมที่ดีงาม 
และมีคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 
10. จดักระบวนการเรียนรู้ที่สง่เสริมให้ผู้ เรียนมี
สขุภาพสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ อยูใ่น
สงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
11. สง่เสริมการใช้ประโยชน์จากภมิูปัญญาท้องถ่ิน
และแหลง่เรียนรู้ในชมุชน 

9. โครงการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
10. โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมตาม
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
11. โครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 
 

5. มีการประสานความสมัพนัธ์ และ 
สง่เสริมการมีสว่นร่วมกนัระหวา่ง 
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน ในการ
จดัการศกึษา 

12. ประสานความสมัพนัธ์ และสง่เสริมการมีสว่น
ร่วมกนัระหวา่งโรงเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน 
 

12. โครงการสง่เสริมปฏิบตัิงานตามบทบาท
หน้าที่คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง 
ชมุชนในสถานศกึษา 
13. โครงการชมุชนสมัพนัธ์ 
14. โครงการจดัท าแผนปฏบิตัิราชการประจ าปี 
และการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผนปี  
2559 
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(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES Considerations) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน  ตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบสมรรถนะหลักรวมทัง้ 
ความต้องการของ   ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เพราะฝ่ายบริหารและงานแผนงาน ได้น าข้อมลูเหล่านีเ้ป็นปัจจยัน าเข้า 
ในการก าหนดแผนกลยทุธ์และวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีตอบสนองความได้เปรียบ  และการใช้สมรรถนะหลกั
ของโรงเรียนอย่างเต็มท่ี เพ่ือสร้างนวตักรรมการศึกษา เช่น การปรับปรุงหลกัสตูรให้ตรงกบัความต้องการ 
ของผู้ เรียน และแนวโน้มของตลาด โดยการเปิดหลกัสตูรห้องเรียนพิเศษท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศของนกัเรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล 
ให้มีรายวิชา  การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS1) การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) การบริการสงัคมและ 
จิตสาธารณะ (IS3) ในชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนสาระเพิ่มเติม เน้นภาษาจีน การพฒันาหลกัสตูร
เทียบเท่ากบัโรงเรียนคูแ่ข่ง มีการจดัการศกึษาอย่างหลากหลาย เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ เรียน  
ให้ผู้ เรียนมีศกัยภาพและเปิดโอกาสทางการศึกษา มีระบบการก ากับติดตามการวดัและประเมินผล เพ่ือให้
นกัเรียนส าเร็จตามหลกัสูตร ตามเวลาท่ีก าหนด วางแผนแนะแนวศึกษาตอ่อย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยี 
ท่ีทนัสมยัในการจดัการเรียนการสอน มีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเข้มแข็ง เครือข่ายผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี  โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรได้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  
มีความปลอดภยัและปลอดยาเสพติด บริหารจดัการตามมาตรฐานสากล ได้แก่ การพฒันาองค์กรสู่ความ 
เป็นเลิศ Best Practice ตามแนวทาง OBECQA 

วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ให้ความส าคญัตอ่สมรรถนะหลกัของโรงเรียน ด้านระบบการบริหาร
จัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  มีการประชุมร่วมคิดร่วมท า  ด้านการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ท่ีมีประสิทธิภาพ ด้านการพฒันานกัเรียนและบคุลากรให้เป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ และยกระดบัความสามารถ
ของโรงเรียนในการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในสงัคม และทนัตอ่สถานการณ์ เช่น การเร่งพฒันา
ด้านการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารในการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ  ส่งเสริมด้านภาษาจีน 
เป็นต้น 

บทเรียนท่ีได้รับ คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะหลักของโรงเรียน มีความจ าเป็นต่อการ
บริหารจดัการ เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องน าไปปฏิบตัไิด้บรรลตุามเปา้หมายท่ีวางไว้ 
2.2  การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ (Strategy  Implementation)   

ก.  การจัดท าแผนปฏิบัตกิารและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัต ิ ( ACTION PLAN Development  
and DEPLOYMENT ) 

(1) การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร (ACTION PLAN Development) โรงเรียนจดัให้มีการวางแผน 
โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์  กลยทุธ์  และสมรรถนะหลกัของโรงเรียน ผ่านระบบบริหารจดัการ
ของกลุ่มบริหารงานต่างๆ โดยมีกระบวนการจดัท าแผนปฏิบตัิการจากขัน้ตอนท่ีส าคญัของการก าหนดวตัถุ
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เชิงกลยุทธ์จากวิธีการดังกล่าว  น ามาซึ่งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานสู่มาตรฐานสากล  
น าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานสู่มาตรฐานสากลมาถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิ  โดยจดัท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีเป็นประจ าทุกปี  ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ประกาศใช้แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีและด าเนินการตามแผน 

(2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (ACTION PLAN Implementation) โรงเรียนมี
การศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานสู่มาตรฐานสากล โดยมีการบริหารจัดการสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ตามกระบวนการ PDCA และนวัตกรรม การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Mamagement )สู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง OBECQA มีการ
ด าเนินการ ดงัตารางท่ี 2.3 

ตารางท่ี 2.3 การน าแผนปฏิบตักิารไปปฏิบตัิ 
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ครูและบคุลากรมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบตัิงานตาม
แผนปฏบิตัิการประจ าปีและแผน 
พฒันาคณุภาพการศกึษา 4 ปี 
 
2.เพ่ือให้ครูและบคุลากรได้เสนอ 
เขียนโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่ตนได้รับ
มอบหมาย 
 
3.เพ่ือให้ครูและบคุลากรได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 
4. เพ่ือให้ครูและบคุลากรรายงานผล
การปฏิบตัิงานโครงการ/กิจกรรมได้
อยา่งถกูต้อง 
 

1.ร้อยละของครูและบคุลากรมี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏบิตัิงาน
ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีและ
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 4 ปี 
 
2.ร้อยละของครูและบคุลากรได้
เสนอ เขียนโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่ตนได้รับ
มอบหมาย 
 
 3.ร้อยละของครูและบคุลากรได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 
4.ร้อยละครูและบคุลากรรายงานผล
การปฏิบตัิงานโครงการ/กิจกรรมได้
อยา่งถกูต้อง 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

ร้อยละ80 
 
 

ร้อยละ80 

 

แตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ปรบัปรุง/ 
พฒันา 

ผลการพิจารณา 

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

เขียนโครงการ/กิจกรรมและน าเสนอ
โครงการ 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ก ากบันิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 
 

สง่เสริมโครงการ/กิจกรรม สูค่วามเป็นเลิศ 

ศกึษาแผนปฏบิตัิการประจ าปีและ

แผนพฒันาการศกึษา4 ปี 

รายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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จากการวางแผนพฒันาโรงเรียนระยะ 4 ปี (ปี 2559 - 2562) แผนปฏิบตัิการประจ าปีซึ่งผ่าน  
การอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เม่ือผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
แล้ว ผู้อ านวยการประกาศใช้แผนปฏิบตัิการพร้อมทัง้ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการโดยการประชุมผู้ปกครองและ
การประชุมผู้ ท่ีเก่ียวข้องจัดพิมพ์วารสารแจกจ่ายแก่ผู้ ปกครองและนักเรียนรวมถึงเผยแพร่ทางเว็บไซต์         
ของโรงเรียน     

งานแผนงานมีหน้าท่ีก ากับติดตามงานให้ปฏิบตัิตามธรรมนูญแผนปฏิบตัิการประจ าปี  และ
รายงานผลการปฏิบตังิานภาคเรียนละหนึง่ครัง้ งานประกนัคณุภาพภายในจะประเมินผลและสรุปผลเม่ือสิน้สดุ
ปีการศกึษาและจดัท ารายงานประจ าปีเผยแพร่แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) โรงเรียนมีกระบวนการจดัสรรทรัพยากร
อย่างเป็นระบบชดัเจน  ท าให้มั่นใจได้ว่าการเงิน และทรัพยากรอ่ืนจะเพียงพอท่ีจะสนบัสนุนแผนปฏิบตัิการ  
ให้ส าเร็จลงได้ โรงเรียนมีการเงินและทรัพยากรอ่ืน มีความเพียงพอท่ีจะสนบัสนนุการปฏิบตัิงานได้ส าเร็จโดยใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจดัสรรซึ่งโรงเรียนมีการจัดการด้านงบประมาณชดัเจนเน้นความ
โปร่งใสและให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ มีการก ากับติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ  
ท่ีเป็นทรัพยากรและพัสดุครุภัณฑ์ การจัดซือ้จัดจ้างมีการบริหารงานตามระเบียบทางราชการ   การจัดหา
ทรัพยากรท่ีมีความโปร่งใสให้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและร่วมตรวจสอบติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการและมีหน่วยงานต้นสงักัด
โดยก ากบัตดิตามและตรวจสอบอย่างตอ่เน่ืองในการด าเนินงานตามบทบาท ภารกิจของโรงเรียนและ ท่ีส าคญั
คือโรงเรียนมีการวางแผนในการก ากับติดตามตรวจสอบโดยการควบคมุภายในและการบริหารความเส่ียง
ประจ าปี 

(4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans) โรงเรียนได้มีการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยมอบหมายฝ่ายงานบริหารงานบคุลากรรับผิดชอบการวางแผนอตัราก าลงั การสรรหา  บรรจ ุ แตง่ตัง้  ย้าย  
ลา ลงโทษทางวินัย  และออกจากราชการ ด าเนินการส ารวจอัตราก าลังของบุคลากร  จัดหาครู/วิทยากร 
ในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือให้โรงเรียนมีทรัพยากรบคุคลเพียงตอ่การปฏิบตักิาร  

โรงเรียนได้จดัท าแผนพฒันาบคุลากรให้มีประสิทธิภาพทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  จดัให้มีการ
อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการท างาน และมีการนิเทศ  ติดตาม  
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ปีละ 2 ครัง้  รวมทัง้การคดัเลือกบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ  เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลงัใจในการปฏิบตังิาน   

(5) ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) ระบบบริหารจดัการท่ีเน้น
การมีสว่นร่วมมีจดุเน้นเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของโรงเรียนมีการจดัการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  ผลการ
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สอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ผลการติดตามนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อ 
ในระดบัอดุมศกึษา  เป็นต้น  และน าผลการปฏิบตังิานฝ่ายมาปรับปรุงพฒันาอยา่งเป็นระบบ 

โรงเรียนใช้กระบวนการควบคมุคณุภาพ (TQM) มาบรูณาการกบัวงจรคณุภาพ Deming Cycle 
(PDCA) ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโดยใช้เคร่ืองมือการ
ตรวจสอบท่ีมีความหลากหลายและมีคุณภาพตามตัวชีว้ัดท่ีก าหนดจึงสามารถสรุปผลการด าเนินตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในการรายงานผลประเมินตนเองประจ าปีของโรงเรียน (SAR) และรายงานการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาประจ าปีมีการน าผลการประเมินของ สมศ. ผลการนิ เทศติดตาม หลกัสูตรและมาตรฐาน
คณุภาพ ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษาทุกครัง้ไปใช้ในการ
ปรับปรุง พฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง จงึมีความมัน่ใจได้วา่ แผนปฏิบตักิารและระบบการวดัผลของการปฏิบตัิการ  
โดยรวมซึง่สง่ผลตอ่ระบบการจดัการของโรงเรียนเพ่ือพฒันานกัเรียนอย่างเตม็ศกัยภาพ 

(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS) โรงเรียนมีการ
วางแผนในระยะสัน้ไว้ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีและวางแผนระยะยาวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ขัน้พืน้ฐานสู่มาตรฐานสากล  มีสมรรถนะหลกัเพ่ือเปรียบเทียบเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ในระยะสัน้และระยะยาว    
วา่มีความแตกตา่ง หรือไมบ่รรลเุปา้หมายก็จะปรับเปล่ียนโครงการ/กิจกรรม   

การคาดการณ์ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปีของโรงเรียน      
มีเปา้หมายท่ีจะพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพซึง่เป็นเปา้หมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ
พฒันาผู้ เรียนให้เป็นพลโลก 5 ประการ ดงันี ้1) เป็นเลิศทางวิชาการ  2) ส่ือสารสองภาษา  3) ล า้หน้าทาง
ความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  5) ร่วมกนัรับผิดชอบตอ่สงัคมโลก  และในทกุปีการศกึษาของโรงเรียน
ก าหนดเปา้หมายในการพฒันาผู้ เรียนให้มีการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
และ 6 ให้เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ตอ่ปี  โดยเปรียบเทียบจากผลการทดสอบในปีท่ีผ่านมา  และท้าทายให้ยกระดบัผล
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิองโรงเรียนให้มากขึน้เป็นอนัดบัต้นๆของจงัหวดั 

การจดัท าแผนปฏิบตัิการ สู่การลงมือด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA  ภายใต้งบประมาณ  
ท่ีจ ากดั  ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  ยอ่มมีความท้าทายในการบริหารจดัการเป็นอยา่งยิ่ง 

ข การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ ( ACTION PLAN Modification) โรงเรียนมีการ
ก าหนดการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีตามแต่ละกลุ่มบริหารงานก าหนดไว้  แต่ถ้ามีเหตจุ าเป็น  
ฉุกเฉิน  หรือสถานการณ์ไม่เอือ้อ านวยต่อการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการท่ีวางไว้  กลุ่มบริหารงาน            
ท่ีรับผิดชอบนัน้สามารถปรับเปล่ียนได้  โดยจดัท าเป็นบนัทกึข้อความและโครงการเพ่ือตอบสนอง 

ในการบริหารจดัการเพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการแล้วและหลังจากสิน้สุดโครงการหรือ
ระหว่างการด าเนินการตามโครงการ  จะน าผลการด าเนินโครงการเข้าท่ีประชุมเพ่ือวิเคราะห์ระบบงานตาม 
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แผนปฏิบตัิการมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปล่ียนได้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงหรือสภาวการณ์ 
ท่ีจ าเป็นให้สามารถด าเนินการไปสู่เปา้หมายท่ีก าหนด  หรือสามารถปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการภายใต้ข้อมูล
ทกุด้านและการตดัสินใจของผู้บริหาร  ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 

โรงเรียนมีความพร้อมในการแก้ปัญหา  สามารถปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการ เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัความต้องการเร่งดว่น  โดยค านงึถึงประโยชน์และความจ าเป็นเป็นหลกั 
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หมวด 3  

นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder) 
3.1 เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (VOICE OF THE STUDENT and Stakeholder) 

ก. การรับฟังเสียงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Listening) 
 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 โดยมุง่เน้นนกัเรียนเป็นส าคญั เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการศกึษา โรงเรียน
มีการรับฟังเสียงของนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาในปัจจุบนั และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ เครือข่ายผู้ปกครอง ครูและ
บุคลากร สภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า และนักเรียนในอนาคตเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนได้ใช้กระบวนการรับฟังเสียงของนักเรียนและ  
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ดงัภาพท่ี 3.1 
 

 
ภาพท่ี 3.1 กระบวนการรับฟังเสียงของนกัเรียนปัจจบุนั นกัเรียนในอนาคตและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

รวบรวมข้อมลูจากช่องทางตา่งๆมาประมวลผล  

วิเคราะห์ความต้องการ ข้อคดิเหน็หรือข้อเสนอแนะ 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง พฒันาการจดัการศกึษา 

ประชมุท าความเข้าใจ การด าเนนิการแก้ไข ปรับปรุง พฒันาการจดัการศกึษาทศิทางเดยีวกนั 

วิเคราะห์การจดัการศกึษาของโรงเรียน  
  

พฒันา ปรับปรุงให้ตรงกบัความต้องการ 

นกัเรียนและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีลงความเห็น 

ผลการลงความเห็น 

สรุปผล /รายงานผลและน าไปใช้จดัการศกึษาในปีการศกึษาตอ่ไป 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ปรบัปรุง/ 

แก้ไข 
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(1) นักเรียนปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Current STUDENTS and Stakeholders) 
การรับฟังเสียงของนกัเรียนปัจจบุนัท่ีก าลงัศกึษาอยูแ่ละผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เชน่ เครือข่ายผู้ปกครอง ครู

และบคุลากร สภานกัเรียน และคณะกรรมการสถานศกึษา ชมุชนและท้องถ่ิน  โดยโรงเรียนได้ประชมุวางแผน
เพ่ือก าหนดหัวข้อหรือประเด็นท่ีจะรับฟังเสียงของนกัเรียน  ด้านการจัดหลกัสูตรของโรงเรียน  ด้านนักเรียน  
ด้านครูและบคุลากร ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอน ด้านวสัด ุอปุกรณ์ ส่ือเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน ด้านการส่งเสริมนกัเรียนและด้านความผกูพนัหรือความภูมิใจในโรงเรียน  และประเด็นปลายเปิด 
ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลายช่องทาง  เช่น กล่องแสดงความคิดเห็นท่ีติดตัง้ตามส านกังานภายใน
โรงเรียน แบบสอบถาม ส่ือสังคมออนไลน์ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา facebook 
คณะกรรมการนกัเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียน www.tpp.ac.th ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้ 
เม่ือได้ข้อมูลสารสนเทศจากรับฟังเสียงของนกัเรียนแล้ว ทางโรงเรียนได้แต่งตัง้คณะกรรมการคดักรองและ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน โดยมอบหมายฝ่ายงานต่างๆเป็นผู้ รับผิดชอบ และ
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน แก้ไข ปรับปรุงและพฒันา ประเด็นท่ีเก่ียวข้องให้ตรงกับความต้องการของ
นกัเรียนและเป็นประโยชน์กบันกัเรียนมากท่ีสดุ   
 (2) นักเรียนในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Potential STUDENTS and Stakeholder) 

การรับเสียงของนกัเรียนในอนาคตและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนก าหนดกลุ่มเปา้หมายในการรับฟัง
เสียงของนกัเรียนและผู้ปกครองระดบัประถมศกึษาในอ าเภอเกาะสมยุ โดยเฉพาะพืน้ท่ีต าบลแม่น า้ และต าบล
บ่อผุด ซึ่งเป็นเขตพืน้ท่ีบริการของโรงเรียน ในประเด็นด้านหลักสูตร ด้านการบริการทางการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะตา่งๆ โดยโรงเรียนได้จดัท าโครงการแนะแนวศกึษาตอ่ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 6 ออก
แนะแนวโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืน้ท่ีบริการเป็นประจ าทุกปี ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ผลงานภาพรวม
ความส าเร็จ หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเทียบกับโรงเรียนต่างๆ และ
ด าเนินการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่างๆ จากนักเรียนในระดบัประถมศึกษาซึ่งเป็นเสียงของนกัเรียน  
ในอนาคตท่ีจะมาศึกษาต่อท่ีโรงเรียน  เป็นข้อมูลย้อนกลับและเสียงจากภายนอก  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
สารสนเทศ แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ความต้องการ  ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ แล้วจึงน าผลการวิเคราะห์ 
ไปวางแผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบตัิประจ าปี  จากนัน้แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุง พฒันา 
แก้ไขหลกัสูตรและบริบทด้านต่างๆของโรงเรียนให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนปัจจุบนั นกัเรียน  
ในอนาคต และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เพ่ือให้การบริการทางการศกึษาเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 

 

http://www.tpp.ac.th/


33 
 

 

ข. การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของนักเรียน (Determination of STUDENTS 
and Stakeholders Satisfaction and Engagement) 
 (1) ความพงึพอใจ  ความไม่พงึพอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction and 
ENGAGEMENT) 
 โรงเรียนใช้กระบวนการรับฟังเสียงของนกัเรียนและผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ  
โดยใช้วิธีการประเมินความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียน และความผกูพนักบั
โรงเรียน เพ่ือตอบสนองความต้องการของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์มาก
ท่ีสดุ โดยมีกระบวนการประเมินความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจและความผกูพนั ดงัตารางท่ี 3.1  

ตารางท่ี 3.1 กระบวนการประเมินความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจและความผกูพนักบัโรงเรียน 
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.เพื่อส ารวจความพงึพอใจ
ของนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียที่มีตอ่การพฒันา
คณุภาพการศกึษาของ
โรงเรียน 
 
2.เพื่อส ารวจความผกูพนัของ
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียที่มีตอ่โรงเรียน 

1.ร้อยละของความพงึพอใจของ
นกัเรียนนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียที่มีตอ่การพฒันา
คณุภาพการศกึษาของโรงเรียน 
 
 
2.ร้อยละของความผกูพนัของ
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียที่
มีตอ่โรงเรียน 

ร้อยละ80 
 
 
 
 
 

ร้อยละ80 

 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมลูจากการประเมิน/ 
 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  

วิเคราะห์ความพงึพอใจและ
ความผกูพนัธ์ของนกัเรียน 

 

ประชมุท าความเข้าใจ  
ก าหนดแนวทาง  การพฒันา  
ปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพ 

ด าเนินการพฒันา 

นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียลงความเห็น
เก่ียวกบัการพฒันาของโรงเรียน 

A 



34 
 

 

กระบวนการ (ต่อ) วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

โรงเรียนใช้กระบวนการรับฟังเสียงของนักเรียนท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับ  
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพนัของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือน าข้อมูลจากการ
ประเมินมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและพฒันาปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียนใช้วิธีการ
ประเมินความพงึพอใจในหลายชอ่งทาง นอกจากผา่นกลอ่งรับความคดิเห็น การแสดงความคิดเห็นผ่านส่ือทาง
สงัคมออนไลน์ face book คณะกรรมการนกัเรียน เว็บไซต์ของโรงเรียน www.tpp.ac.th แล้วได้ใช้แบบส ารวจ
ความพึงพอใจ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ เม่ือได้มาซึ่งข้อมูลจากส ารวจและวิเคราะห์แล้วนัน้ 
โรงเรียนได้แตง่ตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองอีกครัง้หนึง่ จากนัน้แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการพฒันาปรับปรุง
ให้ตรงกบัความต้องการ คือ มอบหมายฝ่ายงานรับผิดชอบด าเนินการ ก าหนดแนวทางในการพฒันาตอ่ไป 
 โรงเรียนใช้แบบส ารวจความพึงพอใจตอ่การจดัการศกึษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาปีละ 1 ครัง้ ในการ
สรุปข้อมูลท่ีท าให้โรงเรียนทราบถึงระดบัความพึงพอใจ เช่น  ข้อมูลความพึงพอใจของนกัเรียนด้านคณุภาพ
นักเรียน  ด้านหลักสูตร  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ด้านครูและบุคลากร  ด้านวัสดุ อุปกรณ์  
ส่ือเทคโนโลยี   ด้านอาคารสถานท่ีสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งผลปรากฏว่า  ด้านนกัเรียน มีความพึง
พอใจเร่ืองนกัเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรีภาพมากท่ีสุด ด้านหลกัสูตร มีความพึงพอใจเร่ืองหลักสูตรของ
โรงเรียนเน้นให้นกัเรียนมีความรู้ทางวิชาการและมีคุณธรรมมากท่ีสุด ด้านครูและบุคลากร มีความพึงพอใจ
เร่ืองครูและบุคลากรมี  มนุษยสมัพันธ์ท่ีดีต่อนักเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนครูและบุคคลอ่ืนๆมากท่ีสุด  ด้านการ
จดัการเรียนการสอน มีความพึงพอใจเร่ืองครูมีการวางแผนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้มากท่ีสุด  ด้านวสัด ุ
อุปกรณ์และส่ือเทคโนโลยี มีความพึงพอใจด้านการให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด  
ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน มีความพึงพอใจเร่ืองโรงเรียนมีบริเวณให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้พักผ่อน  

ผลการลงความเห็น 

ผ่าน 

สรุปผลและน าไปใช้พฒันาตอ่ไป 

ไมผ่่าน 

รายงานผล 

ปรบัปรุง/ 

แก้ไข 

A 
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หย่อนใจยามว่างมากท่ีสุด  และด้านส่งเสริมนักเรียน มีความพึงพอใจเร่ืองโรงเรียนมีการจัดนิทรรศการ  
แหลง่เรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนทัง้ภายในและภายนอกได้ศกึษาค้นคว้าข้อมลูมากท่ีสดุ  

จากการด าเนินงานการรับฟังเสียงของนกัเรียน ส่งผลให้นกัเรียนกลุ่มตลาดในอนาคตมีความพึงพอใจ
และเช่ือมั่นกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้มีจ านวนนกัเรียนท่ีมาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดบัชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ  4  เฉล่ียเพิ่มขึน้ทุกปี  รวมถึงค่าเฉล่ียจ านวนนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ท่ีเข้าศกึษาตอ่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 มีจ านวนเพิ่มขึน้เชน่เดียวกนั  
 ในส่วนของข้อมูลท่ีแสดงถึงความผูกพนัของนกัเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนนัน้ปรากฏในการมีส่วนร่วมของ
ศิษย์เก่าและเครือข่ายผู้ปกครองผ่านทางกิจกรรมท่ีโรงเรียนได้จดัขึน้ เช่น จ านวนศิษย์เก่าท่ีให้ความร่วมมือ  
ในการจดังานและเข้าร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาวทีปราษฎร์พิทยา กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศกึษา  กิจกรรม
วนัไหว้ครู  กิจกรรมวนักตญัญ ู กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น  
 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ท่ีมีต่อโรงเรียนนัน้ จะท าให้ผู้ บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบถึงความต้องการ ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาศกัยภาพของเรียนให้ตรงกับวิสัยทัศน์ ความต้องการของกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องและ
เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนอยา่งเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

 (2) ความพงึพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to Competitions) 
โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนใช้แบบประเมินความพึงพอใจส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบกับคู่เทียบท่ีมีหลกัสูตรคล้ายคลึงกัน โดยผลการประเมินปรากฏว่า โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ 
ความเช่ือมั่น และความพึงพอใจจากนักเรียน ผู้ ปกครองและชุมชน ดงัเห็นได้จากจ านวนนักเรียนท่ีสมัคร 
เข้าเรียนตอ่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอ่ปีท่ี 1 และ 4 ท่ีมีจ านวนมากกวา่โรงเรียนมธัยมศกึษาในอ าเภอเกาะสมยุ 
ซึง่เม่ือเปรียบเทียบในเชิงลกึพบวา่ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีความได้เปรียบและมีความโดดเดน่ในหลายด้าน 
เช่น ด้านหลกัสูตรท่ีได้มาตรฐานสากล ด้านคุณภาพของครูและบุคลากร และด้านกระบวนการจัดการเรียน  
การสอนท่ีมีคณุภาพและเป็นมาตรฐานสากล  

นอกจากนีไ้ด้แบบสอบถามถึงเหตุผลของนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1และ 4  
ท่ีเลือกเข้าศกึษาตอ่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา พบว่า โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็น
มาตรฐานสากล รองลงมาคือ ครูและบคุลากรมีความรู้ ความสามารถและมีคณุธรรม และโรงเรียนมีหลกัสตูร
รองรับตรงกับความสามารถและความต้องการของนักเรียน ตามล าดบั นอกจากนีจ้ากผลการแข่งขันทักษะ  
ทางวิชาการในระดบัประเทศ ท าให้โรงเรียนมีช่ือเสียงจนเป็นท่ียอมรับและได้รับความไว้วางใจ ความเช่ือมัน่
จากผู้ ปกครอง รวมถึงการไว้วางใจในคุณภาพการจัดการศึกษาจากรุ่นสู่ รุ่น ซึ่งนักเรียนท่ีจบการศึกษา 
จากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสามารถเข้าศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยัในจ านวนเพิ่มขึน้กว่าเปา้หมายท่ีตัง้ไว้
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ทกุปี  ด้วยเหตผุลท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้รับการไว้วางใจจากนกัเรียน 
ในอนาคต นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม ถ่ายทอดความเช่ือมัน่และความผูกพนักับโรงเรียนจากรุ่นสู่รุ่น  
ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากลมากกว่าโรงเรียนคู่เทียบ 
ท่ีมีหลกัสตูรคล้ายคลงึกนัในเขตพืน้ท่ีใกล้เคียงกนั 
 การเปรียบเทียบกับคู่ เทียบ ท าให้ผู้ บริหารและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
ของโรงเรียนตนเองและโรงเรียนคู่เทียบ เพ่ือวางแผนการพฒันาการจดัการศึกษาและการสร้างความเช่ือมั่น  
ของนกัเรียนในเขตพืน้ท่ีบริการ เขตพืน้ท่ีใกล้เคียงและนอกเขตพืน้ท่ีบริการ อนัน าไปสู่การเป็นท่ียอมรับในระดบั
ท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 
3.2 ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Engagement) 

ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Product Offerings STUDENT 
and Stakerholder Support) 
 (1) หลักสูตร (Product Offerings) 
 โรงเรียนได้ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 และเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน  โดยหลกัสตูรดงักล่าวเป็นหลกัสตูรตามรูปแบบของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งปรับปรุงแก้ไขจากการส ารวจความต้องการของนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในเร่ืองหลกัสตูรและบริการ โดยมีกระบวนการวางแผนหลกัสตูรให้ตอบสนองตอ่ความต้องการของนกัเรียนและ
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  ดงัตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2  กระบวนการปรับปรุงหลกัสตูรของโรงเรียนให้ตอบสนองความต้องการของนกัเรียน 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อส ารวจความต้องการด้าน
หลกัสตูรของนกัเรียนและผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสยี 
 
2.เพื่อจดัท าหลกัสตูรให้
ตอบสนองความต้องการของ
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
 
 
3.เพื่อส ารวจความพงึพอใจของ
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียที่
มีตอ่หลกัสตูรของโรงเรียน 

1.ร้อยละของนกัเรียนและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียมีความ
ต้องการด้านหลกัสตูร 
 
2.ร้อยละของนกัเรียนและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียเห็นวา่
หลกัสตูรตอบสนองตอ่ความ
ต้องการ 
 
3.ร้อยละของนกัเรียนและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียมีความพงึ
พอใจตอ่หลกัสตูรของ
โรงเรียน 

ร้อยละ 80 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 

  

โรงเรียนด าเนินการวิเคราะห์หลักสูตรเป็นประจ าทุกปี โดยใช้แบบวิเคราะห์หลักสูตรส ารวจ  

ความคิดเห็นจากนกัเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ชมุชนและท้องถ่ิน  เพ่ือให้

ข้อมลูมาสารสนเทศมาวิเคราะห์ข้อเดน่ ข้อด้อย และความต้องการท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลง ซึ่งสอดคล้องกบั

แบบส ารวจความพึงพอใจในการจดัการศกึษาของโรงเรียน น ามาประมวลผลร่วมวิสยัทศัน์ บริบทของโรงเรียน 

และนโยบายท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามยคุตามสมยัของรัฐบาล  โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการออกแบบและปรับปรุง

หลกัสตูร เป็นกลุม่สาระการเรียนรู้ก่อนหลอมรวมเป็นหลกัสตูรสถานศกึษา เสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ

สถานศกึษาพิจารณาเห็นชอบและอนมุตัใิช้หลกัสตูร  

โรงเรียนได้จัดหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นและมีความหลากหลายตรงตามโครงสร้างหลักสูตร

สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมสาธารณะ

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการออกแบบ

หลกัสตูรประจ าปี 

ร่าง/ออกแบบหลกัสตูรให้ตรงกบัความต้องการ

ของนกัเรียน ผู้ปกครอง 

ประกาศใช้หลกัสตูรสถานศกึษา 
 

ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศกึษา  
และผู้ที่เก่ียวข้องพิจารณา 

วิเคราะห์วสิยัทศัน์ บริบทโรงเรียน 

หลกัสตูรแกนกลางและเสียงของ นร. 

ผลการพิจารณา 
ปรบัปรุง/
แก้ไข 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

รายงานผล 
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ประโยชน์ กิจกรรมค่ายกลุ่มสาระต่างๆ ซึ่งมีทัง้กิจกรรมท่ีนักเรียนรวมกลุ่มเป็นผู้ ก าหนดขึน้ และโรงเรียน

ก าหนดตามบริบทของโรงเรียน แล้วให้นกัเรียนเลือกตามความถนดัและความสนใจ โดยโรงเรียนอ านวยความ

สะดวกในการบริการทัง้สถานท่ี วสัดอุปุกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีและงบประมาณในการจดักิจกรรม เพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน  

นอกจากนีโ้รงเรียนมีการจัดรายวิชาเรียนเพิ่มเติม รายวิชาเลือกเสรี กิจกรรมชุมนุมท่ี มีความ

หลากหลาย ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ อีกทัง้ได้มุ่งเน้นส่งเสริมส าหรับ

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ  ด้านศิลปะ ดนตรีและการแสดง การกีฬาและนันทนาการ  

ด้านจริยธรรมและจิตสาธารณะ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงศกัยภาพ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และ  

การกล้าแสดงออก  พร้อมส าหรับการแขง่ขนัในเวทีระดบัมาตรฐานสากล 

การก าหนดและปรับหลกัสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผล

ให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้ให้เหมาะสมกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถดึงดูด

นกัเรียนกลุม่ใหมแ่ละสร้างความเช่ือมัน่ในการเรียนให้กบันกัเรียนปัจจบุนัได้อีกด้วย 

  (2) การสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Support) 
โรงเรียนด าเนินการรับฟังเสียงความต้องการของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในช่องทางตา่งๆ เพ่ือ

ส ารวจปัญหาและข้อเท็จจริง จากนัน้น าข้อมลูมาวางแผนและแบง่งานรับผิดชอบในการสนบัสนนุนกัเรียนและ
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหมาะสมความต้องการและเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากท่ีสุด โดยมีกระบวนการสนบัสนุน
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ดงัตารางท่ี 3.3 
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ตารางท่ี 3.3 กระบวนการสนบัสนนุนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อสนบัสนนุนกัเรียน
และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีให้
ตรงกบัความต้องการและ
เกิดประโยชน์คุ้มคา่มาก
ที่สดุ 
 
2.นกัเรียนและผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีมีความพงึพอใจ
กบัการสนบัสนนุของ
โรงเรียน 

1.ร้อยละของนกัเรียน
และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
ได้รับการสนบัสนนุตรง
กบัความต้องการและ
เกิดประโยชน์คุ้มคา่ 
 
2.ร้อยละของนกัเรียน
และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี
มีความพงึพอใจกบัการ
สนบัสนนุของโรงเรียน 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 

 
โรงเรียนมีวิธีการด าเนินงานสนบัสนนุนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการจดัการศกึษา โดยการ

รับข้อมลูความต้องการจากการรับฟังเสียงของนกัเรียน กลุ่มนกัเรียนหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกล่องรับความ
คิดเห็น และผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.tpp.ac.th  น าข้อมูลมากลั่นกรองและวิ เคราะห์ประชุมวางแผน 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการสนบัสนุนโดยการประชุมวางแผน แต่งตัง้คณะกรรมการตามกลุ่มงานรับผิดชอบ 
ให้การสนับสนุนนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมทุกด้านตามความต้องการและความจ าเป็น    
โดยกลุม่งานรับผิดชอบมีกระบวนการสนบัสนนุนกัเรียน ดงันี ้      

1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้บริการและสนับสนุนด้านอาคารสถานท่ี และจัดสิ่งแวดล้อมให้เอือ้
ประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทัง้จดัระบบสารสนเทศท่ีสามารถสืบค้นได้  ระบบเครือข่าย internet ระบบ WiFi 
ให้บริการครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณโรงเรียน    

รับฟังเสียงความต้องการ 

สนบัสนนุนกัเรียนในแตล่ะด้านให้ตรงกบั 
ความต้องการและความเหมาะสม 

 

ผู้บริหาร นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้ 
สว่นเสียลงความเห็น 

วิเคราะห์การประชมุสนบัสนนุนกัเรียนผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย 

รายงานผล 

ผลการลงความเห็น 

ไมเ่หมาะสม 

ผ่าน 

สรุปผล/ น าไปใช้ 

ปรบัปรุง/ 
แก้ไข 

วางแผนและแบง่หน้าที่รับผิดชอบ 



40 
 

 

2) กลุ่มงานบริหารวิชาการ ให้การสนบัสนนุด้านการจดัการเรียนการสอน การสนบัสนนุทนุการศกึษา
ส าหรับจดัสรรแก่นกัเรียนเรียนดี นกัเรียนเรียนดีแตย่ากจน และนกัเรียนความประพฤติดีตามความเหมาะสม  
มีการยกเว้นคา่เล่าเรียนส าหรับนกัเรียนท่ีสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียนในระดบัประเทศ การบริการข้อมลูและแนะ
แนวส าหรับการศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยั รวมถึงสนบัสนนุ ส่งเสริมความสามารถของผู้ เรียนในด้านตา่งๆ
ตามความถนดัและความสนใจ  ให้บริการการออกหลกัฐานทางวิชาการ 

3) กลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียน สนบัสนุนด้านความปลอดภัย ความเรียบร้อย ช่วยเหลือนักเรียน 
ในการท ากิจกรรมและสร้างความเช่ือมัน่ในการดแูลนกัเรียนให้แก่ผู้ปกครอง  

4) กลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ให้การสนับสนุน ด้านวัสดุอุปกรณ์และจัดสรร
งบประมาณในการจดัการศกึษาและสง่เสริมคณุภาพ พฒันาศกัยภาพนกัเรียนประจ าปี   

5) กลุ่มงานบริหารบุคคล สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการจดัหาวิทยากรผู้ มีความช านาญ
เฉพาะทางในการจดัอบรมครูและนกัเรียนให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึน้และ การศกึษาดงูานนอกสถานท่ี 
เป็นต้น 

การสนับสนุนนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ถือเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
นกัเรียน กลุ่มนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการให้การสนบัสนุนการจดัการศึกษาของโรงเรียน ดงัเห็นได้
จากจ านวนนกัเรียนท่ีสมคัรเข้าศกึษาตอ่เพิ่มขึน้ในแตล่ะปี รวมทัง้ชมุชนให้ความร่วมมือ สนบัสนนุและอ านวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด ท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนบรรล ุ
ตามเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และตรงกบับริบทของนกัเรียนและชมุชน 
 (3) การจ าแนกนักเรียน (STUDENT Segmentation) 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนประจ าต าบลท่ีมีขีดความสามารถในการจดัการศกึษาเทียบเท่า
โรงเรียนประจ าอ าเภอหลายโรงเรียน เปิดสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1– 6 มีแผนการเรียนของมธัยมศกึษา
ปีท่ี 1-3 แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาองักฤษ  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนทัว่ไป ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 
แบ่งออกเป็น 5 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนการเรียนคณิตศาสตร์  ภาษาองักฤษ สงัคมศกึษา แผนการเรียน
ภาษาจีน และแผนการเรียนทั่วไป โดยโรงเรียนให้ความส าคัญกับนักเรียนในอนาคตท่ีจะมาศึกษาต่อ  
ซึ่งมีวิธีการคดัเลือกและจ าแนกนักเรียน ดงันี ้ด าเนินการสอบคดัเลือกนกัเรียนตามปฏิทินการรับสมัครเรียน
นกัเรียนใหม่ จาก สพฐ. ซึ่งจะด าเนินการสอบคดัเลือกนกัเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษโรงเรียนก่อน เพราะ
นักเรียนกลุ่มส าคัญท่ีจะประสบความส าเร็จและสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียนต่อไป  และนักเรียนทั่วไป  
ท่ีจะเข้าเรียนในชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต้องผ่านการทดสอบการอ่านภาษาไทยและทักษะคณิตศาสตร์ 
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โดยมีผู้ปกครองรับทราบด้วย เป็นการคดักรองนักเรียนท่ีไม่ผ่านการอ่านภาษาไทยและทักษะคณิตศาสตร์  
เพ่ือแก้ปัญหาให้การช่วยเหลือตอ่ไป นกัเรียนท่ีผ่านการทดสอบอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์แล้ว ต้องสอบ
จดัล าดบัเพ่ือคดัเลือกนกัเรียนเข้าเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวน 2 ห้องเรียน จากนัน้ 
เป็นแผนการเรียนทัว่ไป  ส าหรับนกัเรียนท่ีจะเข้าเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนให้ความส าคญักบันกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เดิมของโรงเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ซึ่งเป็นการสร้างความ
ผูกพันให้กับนักเรียน โดยก าหนดโควตาเข้าเรียน จ านวนร้อยละ 80 โดยย่ืนผลการเรียนตามแผนการเรียน 
ท่ีสนใจ สว่นนกัเรียนทัว่ไปสามารถสมคัรเข้าเรียนและสอบคดัเลือกตามแผนการเรียนท่ีสนใจ     

ทัง้นีโ้รงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีนักเรียนสมัครเข้าเรียนทุกปี และต้องก าหนดแผนการรับนักเรียน  
ขยายห้องเรียนเพ่ือรองรับนักเรียนในอนาคตได้เพียงพอกับความต้องการ เน่ืองจาก เม่ือเปรียบเทียบกลุ่ม
นกัเรียนโรงเรียนคู่แข่งท่ีมีหลกัสูตรคล้ายคลึงกันในอ าเภอเกาะสมุยในด้านการเข้าศึกษาต่อ ด้านผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน  ผลการทดสอบระดบัชาติและผลการแข่งขนัทกัษะวิชาการในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน พบว่า 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีค่าเฉล่ียจ านวนนักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อ  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านผล 
การทดสอบระดบัชาต ิและด้านผลการแขง่ขนัทกัษะวิชาการในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนอยู่ในระดบัท่ีสงูกว่า
โรงเรียนคู่แข่ง ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศส่วนส าคัญท่ีท าให้นักเรียนและผู้ ปกครองมีความเช่ือมั่น  
สง่บตุรหลานเข้าศกึษาตอ่และให้การสนบัสนนุโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Building STUDENT and 
Stakeholders Relationships) 
 (1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationships Management) 
 โรงเรียนมีการด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของนักเรียน คณะครูและผู้ บริหาร
โรงเรียนเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และยกระดบัภาพลกัษณ์ของโรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับของสงัคมมากขึน้ รวมถึง
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในองค์กรระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน นกัเรียนกบัครู ครูกบัผู้บริหาร ครูกบัผู้ปกครอง 
ผู้บริหารกบัผู้ปกครองและโรงเรียนกบัชมุชน เพ่ือเสริมสร้างความผกูพนัให้กบันกัเรียนและบคุลากรในโรงเรียน 
รวมทัง้ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย โดยโรงเรียนมีกระบวนการ
จดัการความสมัพนัธ์ในโรงเรียน ดงัตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 กระบวนการจดัการความสมัพนัธ์ในโรงเรียน 
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อประชาสมัพนัธ์ผลงานของ
นกัเรียน คณะครูและโรงเรียนให้ผู้
มีสว่นได้สว่นเสียและสว่นตลาด
รับทราบ 
 
2.เพ่ือยกระดบัภาพลกัษณ์และ
ความเชื่อมัน่ของโรงเรียน 

1.ร้อยละของผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียและสว่นตลาดรับ
เห็นถึงผลงานของนกัเรียน 
คณะครูและโรงเรียน 
 
2.ร้อยละของนกัเรียนใน
อนาคตและผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียมีความเชื่อมัน่ตอ่
โรงเรียน 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนมีการประชมุวางแผนการจดักิจกรรมตา่งๆในแตล่ะปีการศกึษาเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลในโรงเรียน โดยมีการออกแบบและเขียนแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับหลักสูตร  

บริบทโรงเรียนและเทียบเคียงกบัการจดัการศกึษาในระดบัมาตรฐานสากล และก าหนดคา่นิยมหลกัขององค์กร 

เป็นการประชาสมัพนัธ์โรงเรียนควบคูไ่ปด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้ได้นกัเรียนใหมแ่ละเพิ่มส่วนแบง่การรับนกัเรียนรวมถึง

สร้างความผูกพนัท่ีเข้มแข็งในองค์กร โรงเรียนได้จดักิจกรรมสร้างความสมัพันธ์ท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

กับช่วงวัยและการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการ เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของ

นกัเรียนกลุม่ตา่งๆ เชน่ กิจกรรมของนกัเรียนปัจจบุนั ได้แก่ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมกีฬาประจ าระดบั  กิจกรรม

วนัไหว้ครู กิจกรรมวันกตญัญู หรือกิจกรรมตามหลักสูตรต่างๆ กิจกรรมปฐมนิเทศนกัเรียนเข้าใหม่  โดยครู 

ท่ีปรึกษา ท าหน้าท่ีดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือสร้างความผูกพัน

ระหวา่งนกัเรียนกบัเพ่ือนร่วมรุ่น ระหว่างนกัเรียนกบัครู และระหว่างนกัเรียนกบัโรงเรียน มีการสรรหาเครือข่าย

ผู้ ปกครอง เพ่ือท าหน้าท่ีประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน  

กบัโรงเรียน  กิจกรรมสานความสมัพนัธ์ของศษิย์เก่า  เชน่ กิจกรรมคืนสู่เหย้า กิจกรรมทอดผ้าป่าเพ่ือการศกึษา

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ผลการจดักิจกรรม 

ด าเนินการจดักิจกรรม 

 

ประชมุวางแผน 

ปรบัปรุง/ 
แก้ไข 

สรุปผล/ด าเนินการตอ่เน่ือง 

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในโรงเรียน 

รายงานผล 

 

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในโรงเรียน 
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ของโรงเรียน  กิจกรรมวนัไหว้ครู  และกิจกรรมของนกัเรียนในอนาคต ได้แก่ การแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  ในเขตพืน้ท่ีการบริการของโรงเรียน มีการจดัห้องเรียนคณุภาพ ห้องปฏิบตัิการ 

ท่ีทนัสมยั การให้ช่วยเหลือ จดัสรรทนุการศกึษาแก่นกัเรียนท่ียากจนและส่งเสริมความสามารถพิเศษ ใช้ระบบ

ดแูลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเข้มแข็งเพ่ือรักษานกัเรียนให้ส าเร็จตามหลกัสตูรให้มากท่ีสดุ มีการเย่ียมบ้านนกัเรียน 

การดแูลนกัเรียนท่ีประสบภยั รวมทัง้รับฟังปัญหาของนกัเรียนในทกุด้านและด าเนินการช่วยเหลือให้ทนัท่วงที 

นอกจากนีโ้รงเรียนได้ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน คณะครูและโรงเรียน 

ผ่านทางเคเบิล้ทีวี  วารสารและเว็บไซต์ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาหรือการจดักิจกรรม Open house เพ่ือ

ให้กบันกัเรียนและผู้ปกครองได้เห็นถึงผลงานและคณุภาพของโรงเรียน รวมถึงเป็นการยกระดบัภาพลกัษณ์ท่ีดี

ของโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งการด าเนินการจัดการความสมัพนัธ์ให้เกิดขึน้กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนนัน้ จะช่วยให้

โรงเรียนมีมาตรฐานในการรักษานกัเรียน เกิดความสามคัคีและความสร้างสรรค์ในโรงเรียน รวมทัง้ยงัช่วยเพิ่ม

โอกาสให้โรงเรียนได้ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ได้นกัเรียนใหมแ่ละยกระดบัมาตรฐานโรงเรียนให้เพิ่มมากขึน้ด้วย 

(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management) 
 โรงเรียนมีการด าเนินการรับฟังเสียงนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้รวบรวมข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็น  และข้อร้องเรียน มาวิเคราะห์และวางแผนการแก้ปัญหาเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของ
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โดยโรงเรียนมีกระบวนการจดัการกบัข้อร้องเรียน ดงันี ้
 โรงเรียนได้มีการวางแผนการด าเนินการรับฟังข้อร้องเรียนของนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
หลายช่องทาง ได้แก่ การรับฟังข้อร้องเรียนผ่านกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียน  ผ่านทางส่ือสงัคมออนไลน์  
เฟซบุ๊กสภานักเรียน ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.tpp.ac.th  ผ่านเครือข่ายผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า  
ซึง่เม่ือได้ข้อร้องเรียนแล้ว รวบรวมข้อมลูและกลัน่กรอง ประชมุผู้ ท่ีเก่ียวข้องและด าเนินการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง  
หากข้อร้องเรียนดงักลา่วเป็นเร่ืองส าคญั ผู้บริหารรีบด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง
ให้ทนัท่วงที เพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสุด จากนัน้รวบรวมข้อมลูมาประมวลผลเพ่ือน าไปปรับปรุงการจดัการปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในโรงเรียนและ  
ให้เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด ซึ่งการจดัการกับข้อร้องเรียนจะต้องมีวิธีการท่ีเหมาะสมกับข้อร้องเรียนดงักล่าว 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาหรือข้อเรียกร้องตามมาภายหลงั การจดัการกับข้อร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้
โรงเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการจัดการศึกษา มีการวางแผนในการแก้ไข ปรับปรุงให้ตรงจุด  
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทัง้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี  
ขององค์กร ท าให้โรงเรียนมีความเช่ือมัน่และมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมเอือ้กบัการเรียนรู้ของนกัเรียน 

 

http://www.tpp.ac.th/
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หมวดที่ 4  
การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

(Measurement Analysis and Knowledge Management) 

4.1 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge 
Management) 
ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASUREMENT)   
 (1) ตวัวดัผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURE) โรงเรียนมีวิธีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ 
และปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัโดยบรูณาการข้อมลูสารสนเทศเพ่ือตดิตามการปฏิบตักิาร
ประจ าวนัและผลการด าเนินการของโรงเรียน  

ตารางท่ี 4.1 แสดงกระบวนการวดัผลการด าเนินการ 
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีวั้ด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารรับทราบถึง
งบประมาณรายได้และสดัสว่นของ
งบประมาณรายจา่ย 
2. เพ่ือฝ่ายผู้บริหารทราบถึงแผนงาน
โครงการที่สอดคล้องกบักลยทุธ์ 
 
 
3. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารทราบถึงผล
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ในปีการศกึษา 
4. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารทราบถึง
ผลทดสอบระดบัชาติ (O-NET)  
 
5. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารทราบถึงการ
เพ่ิมขึน้ของนกัเรียนสมคัรเข้าเรียนใน
ปีการศกึษา 
6. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารทราบเก่ียวกบั
ครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
7. เพ่ือให้ฝ่ายบริหารทราบถึง
ผลส าเร็จของการปฏิบตัิงานนของ  
ระบบการจดัการเรียนรู้ ระบบ
ชว่ยเหลือนกัเรียน และระบบ
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

1. ร้อยละของงบประมาณ
รายได้และสดัสว่นของ
งบประมาณรายจา่ย 
2. ร้อยละของแผนงาน
โครงการที่สอดคล้องกบักล
ยทุธ์ และแผนปฏบิตัิการ
ประจ าปี 
3. ร้อยละผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนในปี
การศกึษา 
4. ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ผลการ
ทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
  
5. ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของ
นกัเรียนสมคัรเข้าเรียนในปี
การศกึษา 
 6. ร้อยละครูที่มีใบประกอบ
วิชาชีพครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู  
7. ร้อยละของผลส าเร็จของ
การปฏิบตัิงานนของ  ระบบ
การจดัการเรียนรู้ ระบบ
ชว่ยเหลือนกัเรียน และระบบ
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

 ร้อยละ 80 
 
 
 ร้อยละ 90 
 
 
 
 ร้อยละ 70 
 
 
 ร้อยละ 3 
 
 
ร้อยละ 10 
 
 
 ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 80 

รวบรวมตวัวดัผลการด าเนินการ 

สร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 

รวบรวมข้อมลู 

ผลการ
วิเคราะห์ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

วิเคราะห์ข้อมลู 

 

ปรบัปรุง/แก้ไข 

ศกึษาวิเคราะห์ตวัวดัผลการ 

สรุปรายงานผล 1 ปี และ
เปรียบเทียบ 3 ปี 
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โรงเรียนมีระบบการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ โดยก าหนดแผนกลยทุธ์ จากนัน้ลงสู่ระดบั
แผนปฏิบตักิารเพ่ือพฒันาองค์กร โรงเรียนวดัผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัในแผนปฏิบตัิการประจ าปี ท่ีได้จาก
ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้พืน้ฐานสู่มาตรฐานสากล เพ่ือ  
การจดัการศกึษาให้มีคณุภาพและเช่ือถือได้ในการพฒันาระบบ เพ่ือท าให้ผลการด าเนินงาน ถูกต้อง แม่นย า 
และน าไปสูค่วามส าเร็จท่ียัง่ยืน  
  ดงันัน้การติดตามความก้าวหน้าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการ โดยโรงเรียน  
มีตวัวดัผลการด าเนินงานในแตล่ะด้าน ดงันี ้ 
  1. ด้านการน าองค์กร  โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจและ
เปา้ประสงค์ ก าหนดตวัวดัตามเปา้ประสงค์เพ่ือตรวจสอบผู้น าองค์กรสามารถบริหารจดัการบรรลเุปา้ประสงค์
หรือไม่ และเปรียบเทียบ 3 ปีการศกึษาเพ่ือตรวจสอบแนวโน้มการพฒันาในแตล่ะเปา้ประสงค์ รวมทัง้ก าหนด
ตัววัดในการก ากับดูแลองค์กรและการสนับสนุนชุมชนในวงกว้าง การใช้งบประมาณและการให้บริการ  
สามารถตรวจสอบได้ เงินแตล่ะประเภทในการจดัสรรงบประมาณของโรงเรียน เพ่ือก าหนดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ โดยเจ้าหน้าท่ีการเงินรายงานตอ่ผู้บริหารในการประชมุครูและ
บคุลากรประจ าเดือน ควบคมุการบริหารจดัการด้านการเงินตามกฎข้อบงัคบั  
 2. ด้านกลยุทธ์ โดยพฒันาคณุภาพการศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ก าหนดตวัวดัผลท่ีจะ
ประเมินวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี ประเมินความก้าวหน้า
เทียบกบัเปา้หมาย 3 ปีการศกึษาในแตล่ะกลยทุธ์   
 3. ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้านผู้ เรียน ก าหนดตวัวดัผลท่ีจะวดัความรู้ ทักษะความสามารถ คณุลกัษณะของผู้ เรียน สมรรถนะผู้ เรียน 
ตลอดทัง้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลสอบระดบัชาติ(O-NET) เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา โดยเทียบเคียงกับ
โรงเรียนเกาะสมุย ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พฒันา 
 4. ด้านบุคลากร โดยพัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล ก าหนดตัววัดการปฏิบัติงานของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในวิชาชีพ   
รวมทัง้ตวัวดัท่ีประเมินความผกูพนัของบคุลากร   

5. ด้านการปฏิบัติงาน โดยการก าหนดตวัชีว้ดัท่ีส าคญัด้านการมุ่งเน้นการด าเนินการ 3 ระบบหลกั 
คือ ระบบการจดัการเรียนรู้  ระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ระบบกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน และระบบสนบัสนนุ 
5 ระบบ คือ ระบบการน าองค์กร ระบบการบริหารเชิงกลยทุธ์ ระบบการมุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ระบบการบริหารงานบุคคล และระบบการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือประเมินการปฏิบตัิงานของบุคลากรในการ
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ด าเนินการตามขัน้ตอนของระบบอย่างสม ่าเสมอ เปรียบเทียบ 3 ปีการศกึษา เพ่ือตรวจสอบแนวโน้มในการ
พฒันาระบบงานและกระบวนการท างาน  

ด้านความมัน่คงทางการเงิน ได้ทบทวนตามกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กบัแผนปฏิบตักิารประจ าปีการศกึษา (พฤษภาคม - เมษายน) และปีงบประมาณ (ตลุาคม - กนัยายน) ควบคมุ
การบริหารจดัการด้านงบประมาณการเงินตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของหน่วยงานต้นสงักดั โดยมีระบบก ากับ 
ตดิตาม และตรวจสอบจากหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก  

โรงเรียนน าเคร่ืองมือวดัผลความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี  
จากผลการประเมินภาระงานของบคุลากร ตามระบบประกนัคณุภาพภายใน โดยก าหนดเปา้หมายความส าเร็จ
ตามตวัชีว้ัดของโรงเรียน โดยผู้ บริหารโรงเรียนใช้การประชุมบุคลากรประจ าเดือน เพ่ือก าหนดทิศทางการ
บริหารงานของโรงเรียนไปสูเ่ปา้หมาย โดยเฉพาะการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียน 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
โรงเรียนได้ด าเนินการเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคัญอย่างมีประสิทธิผล   

ได้ด าเนินการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการพัฒนา
โรงเรียนเก่ียวกับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยการน าข้อมูลผลการสอบระดับชาติ (O-NET)   
มาเทียบเคียง ทัง้ในภาพรวมและแยกเป็นกลุม่สาระ คณะท างานมีการประชมุท าความเข้าใจ แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  ข้อเสนอเพ่ือใช้ในการปรับปรุง  พฒันาเพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิเป้าหมายตามกลุ่มสาระ  โดยมีการ
ก ากบัตดิตามจากฝ่ายวิชาการและหวัหน้ากลุม่สาระอยา่งเป็นระบบ  
 โรงเรียนน าข้อมลูสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ท่ีได้จากการเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลงั มาวางแผนเพ่ือ
ก าหนด แนวทางการด าเนินงานการจดัการศกึษาของโรงเรียนเพ่ือพฒันาและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และผลการทดสอบระดบัชาต ิ(O-NET)  ให้สงูขึน้ตอ่ไป 

(3) ข้อมูลนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and STAKEHOLDER Data) 
โรงเรียนใช้วิธีเลือกข้อมูลและสารสนเทศของนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ ดงันี ้
1. งานแผนงาน งานประกนัคณุภาพและงานสมัพนัธ์ชมุชน ส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียน ครูและ

ผู้ปกครองท่ีมีตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนเป็นประจ าทกุปี 
2. ผู้ รับผิดชอบ / โครงการ / กิจกรรม ส ารวจความคิดเห็น /ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ เก่ียวข้อง รวมทัง้การจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
3. คณะกรรมการประเมินภายใน ด าเนินการประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรียนปีละ 1 ครัง้ 
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4. จดัระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือให้บคุลากรทกุกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องได้ไปปรับปรุง ซึ่งข้อมลูสารสนเทศ
ทัง้หมดจะถกูจดัเก็บไว้ในแฟ้มเอกสารและบนัทึกลงระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีบคุลากรท่ีมีความช านาญเป็น
ผู้ดแูลระบบ เพ่ือปอ้งกนัมิให้ข้อมลูสารสนเทศท่ีส าคญัถกูท าลาย  

(4) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility) 
โรงเรียนมีวิธีการพฒันาระบบการวดัผลด าเนินการ ท่ีตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงทัง้ภายในและ

ภายนอกทนัสมยั ดงัตอ่ไปนี ้
 1. สร้างความเข้าใจให้กบับคุลากรทกุคนถึงวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของการด าเนินงาน 

2. ก าหนดแนวทางการปฏิบตังิานและการวดัผลการด าเนินงานร่วมกนั 
3. การปฏิบตังิานและการวดัผลการด าเนินงานนัน้ ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 
4. มีการประชมุคณะกรรมการก่อนและหลงัการปฏิบตังิาน 
5. มีการน าเสนอและประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานตอ่ชมุชน  
6. มีการอพัเดตข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนัในระบบเว็บไซต์ของโรงเรียน 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Analysis and Review) 
โรงเรียนมีการจัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ/กลุ่มงานเป็นประจ า และมีการสรุปผลการด าเนินงาน  

เป็นประจ าทุกปี  โดยให้แต่ละกลุ่มงานด าเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงานทัง้หมดท่ีด าเนินการ  
ในรอบปี พร้อมน าแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานในปีถดัไป  

ผลการวิเคราะห์/ทบทวน จะน าเข้าในท่ีประชุมตามวาระการประชุมบุคลากร เพ่ือก าหนดทิศทาง  
การด าเนินงานของบุคลากรเพ่ือบรรลุความส าเร็จตามตวัชีว้ดัแต่ละกลุ่มงานโดยรวมของโรงเรียนตามแผน 
การปฏิบตัิงาน ซึ่งบุคลากรต้องเพิ่มศกัยภาพของตนเองตามแผนการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนโดยวิธี
การศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานของคู่แข่งและคู่เปรี ยบเทียบในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถและศกัยภาพ เพื่อจะได้ก าหนดยทุธศาสตร์ทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการให้บรรลุ
ตามเปา้หมายของโรงเรียน 
ค. การปรับปรุงผลการด าเนินงาน (PERFORMANCE Improvement) 

(1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้และวิธีปฏิบัตท่ีิเป็นเลิศ (Best Practices) 
โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ดังแสดงในตารางท่ี 4.2  

กิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ครู บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้จากกิจกรรมดงักล่าวไปพฒันางานน าไปสู่แนวปฏิบตัิท่ีดี(Good Practices) และต่อยอด 
สู่การปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)  นอกจากนีโ้รงเรียนได้เก็บองค์ความรู้ต่างๆ  เพ่ือเผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ครู บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์  
ของโรงเรียน 
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ตารางท่ี 4.2 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และวิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) 
กิจกรรม วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การประชมุประจ าเดือน ก าหนดประเด็น/หวัข้อในการประชมุ
เพื่อเปิดโอกาสให้ครู บคุลากร ได้
สือ่สารความคิดและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

ตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

- ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

2.เสวนาวิชาการเวทีวิจยัชัน้
เรียน  การน าเสนอสือ่การเรียน
การสอน  การสร้างนวตักรรม
กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน  

น าองค์ความรู้จากการวจิยัชัน้เรียน สือ่
การเรียนการสอน นวตักรรม
กระบวนการจดัการเรียนการสอน มา
เสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 
และจดัให้มีการประกวดสือ่การสอน
และนวตักรรม 

ตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

- ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
- ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

3. ให้ความรู้โดยวิทยากรภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
 

ติดตอ่ประสานงานกบับคุคลที่มคีวามรู้
เฉพาะด้านทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียน  มาบรรยายให้ความรู้ 
แลกเปลีย่นซึง่กนัและกนัในประเด็น/
หวัข้อที่สอดคล้องกบัความต้องการ
ของครูและบคุลากร 

ตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

- ฝ่ายบริหารงานบคุล 
- ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

4. ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชิพ 
PLC 

- ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
กระบวนการท างานในกลุม่งานตา่งๆ
ภายในโรงเรียน 

ตามโอกาส - ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในแตล่ะกลุม่สาระ 

ตามแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

- ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
 

 
(2) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE) 
โรงเรียนวางแผนการด าเนินงานจากการวิเคราะห์ ทัง้ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงาน

บริหารงบประมาณและสินทรัพย์ กลุ่มงานบริหารบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริหารกิจการ
นกัเรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาสู่การปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในอนาคต 
โดยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ ปฏิบัติการแต่ละกลุ่มงาน  
เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนัตามภารกิจแผนยทุธศาสตร์ของโรงเรียน  
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 ปัจจบุนัโรงเรียนมีการก าหนดนโยบายแผนการด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบและการแข่งขนักบัโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และจัดท า MOU กับสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  
เพ่ือจะได้วางแผนการด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบ และพร้อมท่ีจะแขง่ขนัให้เป็นโรงเรียนชัน้น าในอนาคตตอ่ไป  

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและนวัตกรรม (Continuous Improvement and INNOVATION) 
โรงเรียนมีการส่งเสริมบคุลากรแตล่ะกลุ่มงานใช้หลกัการด าเนินงานตามหลกัการของ PDCA เพ่ือให้

บคุลากรได้น าความรู้ไปพฒันาการปฏิบตัิงานราชการให้มี ประสิทธิภาพสงูสดุ ท าให้ระบบการท างานและการ
วดัผลความส าเร็จ มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกนั และน าผลงานความส าเร็จแตล่ะโครงการ/กิจกรรม 
ผลงานทางวิชาการ งานวิจยั และข้อมลูสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมลูทาง website ของโรงเรียน เพ่ือเป็นตวัชีว้ดั
ความส าเร็จและความก้าวหน้าขององค์กร เพ่ือเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน มีการสรุปผลการด าเนินการงานโดยรวมของโรงเรียน ประจ าทุกปี โรงเรียนได้มีการก าหนดให้มี
ผู้ รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม รายงานผลท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จดัท าเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินการ
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ ด าเนินการ ตอ่ไป 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (knowledge Management, Information 
and Information Technology) 
ก. ความรู้ขององค์กร (Organization knowledge) 

(1) การจัดการความรู้ขององค์กร (knowledge Management)  
โรงเรียนมีวิธีการจดัการความรู้เพ่ือให้บรรลุผลการจดัการความรู้ขององค์กร โดยการรวบรวมความรู้

ของครูและผู้ บริหาร โดยการส่งเสริมให้ครูอบรมสัมมนาอย่างต่อเน่ืองสนับสนุนให้ศึกษาต่อ สนับสนุน
การศกึษาดงูาน ทศันศกึษาในประเทศ ให้ครูท าผลงานวิชาการ งานวิจยัเพ่ือพฒันาตนเองและเล่ือนวิทยฐานะ 
ส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยากรทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ทุกกลุ่มสาระการเ รียนรู้มีเอกสารวิชาการ
ประกอบการเรียนการสอนท่ีเป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
 การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของนกัเรียน ด าเนินการโดยจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลายตามศกัยภาพ  
จดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะของนกัเรียนทกุด้าน จดัแหล่งเรียนรู้ให้นกัเรียนสืบค้น Online 
Center ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสืบค้น ห้อง ASEAN ป้ายนิเทศในโรงเรียน  การจัดแสดงผลงานนักเรียน 
ในวันเปิดรัว้ทะเลทอง การจัดการสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ระดับชาติ( O-NET )  
การฝึกทกัษะเตรียมความพร้อมเข้าประกวดแข่งขนัความรู้ทางวิชาการและทกัษะด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ 
กีฬา มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กบันกัเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียนในด้านตา่งๆ การน านกัเรียน
ไปทศันศกึษาแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมในตา่งประเทศ 
 โรงเรียนมีวิธีการใช้ผลการด าเนินงานมาทบทวน  แลกเปล่ียนเรียนรู้  บทเรียนและการปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ  
ในการประชมุสามญัประจ าเดือนของครูและบคุลากรของโรงเรียน การประชมุกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประชมุ



50 
 

 

กลุ่มบริหาร ประชุมหัวหน้าระดบั การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตามค าสั่งของโรงเรียน  การนิเทศ 
ทางการศกึษา การนิเทศครูใหม่ การเผยแพร่เอกสารข้อมูลประชาสมัพนัธ์โรงเรียนโดยจดัท าวารสารโรงเรียน  
จอ LED คูมื่อนกัเรียนและผู้ปกครอง การแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 

(2) การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organization LEARNING) 
โรงเรียนให้ความส าคัญการเรียนรู้ระดับองค์กรของบุคลากรโดยพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ส่ือ

เทคโนโลยี ห้องเรียนแห่งคณุภาพ (DLIT Classroom) เพ่ือให้ครูได้เข้าถึงส่ือเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีทนัสมยั และสร้างเครือขา่ยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อยา่งกว้างขวาง 

นอกจากนีโ้รงเรียนได้น าระบบประกันคุณภาพ เป็นแนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บรรลุ
เปา้หมายและน ามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงาน บคุลากรได้เรียนรู้เพ่ือพฒันางานด้วยวงจรคณุภาพ PDCA 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมจะต้องผา่นกระบวนการ PDCA ทกุโครงการ/ทกุกิจกรรม และโรงเรียนได้น าระบบ 
5 ส รวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day มาใช้กบัการบริหารจดัการภายในองค์กร เพ่ือสนบัสนนุการมีส่วนร่วม
กิจกรรม บคุลากรเกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์และพฒันางานได้อยา่งตอ่เน่ืองและมีความยัง่ยืน 
ข. ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data, Information and Information Technology) 
 โรงเรียนได้มีกระบวนการจดัระบบข้อมลูสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคณุภาพของข้อมลู
และสารสนเทศ  ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ด้านความพร้อมใช้งานของข้อมลูสารสนเทศ 
ด้านคณุลกัษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ และด้านความพร้อมใช้งานในภาวะฉกุเฉิน ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงกระบวนการข้อมลู สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีวั้ด เป้าหมาย 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.เพ่ือให้ครู บคุลากร 
ผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียมีความ
น่าเช่ือถือในความ
ปลอดภยัของระบบ
สารสนเทศ 
 
2. เพ่ือให้ผู้ ใช้งานของ
ข้อมลูสารสนเทศ
สะดวก รวดเร็วในการ
เข้าถึงข้อมลู 
 
3.เพ่ือให้ครู บคุลากร 
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียมีความพงึ
พอใจของการใช้งาน
ข้อมลูสารสนเทศ
ลกัษณะของฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ 
 
4.เพ่ือให้ครู บคุลากร 
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียมีความเชื่อมัน่
ของระบบการเตรียม
ความพร้อมในยาม
ฉกุเฉิน 

 
- ร้อยละความน่า 
เช่ือถือและความ
ปลอดภยัของ
สารสนเทศ 
 
 
 
- ร้อยละความพร้อม
ใช้งานของระบบ
สารสนเทศ 
 
 
- ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้ ใช้งาน
สารสนเทศลกัษณะ
ของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ 
 
 
 
- ร้อยละประสิทธิผล
ของการเตรียมความ
พร้อมในยามฉกุเฉิน 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

 
 
 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
ร้อยละ 80 

 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 

- ด้านคณุภาพของข้อมลูและสารสนเทศ 
- ด้านความปอดภยัของข้อมลูและสารสนเทศ 

- ด้านความพร้อมใช้งานของข้อมลูและสารสนเทศ 

- คณุลกัษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
- ความพร้อมการใช้งานในภาวะฉกุเฉิน 

 

 

ออกแบบพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 

เก็บรวบรวมข้อมลู 

วิเคราะห์ข้อมลู 

 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ปรบัปรุง/แก้ไข
พฒันา 

- การรักษาความปลอดภยั 

- ความสะดวกในการใช้ข้อมลู 

- ความปลอดภยัของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
- ระบบการรักษาความปลอดภยัในภาวะฉกุเฉิน 

ผลการวิเคราะห์ 

ศกึษาวิเคราะห์กระบวนการข้อมลู
สารสนเทศ 
 5 ด้าน 

สรุปรายงานผล 1 ปี  
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(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Quality) 
 โรงเรียนมีวิธีการจดัการข้อมลูสารสนเทศให้มีคณุภาพ ความแมน่ย า ถกูต้อง เช่ือถือได้ การทันเวลา 
ความปลอดภยัและเป็นความลบั ดงัแสดงตามตารางท่ี 4.4  

ตารางท่ี 4.4 แสดงคณุภาพของข้อมลูและสารสนเทศและวิธีการจดัการ 
คุณภาพของข้อมูล

สารสนเทศ 

 

วิธีการจัดการ 

1. ความแมน่ย า 
 

โรงเรียนมีการทบทวนและตรวจสอบแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และวิเคราะห์
กลุม่เปา้หมายท่ีต้องการใช้ข้อมลูว่ามีการใช้ข้อมลูใดบ้าง เพ่ือประกอบการออกแบบ
สารสนเทศให้ครอบคลุมทุกประเด็นกลยุทธ์ และทุกกลุ่มเป้าหมายมีความแม่นย า
และสามารถใช้ข้อมลูสารสนเทศได้ตรงกบัความต้องการในการใช้งาน 

2. การทนัเวลา 1. ปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยั สม ่าเสมอ 
2. มีการส่ือสารโดยตรงกบักลุม่เปา้หมายท่ีต้องการข้อมลูและก าหนดสิทธ์ิในการ
พฒันาข้อมลูให้ผู้ เก่ียวข้องโดยตรง เชน่อพัโหลดข้อมลูในของเว็บไซต์โรงเรียน
http://www.tpp.ac.th/ 
3. ก าหนดระยะเวลาท่ีแนน่อนในการปรับปรุงข้อมลู 
4. ให้สิทธ์ิเครือขา่ยและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องพฒันาข้อมลูได้เองและจดัการพฒันาทกัษะ
อย่างต่อเน่ือง เช่น บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ให้การอบรมทักษะการใช้บล็อกเพ่ือ
การจดัการเรียนรู้ และพฒันาข้อมลูสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหาร  
กลุม่งาน เพ่ือให้ข้อมลูมีความทนัสมยัและทนัตอ่การใช้งาน 

3. ความถกูต้อง 
เช่ือถือได้ 

1. ตรวจสอบข้อมลูสารสนเทศในระบบอยูเ่สมอ 
2. เช่ือมโยงและอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานและมีความ
น่าเช่ือถือ เช่น ข้อมลูจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ข้อมูลจาก
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 11 เป็นต้น 

4. ความปลอดภยั
และเป็นความลบั 

จดัล าดบัขัน้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลตรงตามลกัษณะผู้ ใช้งาน ผู้ ใช้ระบบ 
(User name) และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือเข้าถึงข้อมลูได้ตามสิทธ์ิท่ีมีโดยผู้ดแูล
ระบบจะเป็นผู้ควบคมุ (Admin) 

 

คณุภาพของข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในการสร้างความเช่ือมั่น ( Reliability ) ข้อมูลสารสนเทศ  
มีความถูกต้องแม่นย าตรงกับความเป็นจริง มีความเป็นปัจจุบนัทันต่อเวลาสามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ดีครบถ้วนสมบรูณ์ มีความสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้งาน 

http://www.tpp.ac.th/
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(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Security) 
โรงเรียนได้จัดล าดับชัน้ในการเข้าถึงข้อมูลตรงตามลักษณะผู้ ใช้งาน มีระบบ Login ผู้ ใช้ระบบ  

(Username) และรหสัผา่น (Password) เพ่ือเข้าถึงข้อมลูได้ตามสิทธ์ิโดยผู้ดแูลระบบจะเป็นผู้ควบคมุ(Admin) 
มีการก าหนดระดบัการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบของข้อมูลตามความต้องการของผู้ ใช้งานในระดบัต่าง  ๆ ได้แก่ 
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน นกัเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนมีการป้องกันได้ให้ข้อมลูถูกท าลาย โดยจดัให้มีระบบ 
Fire wall และได้ท าแบบสอบถามไปยงัครู บคุลากร ผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้ข้อมลูมาวิเคราะห์
ของระดบัความนา่เช่ือถือและความปลอดภยัของสารสนเทศผลปรากฏวา่อยูใ่นระดบัดีมาก 
 (3) ความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ (Data and Information Availability) 
   โรงเรียนได้ด าเนินการน าข้อมูลสารสนเทศผ่านทางช่องทางต่าง  ๆ เพ่ือให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ี
ต้องการมีความพร้อมในการใช้งานของผู้ปฏิบตัิงาน ครู บุคลากร ผู้ เรียน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง
ข้อมลูได้ โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4.5  

ตารางท่ี 4.5 แสดงการจดัการความพร้อมของข้อมลูสารสนเทศโรงเรียน 
 

การจัดการความพร้อมของข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน 

 
การเข้าถงึข้อมูลสารสนเทศ 

ผู้ใช้ วิธีการเข้าถงึ 
น าเสนอข้อมลูสารสนเทศทาง
อินเตอร์เน็ตบนเว็บเบราว์เซอร์ทีเ่ป็น
ระบบมาตรฐานสากล สบืค้นสะดวก 

- กลุม่บริหาร 
- กลุม่สาระการเรียนรู้ 
- กลุม่งาน 
- นกัเรียน ,ผู้ปกครอง,ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
- บคุคลทัว่ไป 

- เว็บไซต์โรงเรียน  
http://www.tpp.ac.th/ 

จดัล าดบัชัน้ความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมลูตรงตามลกัษณะผู้ใช้งานระบบ 

- กลุม่บริหาร 
- กลุม่สาระการเรียนรู้ 
- กลุม่งาน 

ผู้ใช้จะได้รับบริการโดยเข้าระบบและ
กรอกข้อมลูเพื่อขอรับบริการได้แก่ 
username password 

มีฐานข้อมลูรองรับครู นกัเรียนและ
บคุลากรในโรงเรียน 

- กลุม่บริหาร 
- กลุม่สาระการเรียนรู้ 
- กลุม่งาน 
- นกัเรียน ,ผู้ปกครอง,ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

ฐานข้อมลูนกัเรียน ครู บคุลากร
โรงเรียนเป็นระบบบริหารการจดัการ
บคุลากร (ระบบสแกนบตัรนกัเรียน
และระบบสแกนนิว้มือบคุลากร) 

จากความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนด้วยการน าข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์โรงเรียน  
(http://www.tpp.ac.th) ท าให้มีความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น การจดัล าดบัชัน้ความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมลูตรงตามลกัษณะของผู้ ใช้งาน ระบบมีฐานข้อมลูรองรับผู้ปฏิบตัิงาน ครู บคุลากร ผู้ เ รียน ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียและผู้ปกครองและได้ท าแบบสอบถามไปยงัผู้ ใช้งานเพ่ือให้ได้ข้อมลูมาวิเคราะห์ของระดบัความพร้อมของ
สารสนเทศโรงเรียนผลปรากฏวา่อยูใ่นระดบัดีมาก 
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 (4) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ (Hardware and Software Properties) 
โรงเรียนค านึงถึงความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยปฏิบตัิตาม

ระเบียบพสัดุ ส านกันายกรัฐมนตรีในการจัดซือ้ จัดจ้าง และมีข้อก าหนดในการจัดซือ้ฮาร์ดแวร์ท่ีอยู่ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้าเดียวกนั และรับประกนัโดยบริษัทตามเคร่ืองหมายการค้า มีแผนการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์
ตามกรอบเวลาท่ีก าหนด ส่วนซอฟต์แวร์สารสนเทศท่ีพัฒนาขึน้มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่งๆ มีการติดตัง้โปรแกรมปอ้งกนัไวรัสให้กบัทกุเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผู้ รับผิดชอบฝ่าย ICT ติดตาม
ความเปล่ียนแปลง เทคโนโลยีท่ีเกิดขึน้ใหม่และความต้องการของบุคลากร ลูกค้า ผู้ ส่งมอบและพันธมิตร 
อยูเ่สมอ ท าให้มัน่ใจได้วา่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเช่ือถือได้ มีความพร้อมในการใช้งาน  

ตารางท่ี 4.6 ระบบคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
        
 
 

  
 
 
 

สภาวะเกิดปัญหา 

ค้นหาสาเหต ุ

บอกวิธีและให้

ผู้ใช้แก้ปัญหา

แก้ได้ 

ผู้ดแูลระบบ

คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา

เอง 

ระบบคอมพิวเตอร์

ในองค์กร 

แผนการปรับเปลีย่นฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์ในอนาคต 

ส ารองข้อมลูทกุๆ 

15 วนั 

สภาวะปกต ิ

บอกแนวทางวธีิการแก้ไข

และปอ้งกนัปัญหา 

ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบั

ด้านตา่งๆของระบบ

คอมพิวเตอร์ 

แก้ได้ 

แจ้งพสัดสุง่ซอ่ม 

ไม ่

ใช ่

ใช ่

ไมไ่ด้ 
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 (5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability) 
ในกรณีฉกุเฉินโรงเรียนมีแผนรองรับในกรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยโรงเรียนมีวิธีการท าให้ข้อมูลและ

สารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งานโดยการประชุมกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วางแผนในการบริหารจดัการระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และข้อมลูสารสนเทศ ดงันี ้

1. ความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์   มี Server ส ารองส าหรับจดัเก็บข้อมลู พร้อมด้วยอปุกรณ์ UPS ส ารอง
กรณีไฟฟ้าดบัหรือไฟฟ้าตก 

2. ความพร้อมด้านซอฟแวร์ มีระบบ Firewall ปอ้งกนัการสญูหายหรือข้อมลูถกูท าลาย  
3. ความพร้อมด้านระบบเครือข่าย  วงจรเครือข่ายให้บริการ Internet  3 เครือข่าย คือ TOT, Uninet, 

และ 3bb  หากวงจรเครือขา่ยใดเกิดเสียหายหรือใช้งานไมไ่ด้ เครือขา่ยท่ีเหลือสารมารถใช้งานได้ตามปกติ 
4. ความพร้อมด้านข้อมลูสารสนเทศ โรงเรียนมี Server ส ารองส าหรับจดัเก็บข้อมลูส ารอง (Back up) 

อย่างเพียงพอโดยตัง้ระบบอตัโนมตัิให้มีการส ารองข้อมลูทุกวนัและมีระบบการจดัการข้อมลูสารสนเทศไว้บน 
Cloud  ของโรงเรียน ซึ่งในอนาคตโรงเรียนจะใช้ ระบบ Cloud โดยให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาจดัเก็บ
ข้อมลูไว้ในท่ีเดียวกนั ทกุคนในองค์กรสามารถมองเห็นและน ามาใช้งานได้ เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสงูสดุ   
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 หมวดที่ 5  
การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus) 

 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  มีระบบมุง่เน้นบคุลากร มี 2 ระบบ ตามแผนผงัท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5.1 กระบวนการแสดงระบบการบริหารงานบคุคล  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

 

วิเคราะห์ภาระงาน ขีดความสามารถและอตัราก าลงั 

ส ารวจความรู้ความสามารถ 

คดัเลอืก สรรหาและแตง่ตัง้ 

ผลการคดัเลอืก 

มอบหมายงาน/หน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร 

ก าหนดภาระงานและมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

ด าเนินการภาระงานและมาตรฐานการปฏิบตังิาน 

วดั วเิคราะห์ ประมินผลการปฏิบตัิงาน 

ผลการประเมิน 

รายงานผลการประเมินตนเอง (SSR) 

เสนออตัราก าลงัไปยงัเขตพืน้ทีฯ่ 

ปรบัปรุงพฒันา 

ไมย่อมรับ 

ยอมรับ 

ไมผ่า่น 

ผา่น 

จดัจ้างโดยงบประมาณโรงเรียน 
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5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร  (WORKFORCE Environment) 
ก.  ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  (WORKFORCE CAPABILTY and CAPACITY) 
 (1)  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  (CAPABILTY and CAPACITY) 

โรงเรียนมีการประเมินอัตราก าลังโดยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรในทุกภาคเรียน   
โดยแยกตาม  เพศ  วุฒิการศึกษา  วิทยฐานะ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้  ท าให้ทราบภาพรวมของบุคลากร 
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยละเอียด  โรงเรียนก าหนดให้ครูผู้สอนทกุคนได้สอนตรงกับวุฒิการศกึษาของตนเองหรือ
ความถนดั  และสามารถเลือกระดบัชัน้ท่ีต้องการได้  โดยใช้เกณฑ์อตัราก าลงัครูตอ่จ านวนนกัเรียนท่ีหน่วยงาน
ต้นสงักดัก าหนดตามระเบียบราชการในสายปฏิบตัิการสอน  รวมถึงการค านวณจากมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
การพรรณนาภาระงานสายสนบัสนุนการสอน ซึ่งท่ีถือเป็นภาระส าคญัท่ีอ านวยความสะดวกให้สายปฏิบตัิ 
การสอน ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีได้เตม็ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนได้รับการประเมินทัง้จากหน่วยงานภายนอกและภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
เป็นระยะ ๆ  แบง่ได้  ดงันี ้

1) การประเมินภายในสถานศกึษา  โรงเรียนมีการนิเทศการสอน  การประเมินขีดความสามารถ
ของครูโดยหวัหน้ากลุ่มสาระ  การประเมินการท างานของครูอตัราจ้างและครูผู้สอนชาวต่างชาติ  ท่ีส าคญัคือ
การประเมินคุณภาพในสถานศึกษาโดย โรงเรียนมุ่งเน้นการตรวจประเมินครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  มาตรฐานท่ี 7  มีก าหนดระบบการประเมินและชว่งเวลาไว้ชดัเจน  พร้อมทัง้ก าหนด
ผู้ รับผิดชอบจดัท ารายงานผลการประเมินในแตล่ะครัง้  เพ่ือให้ทราบระดบัขีดความสามารถของบคุลากร 

2) การประเมินจากหน่วยงานภายนอก  เช่น  การประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  การประเมินผลการจดัการศกึษามธัยมศกึษา 

ทัง้นีโ้รงเรียนได้น าผลจากการประเมินมาร่วมใช้ในการออกแบบระบบการเรียนรู้และพฒันาเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

 (2) บุคลากรใหม่  (New WORKFORCE Members) โรงเรียนจัดท าสารสนเทศบุคลากรเพ่ือ
ประเมิน  อตัราก าลงั  และใช้เป็นข้อมลูวางแผนด้านอตัราก าลงัร่วมกบักลุม่สาระการเรียนรู้และกลุม่งาน  ดงันี  ้

1) กลุม่สาระการเรียนรู้  ประเมินความเพียงพอของบคุลากร  โดยพิจารณาจากการเพิ่ม / ลด 
ของบคุลากร  และคาบสอนเฉล่ีย 

2) กลุม่งานตา่ง ๆ ประเมินความเพียงพอของบคุลากร  โดยพิจารณาจากภาระงาน 

โรงเรียนน าข้อมูลทัง้หมดมาวิเคราะห์  ประเมิน  วางแผนและตดัสินใจในการรับบุคลากรใหม ่ 
โดยก าหนดสมรรถนะ (ความรู้  ทักษะและคุณลักษณะ) ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานต าแหน่งต่าง ๆ จึงรับ
บุคลากรใหม่ตามเกณฑ์ดงักล่าว  ร่วมกับความรู้ความสามารถของต าแหน่งบุคลากรท่ีขาดหายไปเพ่ือให้
บคุลากรใหมมี่คณุสมบตัท่ีิสามารถท างานทดแทนบคุลากรเดมิได้  มีวิธีการดงันี ้
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1) ข้าราชการครู  ท่ีจะเกษียณอายุหรือย้ายออก  โรงเรียนต้องจัดส่งข้อมูลจ านวนอตัราก าลัง  
ท่ีต้องการให้หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกและจดัสรรบคุคลท่ีเหมาะสม  ให้แก่ทางโรงเรียน 

2) ครูอตัราจ้างและลูกจ้าง  ฝ่ายบุคลากรก าหนดวนั เวลา และประกาศรับสมคัร โดยระบุวุฒิ
การศกึษาและคณุสมบตัติา่ง ๆ อยา่งชดัเจน  และพิจารณาคดัเลือกโดยคณะกรรมการท่ี รับผิดชอบ 

โรงเรียนมีกระบวนการในการพฒันาบคุลากรใหมเ่พ่ือรักษาบคุลากรใหมด่งันี ้
1) ปฐมนิเทศโดยผู้อ านวยการ/ฝ่ายบริหาร ให้ความรู้เบือ้งต้นในการปฏิบตังิาน 
2) อบรมครูผู้ชว่ยในโรงเรียนและในระดบัเขตพืน้ท่ี 
3) จดัท าคูมื่อในการปฏิบตังิานของข้าราชการครูและบคุลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
4) จดัให้มีครูพ่ีเลีย้งคอยดแูลและสอนงานอยา่งใกล้ชิด 
5) จดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ตามความต้องการของสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 (3) ความส าเร็จในงาน  (Work Accomplishment) โรงเรียนบริหารบุคลากรตามความสามารถ   
จัดโครงการบริหารตามเกณฑ์กลางของหน่วยงานต้นสังกัด  โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ระบบประกัน
คณุภาพ จงึจดัโครงสร้างการบริหารเป็น 5 กลุม่บริหาร ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์  กลุ่มงานบริหารบุคคล  กลุ่มงานบริหารกิจการนกัเรียน  และกลุ่มงานบริหารงาน
ทั่วไป  โดยจัดบุคลากรประจ าสายงานในแต่ละกลุ่มบริหารตามความรู้  ความสามารถ  ความสนใจ   
โดยบุคลากรสายปฏิบตัิการสอนทัง้ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างจะได้รับมอบหมายหน้าท่ีพิเศษประจ า  
สายงานในแต่ละกลุ่มบริหารมีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
โดยออกค าสัง่แตง่ตัง้อย่างชดัเจน มีการประชมุหารือกลุ่มย่อยอย่างสม ่าเสมอตอ่เน่ืองเพ่ือวางแผนการท างาน
ในส่วนย่อยตา่ง ๆ ของแตล่ะกลุ่มบริหารให้เข้าใจวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ ผ่านสมรรถนะหลกัทัง้ 3 ด้าน คือ 
ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร  และด้านวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยี  ซึ่งโรงเรียนมีเป้าหมายชัดเจน  
ด้านผลสัมฤทธ์ิของผู้ เรียน ผลสัมฤทธ์ิของระบบงาน โดยการประเมินผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเน่ือง รวมถึง 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นรายบุคคลตามรูปแบบท่ีก าหนดภาคเรียนละ 1 ครัง้ รวมถึงการประเมินผล
การด าเนินงานของโรงเรียนผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ โดยมีกระบวนการและขัน้ตอนดงันี ้  

1) ก าหนดบทบาทหน้าท่ีตามโครงสร้างการบริหารอย่างชดัเจน 
2) ความส าเร็จของงาน และมาตรฐานการปฏิบตังิาน 
3) มีแผนการปฏิบตักิารเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน 
4) ประชมุคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ เก่ียวข้อง 
5) ด าเนินการตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี 
6) ประเมินผลการด าเนินงาน 
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7) น าผลท่ีได้มาใช้ในการพฒันาและปรับปรุงในครัง้ตอ่ไป 
 (4)  การจัดการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร  (WORKFORCE Change Management) 
โรงเรียนใช้แผนอตัราก าลงัเป็นข้อมลูในการบริหารการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร  โดยการพฒันา

ครูและบคุลากรรุ่นใหม ่ด้วยการเรียนรู้วฒันธรรมอยา่งใกล้ชิดและตอ่เน่ืองจากครูและบคุลากรท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ  ผ่านการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างตอ่เน่ือง  สม ่าเสมอ  ผ่านการอบรมสมัมนา  ครูอาวโุสร่วมกนั
ถ่ายทอดประสบการณ์วฒันธรรมองค์กรให้สืบทอดอย่างยัง่ยืน  การจดัประชมุสมัมนาก่อน  ระหว่าง หลงัภาค
เรียนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีทดแทนอัตราก าลังกันได้นอกเหนือจากภาระหลักในการปฏิบัติการสอน  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหน้างาน  หรือทีมงาน  สนับสนุนการสอน  เช่น  งานแผนงาน  งานบุคคล   
งานธุรการสารบรรณ  งานประชาสมัพนัธ์  งานอาคารสถานท่ี  งานการเงิน  พสัด ุเป็นต้น โรงเรียนยงัเตรียม
ความพร้อมด้านขีดความสามารถและอตัราก าลงัท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง ดงันี ้

1) พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเตมิในรายวิชาหรืองานท่ีขาดแคลนเพื่อ
สามารถปฏิบตังิานทดแทนได้อย่างตอ่เน่ือง 

2) ในการปฏิบตังิานมีการทาบทามกนัในลกัษณะพ่ีน้องเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกนั ก่อนการ
มอบหมายงาน 

3) จ้างครูชาวตา่งชาตเิพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้กบัครูเจ้าของภาษา 
4) การจดัท าสารสนเทศ  ในเร่ืองของบคุลากรท่ีมีการเปล่ียนแปลงในแตล่ะกลุม่สาระเพ่ือเตรียม

ความพร้อมในการวางแผนอตัราก าลงั 
โรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารงานบคุคล  เพ่ือให้สามารถมัน่ใจวา่สามารถด าเนินการได้

อยา่งตอ่เน่ืองปอ้งกนัการลดจ านวนของบคุคลากรและลดผลกระทบหากเกิดกรณีดงักลา่ว ดงันี  ้
1) บริหารจดัการด้วยระบบคณุธรรม  ตามหลกัธรรมาภิบาล 
2) มีการแตง่ตัง้หวัหน้างานจากกลุม่บคุลากรวยัท างาน  โดยมีกลุม่บคุลากรท่ีมีความสามารถสงู

เป็นท่ีปรึกษา 
3) จดัสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานให้กบับคุลากรและหนว่ยงานเพ่ือความคล่องตวัและ

ได้ผลการท างานท่ีมีคณุภาพ 
4) มีการแตง่ตัง้หวัหน้างานจากกลุม่บคุลากรท่ีมีความสามารถสงูเป็นท่ีเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ

ในการปฏิบตัหิน้าท่ี โดยการให้รางวลั  ยกย่อง  เชิดชเูกียรตใินโอกาสท่ีเหมาะสม 
5) ปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร “ครอบครัวนางนวล” ฉนัท์พ่ีน้องท่ีมีความผกูพนัของบคุลากร

ภายในโรงเรียน  โดยการท ากิจกรรมร่วมกนัในลกัษณะของการศกึษาดงูาน  หรือทศันศกึษานอกสถานท่ี 
โรงเรียนมีวิธีการในการเตรียมการบริหารในชว่งท่ีมีการเพิ่ม / ลดจ านวนบคุลากร ดงันี ้
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1) สร้างจิตส านกึในคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร  สร้างความรักและสามคัคีในหมูค่ณะ 
2) ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุลากรอยา่งชดัเจนในคูมื่อการปฏิบตังิาน 
3) แตง่ตัง้หวัหน้างานและท่ีปรึกษาตามกลุม่บคุลากรวยัท างานและผู้ มีประสบการณ์เพ่ือเกิด

การเรียนรู้ร่วมกนัก่อนผู้ มีประสบการณ์สงูจะเกษียณอายรุาชการ 
4) มอบหมายหน้าท่ีพิเศษให้บคุลากรใหมท่กุคน  เพ่ือเกิดการท างานเป็นทีมโดยมีมาตรฐานการ

ปฏิบตังิานของแตล่ะหนว่ยงานก ากบัดแูล 
 ข.  บรรยากาศการท างานของบุคลากร  (WORKFORCE Climate) 
 (1)  สภาพแวดล้อมของการท างาน  (Workplace Environment) 
โรงเรียนมีกระบวนการด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  โดยมีการส ารวจสภาพแวดล้อมตา่งๆ ในการ

ท างานบุคลากร  ได้จัดบรรยากาศของอาคารเรียนโดยมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวก  ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  และความปลอดภยัของบคุลากร  จดับรรยากาศโดยมุ่งเน้นความรู้สึกด้านจิตใจ  มีการปรับภูมิทศัน์
ให้สวยงาม  สร้างบรรยากาศท่ี ร่ม ร่ืนเพ่ือกระตุ้ นให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน   
การปฏิบัติงาน  รวมทัง้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  และภายในห้องเรียนก็มีการจัดโต๊ะเก้าอี  ้
ให้เป็นระเบียบ  มีการจดัปา้ยนิเทศภายในห้องเรียน  นอกจากนีใ้นส่วนของอาคารเรียน  อาคารประกอบ และ
อาคารอ านวยความสะดวก เช่น อาคารเรียนจ านวน 4 หลัง  ห้องสมุด  อาคารห้องประชุม  เรือนพยาบาล   
โรงอาหาร  ห้องน า้ห้องส้วม  ห้องส านกังานต่างๆ  ก็จดัเป็นสดัส่วนเป็นระเบียบ  เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน
และจดัสรรสภาพแวดล้อมการท างานด้านสขุอนามยั  ความปลอดภยั  สวสัดิการและสวสัดิภาพของบคุลากร  
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีขึน้  ท าให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  ในการท างานดงันี ้

ด้านสุขอนามัย  โรงเรียนได้มีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ด าเนินงานตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของนักเรียน  ครูและบุคลากร  มีประกันอุบัติเหตุให้นักเรียน  ครูและบุคลากร  ตลอดจนการดูแล  
ในการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  และรวมถึงการสง่ตอ่โรงพยาบาลเม่ือมีอาการรุนแรงขึน้ 

ด้านสวัสดิภาพ  จัดห้องเรียน  จัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้ร่มร่ืนและสวยงาม   
ดแูลรักษาอาคารสถานท่ีให้มีความสะอาดเรียบร้อยปลอดภยั  พร้อมตอ่การใช้งาน  และจดัอปุกรณ์ส าหรับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมตา่ง ๆ ของโรงเรียน 

ด้านความปลอดภยั  โรงเรียนได้มีการแตง่ตัง้เวรยามรักษาความปลอดภยัโดยหมนุเวียน 2 ผลดั  
โดยกลุ่มบริหารงานทัว่ไปเป็นผู้ด าเนินการออกค าสัง่แต่งตัง้  รวมทัง้ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตัิงานครู
ผู้ชายปฏิบตัหิน้าท่ีเวรกลางคืน  ครูผู้หญิงปฏิบตัหิน้าท่ีเวรกลางวนัในวนัหยดุราชการ 
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ด้านการป้องกันภัยในสถานศึกษา  โรงเรียนได้มีการติดตัง้อุปกรณ์ดบัเพลิง  และติดตัง้กล้อง
วงจรปิดประจ าอาคารต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและมีการจดัอบรมหลกัสูตรการป้องกันอคัคีภัย  และการเตรียม
ความพร้อมตอ่ภยัพิบตั ิ

ด้านบรรยากาศในการท างาน  โรงเรียนได้จดักิจกรรมเสริมสร้างการท างาน  จดัให้การปฏิบตัิ
กิจกรรม 5 ส ทกุปีการศกึษา  ด าเนินการปรับปรุงส านกังานให้มีความเป็นสดัส่วน  ชดัเจน  สะดวกปลอดภัย  
ในการติดต่อให้บริการทัง้บุคลากรทัง้ภายในและภายนอก  จดัให้มีอุปกรณ์ส านักงาน  ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ  
ท่ีสามารถเช่ือมตอ่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทัง้ระบบ Lan และระบบ Wifi  มีความชดัเจนในภาระหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายของแตล่ะงาน  โดยกลุม่งานบริหารงานทัว่ไปเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการจดักิจกรรม  มีการติดตาม
ผลการปฏิบตัิงาน  และน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงในการจดักิจกรรม  ให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรอย่าง
แท้จริง 

 (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์  (WORKFORCE Benefits and Policies) การจดัการ 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาใช้ระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของโรงเรียน  
โดยก าหนดให้ครูทุกคนเขียน SSR  การเขียนรายงานผลการปฏิบตัิงานของตนเอง  ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา   
เพ่ือน าไปประเมินการปฏิบตัิงานและน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือพฒันาปรับปรุงการปฏิบตัิงาน  คณะบริหาร  
หวัหน้ากลุม่งาน  หวัหน้ากลุม่สาระ จะใช้ข้อมลูท่ีเป็นจดุด้อยไปจดัท าแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล  และเพ่ือ
ใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล  การยกย่องชมเชย  และส่งเสริมให้บุคลาก รได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มท่ี 
ทัง้การศึกษาต่อ  การสัมมนา  การฝึกอบรมดูงาน  การวิจัยพัฒนา   การท าโครงงานการพัฒนางานของ
บุคลากรสายวิชาชีพและสายสนบัสนุน  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ  สมรรถนะและประสบการณ์ของ
บคุลากร 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร  (Workforce Engagement) 

ก.  ความผูกพันและผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร  (WORKFORCE ENGAGMENT and 
PERFORMANCE) 

 (1)  วัฒนธรรมองค์กร  (Organizational Culture) จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาบรูณาการเพ่ือ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรในวันปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  โดยการเชิญคณะผู้บริหารท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  
มาถ่ายทอดความเป็นครูทีปราษฎร์พิทยา  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน  เช่น  วันครู  วันกตัญญ ู  
วนัปิยมหาราช  บุคลากรทัง้ครูอาวุโส  ครูปัจจบุนั ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจบุนั  ตลอดจนผู้ปกครองร่วมสร้างความ
ผูกพันในวัฒนธรรมองค์กรด้วยการด าเนินการจัดองค์กรและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนบุคลากร  ได้แก่  
สมาคมศิษย์เก่า  เครือข่ายผู้ ปกครอง  รวมถึงการจัดงานสังสรรค์ประจ าปี  สวัสดิการเก่ียวกับงานศพ  
การจดัทศันศกึษา  การศกึษาดงูาน  
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 (2)  ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน  (Drivers of ENGAGMENT) โรงเรียนมีการวางระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร  ค านึงถึงความโปร่งใส  
ถกูต้อง  รอบคอบ  และยุติธรรม  โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการจากหลายฝ่าย  ซึ่งประเมินจากภาระหน้าท่ี  
ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรโดยใช้แบบสอบถาม  
ท่ีครอบคลมุทัง้ด้านความก้าวหน้าในการปฏิบตังิาน  การเล่ือนวิทยฐานะ  ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ  และงานพิเศษ
ท่ีได้รับมอบหมาย  ความผูกพนัต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน  เพ่ือก าหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัและ
ความพึงพอใจของบุคลากร  และด าเนินการปรับปรุงการจดัสวสัดิการให้เหมาะสม  เช่น  การขอเคร่ืองราชย์
อิสริยาภรณ์  รางวลัเคร่ืองหมายเชิดชเูกียรต ิ รางวลัครูผู้สอนดีเดน่ของโรงเรียน  รางวลัครูท่ีปรึกษาและหวัหน้า
ระดบัดีเดน่ของโรงเรียน  รางวลัครูเวรประจ าวนัดีเดน่ของโรงเรียน  และการท าประกนัอุบตัิเหตใุห้แก่บุคลากร
ทกุคน  เป็นต้น 

โรงเรียนยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร  การส่งเสริมประเพณีและ
วฒันธรรมไทย เช่น   แต่งกายชดุผ้าไทยในวนัองัคารและผ้าบาติกในวนัพฤหสับดี  เข้าร่วมกิจกรรมวนัส าคญั
ทางศาสนา  วันปีใหม่  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  กิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรก่อนเปิด 
ภาคเรียน  เช่น  เชิญวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  อบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและวินัย
ข้าราชการครู  เป็นต้น การจัดสัมมนานอกสถานท่ี  เพ่ือเปล่ียนบรรยากาศการเรียนรู้นอกสถานท่ีและผ่อน
คลายความเครียด กิจกรรมพิเศษในโอกาสตา่ง ๆ เช่น การท าบุญเลีย้งพระ วนักตญัญู  การจดังานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม ่เป็นต้น 

 (3)  การประเมินความผูกพัน  (Assessment of ENGAGMENT) โรงเรียนท าการประเมิน
ความผกูพนัและความพึงพอใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ  2  แบบ  คือ  แบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ  
แบบทางการจะประเมินผลจากการประชุม  สัมมนา  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และใช้แบบสอบถามถึงเหตุผล 
ท่ีสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ส่วนการประเมินอย่างไม่เป็นทางการได้แก่  การประเมินจาก
จ านวนคนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ  โดยบคุลากรร้อยละ 90 ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม  ซึ่งสะท้อนถึง
ความผกูพนัของบคุลากรตอ่โรงเรียน  ผลการส ารวจพบว่าบคุลากรมีอายกุารท างานท่ีโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
นาน 25 ปีขึน้ไปตัง้แต่ปี 2557 – 2559 มีจ านวน 10 คน  บคุลากรมีอายกุารท างานในโรงเรียนระยะเวลา
ยาวนานแสดงถึงความผกูพนัและมีการสะสมองค์ความรู้ในการท างานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรเพ่ือ
น าไปพฒันาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้  ซึง่ขัน้ตอนการศกึษาองค์ประกอบความผกูพนัท่ีมีตอ่องค์กรมี ดงันี ้
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ภาพท่ี 5.2  กระบวนการแสดงการประเมินความผกูพนัของโรงเรียน 

 (4)  การจัดการผลการปฏิบัติงาน  (PERFORMANCE Management) การจดัการผลการ
ปฏิบัติงานท่ีส าคัญ คือ การพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน  โดยทางโรงเรียนมี ระบบการพิจารณาความดี
ความชอบท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  มีหลกัเกณฑ์  ขัน้ตอน  วิธีการและระยะเวลาด าเนินการให้คะแนนท่ีชดัเจน
เหมาะสม  รวมถึงมีการสร้างความเข้าใจแก่ทกุฝ่ายให้ด าเนินการตามข้อตกลงดงักลา่ว  ทัง้นีผู้้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ในการประเมิน  ได้แก่ ผู้บริหาร  หวัหน้ากลุ่มสาระและหวัหน้าฝ่ายงานต่าง ๆ จะเป็นผู้ประเมินและคดัเลือก

การประเมินความผกูพนัของบคุลากร 

วิธีการประเมินปัจจยัตอ่ความผกูพนั 

ด้านลกัษณะสว่นบคุคล 

-  สวสัดิการ       -  คา่ตอบแทน 

-  ความมัน่คงรายได้ 

ด้านลกัษณะงาน  

-  เข้าใจงาน       -  มีอิสระ 

-  หลากหลาย    -  ท้าทาย 

-  มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียน 

-  มีความก้าวหน้า 

ด้านประสบการณ์ท างาน  

-  มีบทบาทและมีความส าคญั 

-  พึง่พาองค์กรได้ 

-  มีทศันคติที่ดีตอ่องค์กรและ

เพื่อนร่วมงาน 

สมรรถนะท่ีประเมินปัจจยัตอ่ความผกูพนั 

เป็นทางการ ไมเ่ป็นทางการ 

ผลการประเมินความผกูพนัของบคุลากร 

ตอ่โรงเรียน 

ผกูพนัหรือไม ่

บคุลากรมีความผกูพนัตอ่โรงเรียนตอ่เนื่อง 

ผกูพนั 

ไมผ่กูพนั 
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บคุลากรท่ีมีผลการท างานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือน าข้อมลูทัง้หมดมาสรุปการตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน
ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  นอกจากนีย้งัมีวิธีการจัดการผลการปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ท่ีมุ่งเน้น 
ให้เกิดผลการปฏิบตัิงานท่ีดี  เช่น การให้รางวลัหรือสิ่งจงูใจแก่บคุคล / กลุ่มสาระ / ฝ่ายงาน การให้ค ายกย่อง
ชมเชย  โดยจดัให้เช่ือมโยงกบั ผลการปฏิบตังิาน 

ข.  การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (Workforce and Leader Development) 
 (1)  ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ความต้องการพฒันา 

พิจราณาแผนงาน/โครงการ 

ผลการพิจารณา 

ขออนมุตัิแผนพฒันาครูและบคุลากร 

ด าเนินการพฒันาครูและบคุลากร 

วดั วเิคราะห์และจดัการความรู้ 

ผลการวดั วเิคราะห์ 

บรรล ุ

ไมบ่รรล ุ

เห็นด้วย 

ไมเ่ห็นด้วย 
ทบทวน/แก้ไข 

ปรบัปรุง/พฒันา 

ภาพท่ี 5.3 กระบวนการแสดงระบบพฒันาบคุลากรโรงเรียน 

ส ารวจความต้องการของครูและบคุลากรจากแผนพฒันาตนเอง (ID-PLAN) 
 

รายงานผลการพฒันา 

เขียนแผนงาน/โครงการ 
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โรงเรียนมีระบบการพฒันาบคุลากรโดยเน้นหลกัสตูรท่ีมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนการสอนและ
สนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีความช านาญงาน และมีประสบการณ์ถ่ายทอดสู่ผู้ เรียนได้  โรงเรียนได้จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยครอบคลุมการพัฒนา
บคุลากรทกุระดบัและมุ่งให้บุคลากรทกุคนได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะตามต าแหน่งงาน  หลงัจากท่ีได้
ส่งเสริมให้บุคลากรได้ไปฝึกอบรม  สมัมนา  ดงูานแล้ว  บุคลากรเหล่านัน้ก็ได้น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการ
ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน  เช่น  การพฒันาการเรียนรู้  การพฒันาการวิจยัในชัน้เรียน  เป็นต้น  บุคลากรทกุคน
ได้รับการปลูกฝังในด้านการปฏิบตัิงานอย่างมีจริยธรรมผ่านท่ีประชุมบุคลากรประจ าเดือน  การประชุมกลุ่ม
งานและการจดัสมัมนาในหวัข้อเก่ียวกบัคณุธรรมและจริยธรรม  การตรวจติดตามระบบคณุภาพโดยทีมผู้ตรวจ
ติดตามระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา  มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีจะช่วยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับข้อบกพร่องและสิ่งท่ีคาดว่าอาจจะท าให้เกิดข้อบกพร่องในการปฏิบตัิงาน  เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องแก้ไข  
ปรับปรุง ลดปัญหา ท่ีอาจเกิดขึน้ในระบบการปฏิบตัิงานและการให้บริการ  และเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น  อีเมล โทรศพัท์  ซึ่งท่ีผ่านมายงัไม่มี  
การร้องเรียนปัญหาด้านจริยธรรม 

โรงเรียนสนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการศกึษาฝึกอบรม  ดงูานในหลกัสตูรท่ีสอดคล้องกบัวิชาชีพ
ของต าแหน่งงาน  และน าความรู้ท่ีได้รับมาบอกเล่าประสบการณ์ให้แก่เพ่ือนร่วมงานในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การสอนงาน  และการเป็นพ่ีเลีย้งให้แก่บคุลากรท่ีบรรจใุหม่  หรือบคุลากรท่ียงัไม่มีความช านาญใน
เร่ืองนัน้  และการบนัทึกองค์ความรู้เพ่ือให้เพ่ือนร่วมงานได้เข้าไปศกึษาได้  ส่วนผู้บริหารจะเข้าร่วมฝึก อบรม / 
สมัมนาในหลกัสูตรด้านการบริหารอย่างสม ่าเสมอ  โดยมีเจ้าหน้าท่ีบคุลากรจะส ารวจความต้องการฝึกอบรม 
สมัมนา ดงูานจากบุคลากรทุกคน  และความต้องการจากหวัหน้ากลุ่มงาน / ผู้ บริหารเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
บคุลากรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ  และส่งบคุลากรไปพฒันาตามแผนท่ีวางไว้อย่างน้อยคนละ 40 ชัว่โมง
ตอ่ปี  รวมทัง้จดัฝึกอบรม / สมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นความช านาญเฉพาะด้านโดยบคุลากรโรงเรียน 

โรงเรียนก าหนดให้บุคลากรท ารายงาน  จดัท ารายงานสรุปความรู้ท่ีได้รับจากการไปฝึกอบรม 
สมัมนา  ดงูาน  และบนัทึกองค์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบตัิงานไว้ให้เป็นระบบ  เพ่ือเป็นแหล่งให้บคุลากรคนอ่ืน
เข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  และจดัประชมุ / ฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ระหว่างกนัเป็นระยะ ๆ  ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรท่ีลาออก หรือเกษียณอายุไปยงับคุลากรรุ่นใหม่ท่ียงัปฏิบตัิงานอยู่ได้เป็น
การร่วมกนัพฒันาโรงเรียนอยา่งยัง่ยืน 

 (2)  ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development 
EFFECTIVENESS) โรงเรียนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพฒันาจากผลลพัธ์
ด้านตา่ง ๆ ของโรงเรียน  เชน่  สถิตกิารศกึษาตอ่และการเพิ่มวฒุิการศกึษา  สถิติการเล่ือนวิทยฐานะ  สถิติการ
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อบรมสมัมนา  ทศันศกึษาและดงูาน  จ านวนงานวิชาการ  จ านวนผลงานวิจยั  จ านวนส่ือการสอน  จ านวนครู  
ท่ีได้รับรางวลัเกียรติยศตา่ง ๆ  ผลสมัฤทธ์ิด้านผู้ เรียน  และผลจากการประเมินภายในและภายนอก 

 (3)  ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  (Career Progression) โรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้บคุลากรเข้ารับการอบรม  ศกึษาดงูานทัง้ในด้านวิชาการและวิชาชีพ  แล้วน ามาขยายผลศกึษาตอ่ในระดบั
การศึกษาท่ีสูงขึน้หรือในสาขาท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพฒันาตนเอง  จดัท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพฒันาวิชาชีพอยู่
เสมอ  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความรู้ความสามารถเพ่ือพฒันาศกัยภาพการปฏิบตัิงานในต าแหน่ง  
ท่ีสูงขึน้  และยกย่อง  ชมเชย  สร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ มีผลงานดีเด่นในระดบัต่าง ๆ  การวางแผนสืบทอด
ต าแหนง่หวัหน้างานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน    มีแนวปฏิบตัโิดยก าหนดวิธีการสรรหาโดยการเลือกตัง้
หรือการแต่งตัง้  ในการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งใหม่จะด าเนินการล่วงหน้าก่อนหมดวาระเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
และถ่ายทอดงาน  เพ่ือฝึกการท างาน  และพร้อมส าหรับการท างานต าแหนง่หวัหน้าหรือผู้บริหารในอนาคต 
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หมวด 6  
การปฏิบัตกิาร (Operations) 

 

6.1  กระบวนการท างาน (Work Process) 
ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ (Product  and Process Design) 

 (1) ข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการ (Product  and  PROCESS Requirement)
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาใช้ระบบวงจรคณุภาพ PDCA  เป็นหลกัคดิในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือพฒันาคณุภาพการด าเนินงานทกุระบบ  โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุฝ่ายมาเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการจดัท าข้อก าหนดของหลกัสตูรและกระบวนการ ดงัตารางท่ี 6.1  

ตารางท่ี 6.1  ข้อก าหนดของหลกัสตูรและกระบวนการ 
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีวั้ด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให้ผู้มีสว่นได้สว่น
เสยีเข้ามามีสว่นร่วม 
 
 
2.เพื่อให้ครูและบคุลากร
เข้าใจข้อก าหนดของ
หลกัสตูรและ
กระบวนการเพื่อน าไปสู่
การปฏิบตั ิ

 
 

1.ร้อยละของผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีเข้ามามี
สว่นร่วม 
 
2.ร้อยละของครูและ
บคุลากรท่ีเข้าใจข้อ 
ก าหนดของหลกัสตูร
และกระบวนการเพื่อ
น าไปสูก่ารปฏิบตั ิ
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 90 

 

โรงเรียนมีวิธีการในการจัดท าข้อก าหนดของหลกัสูตรและกระบวนการโดยมีการศึกษาข้อมูล
จากผู้ ท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและหวัหน้ากลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน รวมไปถึงคณะกรรมการยกร่าง
ข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการ ประชุมศึกษา วิเคราะห์จุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน 2551 โดยยึดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยม  เ พ่ือน ามาเสริมสร้างจุดแข็ง  

แตง่ตัง้คณะกรรมการยกร่าง 

ด าเนินการร่างข้อก าหนดและกระบวนการ 

ตรวจสอบคณุภาพ 

ผลการตรวจสอบ
คณุภาพ 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ปรับปรุง/ 
แก้ไข 

น าไปใช้ 

 รายงานผลการด าเนินงาน 

 

วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน 
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ให้กบัข้อก าหนดของหลกัสูตร โดยมีวิธีการในการก าหนดจากความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการ
จดัการระบบด้วยวงจรคณุภาพ PDCA  มีการแลกเล่ียนความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในการยกร่าง
ข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการ และมีการจัดท าประชาพิจารณ์  รับฟัง ความคิดเห็นของผู้ มีส่วน
เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อสรุปท่ีสะท้อนความคิดเห็น จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเห็นด้วยหรือไม่ กรณีท่ีไม่ผ่าน  
ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขและได้บทเรียนเพ่ือเสนอแนวคิดใหม่ กรณีท่ีผ่านจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบตัิ ซึ่งเช่ือมโยงและสอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ตรงกบับริบท
ของโรงเรียนและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
         โรงเรียนมีข้อก าหนดหลกัสตูรและกระบวนการท่ีเป็นเปา้หมายของโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กบั    
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตวัชีว้ัดท่ีก าหนด โดยมีประเด็นส าคัญคือ            
1) มุ่งพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีคณุธรรม 2) พัฒนาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 3) ปลูกฝัง 
ให้ผู้ เรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสขุ และอยู่อย่างพอเพียง 4) ส่งเสริม อนรัุกษ์ สืบทอด เผยแพร่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ศลิปะ และวฒันธรรมไทย เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 5) พฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ ทกัษะ และ
เจตคติท่ี ดีในการด ารงชีวิตและอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข 6) ผู้ เ รียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนละผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ท่ีเกิด
ประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 

 (2) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) โรงเรียนได้ด าเนินการศึกษาข้อก าหนด
ของหลกัสตูรและกระบวนการ  โดยประยกุต์ใช้ระบบบริหารเชิงคณุภาพ  PDCA และระบบบริหารจดัการโดย
ใช้ โรง เ รียนเป็นฐานเป็นแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร  โดยค านึงถึงบริบท ของโรงเ รียนและ  
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มาเป็นข้อมลูในการออกแบบหลกัสตูร โดยมีกระบวนการดงัตารางท่ี  6.2  

 

ตารางท่ี  6.2 แนวคดิในการออกแบบหลกัสตูร 
กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีวั้ด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. เพ่ือให้ครูเข้าใจหลกัสตูร 
น าไปสูก่ารปฏิบตัิ 

 
 

2. เพ่ือให้ครูมีแนวทางในการ
จดัการเรียนการสอน 

1. ร้อยละของครูเข้าใจ
หลกัสตูร น าไปสูก่ารปฏิบตัิ 

 
 

2. ร้อยละของครูมีแนวทาง
ในการจดัการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 
 

 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ด าเนินการร่างหลกัสตูรสถานศกึษา 

ตรวจสอบคณุภาพ 

1 

วิเคราะห์ความต้องการ 
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กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. เพ่ือให้ผู้ เรียนบรรลตุาม
จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

 

 
3. ร้อยละของผู้ เรียนบรรลุ
ตามจดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร 

 
ร้อยละ 100 
 
 
 
 

 

 

 
โรงเรียนด าเนินการออกแบบหลักสูตร โดยยึดแนวคิดจากข้อก าหนดของหลักสูตร และ

มาตรฐาน ตัวชีว้ัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการและ
เพิ่มเติมรายวิชาท่ีจ าเป็นโดยศึกษาจากบริบทของโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และ  
มีศกัยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล เปิดหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน 
คณะกรรมการร่วมกนัวิเคราะห์ความต้องการของนกัเรียน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  รวมไปถึงศกึษาบริบทของ
โรงเรียน เพ่ือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีการประชมุชีแ้จงแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้ในการ
พิจารณายกร่างหลักสูตรและกระบวนการ ในระหว่างการด าเนินการได้มีการปรับปรุงแก้ไข มีการประชุม
คณะกรรมการสถานศกึษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสตูรและกระบวนการ และ
ด าเนินการประกาศใช้หลกัสตูร จากนัน้รายงานผลการใช้หลกัสตูรเพ่ือปรุงปรุงและพฒันาตอ่ไป 

การออกแบบของหลักสูตรและกระบวนการท่ีโรงเรียนได้ก าหนด ส่งผลให้นักเรียนได้รับการ
พฒันาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัสตูรและกระบวนการ 

ข. การจัดการกระบวนการ (PROCESS Management) 
 (1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ (PROCESS Implementation) ครูศึกษาหลกัสูตร

สถานศกึษา ประกอบด้วย โครงสร้างรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั แผนการวดัผลประเมินผล   

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมผ่่าน ปรับปรุง/ 
แก้ไข 

ผลการตรวจสอบ 

ประกาศใช้ 

ผลการพิจารณา 

เห็นชอบ 

คณะกรรมการสถานศกึษาฯ 

ผ่าน 

1 

รายงานผล 
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มาเป็นข้อมูลก าหนดหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการสอนเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
โดยมีกระบวนการ ดงัตารางท่ี 6.3 

 

ตารางท่ี  6.3  การน ากระบวนการไปปฏิบตัิ  

กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้ครูสอนตรงตาม
หลกัสตูร เป็นไปตามล าดบั
ขัน้ตอนและบรรลผุลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
2. เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการ
พฒันาทกุด้านตามศกัยภาพ 
 

1. ร้อยละของครูสอนตรง
ตามหลกัสตูร เป็นไป
ตามล าดบัขัน้ตอนและ
บรรลผุลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. ร้อยละของผู้ เรียนได้รับ
การพฒันาทกุด้านตาม
ศกัยภาพ 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 
 

 

ครูผู้ สอนวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือน ามาสร้างเป็นกรอบในการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้  ก าหนดโครงสร้างรายวิชา ค าอธิบายรายวิชาและเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ การก าหนดสาระส าคญั
แนวทางในการวดัผลประเมินผลและเลือกใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้และส่ือท่ีเหมาะสม สอดคล้องกบัเนือ้หา
อย่างหลากหลาย  หลังจากนัน้ได้ด าเนินการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ไปยังกุล่มงานบริหารวิชาการเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม หากมีข้อแนะน าเพิ่มเติมกุล่มงานบริหารวิชาการจะน าส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ครูผู้ สอน เพ่ือได้น ากลับไปปรับปรุงแก้ไข หากแผนการจัดการเรียนรู้นัน้มีความถูกต้องสมบูรณ์  
กลุม่งานบริหารวิชาการจะน าส่งตอ่ไปยงัผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ืออนมุตัิ ครูผู้สอนจึงน าแผนการจดัการเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ซึ่งได้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาท่ีผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้เข้ากบับริบทของสถานศกึษาและตรงความต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

ผลการ
ตรวจสอบ 

ไมผ่่าน ปรับปรุง/ 
แก้ไข 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ ก าหนดสือ่/นวตักรรม 

กลุม่งานบริหารวิชาการตรวจแผนฯ 

ผ่าน 

ผอ.อนมุตัิใช้ แผนฯ 

น าไปสอน 

วิเคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษา 

รายงานผล 
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ผลจากการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ส่งผลให้ครูผู้สอนมีเคร่ืองมือเป็นแนวทางให้ครูจดัการ
เรียนรู้ครบถ้วนตามหลักสูตร สอนด้วยความมั่นใจ เป็นไปตามล าดับขัน้ตอนอย่างราบร่ืน บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นเอกสารเตือนความจ าไมเ่กิดความซ า้ซ้อน ในเนือ้หาบทเรียน ด้านผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีคณุคา่ได้รับการพฒันาอยา่งรอบด้านตามศกัยภาพทัง้ด้านความรู้ ด้านทกัษะและเจตคติ 

(2) กระบวนการสนับสนุน (Support Process) โรงเรียนศกึษาสภาพการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเกิดขึน้ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา และด าเนินการวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยการ
จดัท าเป็นโครงการเพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน ดงัตารางท่ี 6.4 

ตาราง  6.4 กระบวนการสนบัสนนุ   

กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้ครูและบคุลากรที่
เก่ียวข้องเข้าใจสภาพปัญหา
และวิเคราะห์หาแนวทางใน
การแก้ไข 
 
2. เพ่ือให้ครูและบคุลากรที่
เก่ียวข้องจดัท าโครงการเพื่อ
พฒันาผู้ เรียน 
 
3. เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เกิด
ศกัยภาพตามมาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของครูและบคุลากร
ที่เก่ียวข้องเข้าใจสภาพ
ปัญหาและวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ไข 
 
2. ร้อยละของครูและบคุลากร
ที่เก่ียวข้องจดัท าโครงการเพื่อ
พฒันาผู้ เรียน 
 
3. ร้อยละของนกัเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
โครงการ 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 90 
 

 

โรงเรียนวิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 เพ่ือหาข้อดี  
ข้อด้วย โอกาสและอปุสรรค ซึ่งใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนบัสนนุในการพฒันา
และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ มีการประชุมชีแ้จงโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ หากผลการขออนุมตัิโครงการ 
ไมผ่า่นการอนมุตั ิต้องน าโครงการไปปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอเพ่ือขออนมุตัิใหม่ และด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือให้กระบวนการสนบัสนนุ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสดุ  เช่น โครงการพฒันาส่ือและอปุกรณ์
การเรียนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  โครงการผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี และโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่งผลให้โรงเรียนได้ด าเนินการบรรลุ 
ตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายท่ีโรงเรียนได้ตัง้ไว้  

ปรับปรุง/ 
แก้ไข 

เขียนโครงการเสนอ 

ไมอ่นมุตัิ 

ด าเนินการตามโครงการ 

คณะกรรมตรวจโครงการ 

ผลการอนมุติั 

อนมุตัิ 

วิเคราะห์สภาพการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน 

รายงานผล 
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โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการจัดสรรงบประมาณ  
ด้านวสัดุอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกต่อการ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของครูผู้สอนและนกัเรียน เพ่ือให้บรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ 

(3) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Improvement)  
โรงเรียนได้มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร และน าสภาพปัญหาท่ีพบจากการใช้หลักสูตร  

ในการจดัการเรียนการสอนมาวิเคราะห์ เพ่ือระบแุนวทางในการปรับปรุงหลกัสตูร โดยการศกึษาจากข้อมลูตา่ง 
ๆ เช่น การเก็บข้อมูลในการใช้หลักสูตร การประมวลผลข้อมูล  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผลผลิตของหลักสูตรสะท้อนความเป็นมาตรฐานสากล วิสัยทัศน์ 
จดุมุง่หมายของหลกัสตูรและความต้องการของชมุชน โดยด าเนินการตามกระบวนการ ดงัตารางท่ี  6.5 

ตารางท่ี  6.5 การปรับปรุงหลกัสตูรและกระบวนการ 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือปรับปรุง
หลกัสตูรและ
กระบวนการ 
 
2. เพ่ือให้ครูและ
บคุลากรที่เก่ียวข้องมี
สว่นร่วมในการ
ปรับปรุงและ
กระบวนการ 

1. ร้อยละของการปรับปรุง
หลกัสตูรและกระบวนการ 
 
 
2. ร้อยละของการมีสว่นร่วมใน
การปรับปรุงหลกัสตูรและ
กระบวนการ 

ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 90 

 

โรงเรียนมีวิธีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับนักเรียน โดยให้  
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมแลกเปล่ียน ผ่านคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  โดยคณะกรรมการศึกษาข้อมูลผลการใช้หลักสูตรเพ่ือจัดระบบติดตามและ

แตง่ตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร 

ผลการตรวจสอบ 

ด าเนินการปรับปรุงหลกัสตูร 

ตรวจสอบหลกัสตูร 

ปรับปรุง/ 
แก้ไข 

ไมผ่่าน 

คณะกรรมการสถานศกึษาให้ความเหน็ชอบ 

ผ่าน 

ประกาศใช้ 

วิเคราะห์ปัญหา บริบทสถานศกึษา 
 

รายงานผล 
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ทบทวนการด าเนินการเป็นระยะ  ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยใช้วงจรคณุภาพ PDCA  และใช้
วิธีการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง เชน่ กลุม่งานบริหารงานวิชาการมีการนิเทศติดตามการจดัการเรียนการ
สอน  มีปฏิทินก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติและติดตามงาน  กลุ่มงานบริหารงานบุคคลมีการรายงาน  
การปฏิบตังิานประจ าปีของครู  กลุม่งานบริหารงานทัว่ไปโดยงานแผนงานจะประเมินผลและสรุปผลเม่ือสิน้สดุ
ปีการศึกษาและจดัท ารายงานประจ าปีเผยแพร่แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องต่อไป โดยมีการรับฟังและแลกเปล่ียนความ
คดิเห็น  รายงานผลการปฏิบตังิานน ามาวิเคราะห์ผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ  ผลกระทบทางบวกท่ีท าให้
เกิดจุดแข็ง  ผลกระทบทางลบท่ีอาจท าให้เกิดจุดอ่อนหรือความเส่ียงได้  น ามาเป็นมาตรการแก้ปัญหาและ 
ได้แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้  เช่ือมโยงและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและ  
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียรวมไปถึงบริบทของสถานศกึษา   

หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพจะสง่ผลตอ่ภาพความส าเร็จของนกัเรียน  ประสิทธิภาพของครูและ
บคุลากรและประสิทธิผลขององค์กร จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและยัง่ยืน 

ค. การจัดการนวัตกรรม INNOVATION  Management) โรงเรียนมีการด าเนินงานการก าหนด 
กลยุทธ์ในแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานสู่มาตรฐานสากล และน ามาด าเนินการเพ่ือจัดการนวัตกรรม  
โดยความร่วมมือของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือน าผลไปจดัการโอกาสเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล  ดงัตารางท่ี  6.6 

ตารางท่ี  6.6  การจดัการนวตักรรม  

กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อมีรายงาน
ปฏิบตัิการประจ าปี 
 
2. เพื่อรองรับการ
ประเมินของ
สถานศกึษา 
 
 

1. ร้อยละของรายงาน
ปฏิบตัิการประจ าปี 
 
2. ร้อยละของการ
รองรับการประเมินของ
สถานศกึษา 
 

ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 

 
 
 

วิเคราะห์ SWOT 

ทบทวนวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ คา่นิยม สมรรถนะ 

จดัท าประชาพิจารณ์ 

ร่างแผนการจดัการนวตักรรม 

1 

ศกึษาข้อมลูจากปีที่ผา่นมา 
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กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

โรงเรียนมีกระบวนการในการจัดการนวัตกรรม จากขัน้ตอนท่ีส าคญัของการก าหนดโอกาส
เชิงกลยทุธ์  โดยวิเคราะห์ SWOT จากข้อมลูพืน้ฐานเดิม แล้วน ามาถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิ ผ่านผู้ ท่ีเก่ียวข้องและ
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการจัดการนวัตกรรมและการประเมินผล   โดยส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวตักรรมในการด าเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ กลยุทธ์ ค่านิยม
และสมรรถนะของโรงเรียน  เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดย มี
กระบวนการควบคมุคณุภาพ (TQM)  มาบรูณาการกบัวงจรคณุภาพ PDCA ในการก ากบัติดตามการวดัและ
ประเมินผล เพ่ือจดัการนวตักรรมอย่างมีประสิทธิภาพและพฒันาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ Best Practice ตาม
แนวทาง OBECQA  มีการประชมุผู้ ท่ีเก่ียวข้องแลกเปล่ียนความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแนวทางให้ดี
ขึน้ โดยใช้วงจรคุณภาพ  PDCA  ซึ่งหลังจากท่ีมีการประเมินเรียบร้อยแล้วได้มีการแบ่งปันความรู้กับ 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและน าไปเป็นกรณีศกึษาในปีถัดไป  ซึ่งได้เช่ือมโยงกับการก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ และ
โอกาสเชิงกลยทุธ์  

จากการจดัการนวตักรรมอย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT และการมีสว่น
ร่วมของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย  ก่อให้เกิดการจดัการนวตักรรมในสถานศกึษา  ภายใต้การบริหารจดัการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) 
6.2  ประสิทธิผลของการปฏิบัตกิาร (Operational Effectiveness) 

ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  (PROCESS Efficiency and 
EFFECTIVENESS) 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 
ผลการท า         

ประชาพิจารณ์ 

จดัการนวตักรรม 

ปรับปรุง/ 
แก้ไข 

1 

รายงานผลการด าเนินงาน 
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โรงเรียนใช้แผนพฒันาคณุภาพ 4 ปี มาเป็นแนวทางก าหนดวิธีการด าเนินงานเพ่ือควบคมุต้นทนุโดยรวมของ
การปฏิบตักิาร  โดยด าเนินการตามกระบวนการ ดงัตารางท่ี 6.7   

ตารางท่ี 6.7  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  
 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากรมี
แนวทางการด าเนินงานใน
ทิศทางเดียวกนั 
 
2. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็นไปตาม
มาตรฐานการศกึษา 
 
 
  

1. ร้ อ ยละขอ งค รู มี ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ใ น ทิ ศ ท า ง
เดียวกนั 
 
2. ร้อยละของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็นไปตาม
มาตรฐานการศกึษา 

ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 80 

 

โรงเรียนได้ท าแผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ และเป็นแนวทางในการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนให้ตรงตอ่ความต้องการของผู้ เรียน ผู้ปกครอง และชมุชน  คณะกรรมการศกึษา
แผนพฒันาคณุภาพ 4 ปี ก าหนดแผนปฏิบตัิการประจ าปีทกุปีการศึกษา และวางแผนการพฒันาตนเองรายปี 
วางแผนอัตราก าลงัเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนและชุมชน มีการเขียนโครงการเพ่ือวางแผนการ 
ใช้จ่ายเงินตามขัน้ตอน  ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรงตาม
ลักษณะงานและเป้าหมาย สร้างค่านิยมให้ครู บุคลากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  มาก าหนดเป็นวิธีการ
ด าเนินงานเป็นแนวทางให้ครูและบคุลากรได้ปฏิบตัิ  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุง
วิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมกบับริบทโรงเรียน  ซึ่งได้เช่ือมโยงและสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานการศกึษา  

จากการด าเนินงานตามกระบวนการ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผล  สง่ผลให้โรงเรียนผา่นการประเมินคณุภาพภายนอก รอบท่ี 3 

ผลการอนมุติั 

ไมอ่นมุตัิ 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน 

เสนอ ผอ. 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ปรับปรุง/ 
แก้ไข 

อนมุตัิ 

น าไปใช้ 

แผนพฒันาคณุภาพ 4 ปี 
 

รายงานผล 
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ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management) 
โรงเรียนมีวิธีจัดการห่วงโซ่อุปทาน และก าหนดกระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้

ความส าคัญกระบวนการล่ืนไหลของงานอย่างเป็นระบบ ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกผู้ ส่งมอบ  
ท่ีมีคุณสมบตัิในการตอบสนองความจ าเป็นด้านการปฏิบตัิการ  และมีการวัดผลประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีกระบวนการดงัตารางท่ี 6.8 

ตารางท่ี 6.8  การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน  

กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตวัชีว้ัด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. เพ่ือให้ครูและผู้ที่
เก่ียวข้องมีแนวทางในการ
จดัการหว่งโซอ่ปุทาน 
 
2. เพ่ือจดัการหว่งโซ่
อปุทานในโรงเรียนให้
นกัเรียนจบตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
3. เพ่ือจดัการหว่งโซ่
อปุทานให้นกัเรียนศกึษาตอ่
ในระดบัทีส่งูขึน้ตามความ
ต้องการ 
 

1. ร้อยละของครูและผู้ที่
เก่ียวข้องมีแนวทางในการ
จดัการหว่งโซอ่ปุทาน 
 
2. ร้อยละของนกัเรียนจบ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 
 
3.  ร้อยละของนกัเรียนที่
ศกึษาตอ่เลือกเรียนตาม
ความถนดัและความ 
สนใจ 
 

ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 

 

โรงเรียนมีวิธีจัดการห่วงโซ่อุปทาน และก าหนดกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ มีขัน้ตอน
และกระบวนการในการคัดเลือกผู้ ส่งมอบท่ีตรงกับความต้องการของโรงเรียน  โดยผู้ส่งมอบท่ีส าคญัของ
โรงเรียน คือ โรงเรียนในเขตพืน้ท่ีให้บริการและบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ในการคดัเลือกผู้ส่งมอบ
ท่ีมีคณุสมบตัิตรงกับความจ าเป็นด้านการปฏิบตัิการ โรงเรียนได้ก าหนดคณุสมบตัิขัน้ต้นของผู้ส่งมอบและ  
ได้ส ารวจความต้องการของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการแนะแนวนกัเรียนในเขตพืน้ท่ีให้บริการ รับฟัง

ประเมินผลการจบหลกัสตูร 

กระบวนการจดัการเรียนรู้   
และการสง่เสริมพฒันาผู้ เรียน 

 

ประกาศรับสมคัรนกัเรียน/รับนกัเรียน 
 

วางแผนการรับนกัเรียน 
 

ผลการจบ
หลกัสูตร 

ไมจ่บ ปรับปรุง
/พฒันา 

 

นกัเรียนศกึษาตอ่ 
 

จบ 

ส ารวจนกัเรียนในเขตพืน้ที่บริการ 

รายงานผล  
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ความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้ ส่งมอบอธิบายความต้องการท่ีอยากจะได้จากโรงเรียน  และโรงเรียนจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ตรงตามความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน  เพ่ือน ามาวางแผนในการก าหนดหลกัสตูร
หรือแผนการเรียน ด าเนินการวางแผนการรับนกัเรียน การจัดห้องเรียนให้มีความเพียงพอต่อความต้องการ 
ของนกัเรียน  จากนัน้ด าเนินการคดัเลือกนักเรียน และจดักระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ เรียน ให้ผู้ เ รียนจบเป็นไปตามหลักสูตรและมีผลการศึกษาต่อสอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด 
ของนกัเรียนและเป็นไปตามความคาดหวงัของผู้ปกครอง  มีการประเมินผลการจบหลกัสตูร การรายงานผลการ
จบหลักสูตร แสดงผลย้อนกลับไปยังผู้ ส่งมอบ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการด าเนินงาน  
ของผู้สง่มอบ 

โรงเรียนมีการจดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีดี อย่างมีระบบ ส่งผลให้โรงเรียนสามารถเลือกผู้ส่งมอบ 
ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับความจ าเป็นด้านการปฏิบัติการของโรงเรียน ผ่านกระบวนการคัดเลือกท่ีเหมาะสม 
สามารถพฒันานกัเรียนได้ตรงตามความต้องการของหลกัสตูรและสอดคล้องกบัเปา้หมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ
ของโรงเรียน 

ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency 
Preparedness) 

(1) ความปลอดภัย (Safety) โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากครู เครือขา่ย
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ชมุชน และนกัเรียน มาใช้เป็นข้อมลูในการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภยั 
โดยมีกระบวนการ ดงัตารางท่ี  6.9 

ตารางท่ี  6.9 ความปลอดภยั  

กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีวั้ด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให้ทกุคนทราบความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ในโรงเรียน 
 
 
2. เพ่ือให้ทกุคนทราบแนว
ทางการรับมือกบัความสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ในโรงเรียน 

1. ร้อยละของคนที่ทราบ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ใน
โรงเรียน 
 
2. ร้อยละของคนที่ทราบแนว
ทางการรับมือกบัความสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ในโรงเรียน 

ร้อยละ 90 
 
 
 
ร้อยละ 80 
 

 

แตง่ตัง้คณะท างาน 
 

จดัล าดบัความเสี่ยง 
 

ก าหนดแนวทางและด าเนินการจดัการความเสี่ยง 
 

1 

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ 
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กระบวนการ วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีวั้ด เป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 

3. เพ่ือลดการเกิดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึน้ในโรงเรียน 
 
4. เพ่ือให้ทกุคนมีความมัน่ใจ
ในระบบความปลอดภยัของ
โรงเรียน 

3. ร้อยละของความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ในโรงเรียน 
 
4. ความพงึพอใจตอ่ระบบ
รักษาความปลอดภยัของ
โรงเรียน 

ร้อยละ 90 
 
 
ร้อยละ 90 

 

เพ่ือให้กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สถานศกึษาได้ด าเนินการเตรียมกระบวนการต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์บริบทด้านความปลอดภยัสถานศกึษา 
แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือท างาน ออกแบบ จดัการและก าหนดกระบวนการ การวัดผลและการรายงานผล 
คณะท างานรวบรวมปัจจยัเสียงท่ีอาจเกิดขึน้ในโรงเรียน จากทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง วิเคราะห์ข้อมลู จดัล าดบั
ความส าคัญ หาแนวทางป้องกันและเตรียมการรับมือเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน  ให้มีการเสนอแนะข้อคิดเห็น
เพิ่มเตมิ น าไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ระบบความปลอดภยัมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้   

โรงเรียนมีแนวทางในการรับมือกับความเส่ียง  เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียนและ  
ทกุคนในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ เชน่ แตง่ตัง้เวรยามรักษาการณ์ทัง้กลางวนัและกลางคืน  ติดตัง้กล้องวงจรปิด
ในจุดเส่ียง  รณรงค์ให้ผู้ ขับข่ีจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก  กระบวนการในด้านการเตรียมความพร้อม 
ด้านความปลอดภยัจดัท าอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนในการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมการปฏิบตัิการ 
ท่ีปลอดภยั ตรวจสอบต้นเหตท่ีุท าให้ความปลอดภยัลดน้อยลงอย่างสม ่าเสมอ   

(2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน(Emergency Preparedness) โรงเรียนวิเคราะห์
ความเส่ียงและก าหนดแผนเตรียมพร้อมตอ่ภาวะฉกุฉินดงันี ้

ด้านอัคคีภัย  มีการติดตัง้ระบบป้องกันอัคคีภัย  มีอุปกรณ์การดับเพลิงบริเวณจุดต่างๆ  
ในโรงเรียนเพ่ือสร้างความปลอดภยัให้กบันกัเรียน  ครูและบคุลากร 

ด้านอบุตัิเหต ุ มีการจดัท าประกนัอบุตัิเหตขุองนกัเรียนและครูทกุคนภายในโรงเรียน  มีต ารวจ
จราจรคอยอ านวยความสะดวกการสญัจรของรถทุกชนิดบริเวณหน้าประตโูรงเรียน  มีเจ้าหน้าท่ีประจ าห้อง
พยาบาลท่ีสามารถปฐมพยาบาลเบือ้งต้นได้  มีการตรวจเช็คสภาพอปุกรณ์ไฟฟ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

ด้านสุขภาพ  โรงเรียนมีห้องพยาบาลไว้บริการนกัเรียน ครูประจ าชัน้เก็บข้อมลูน า้หนกั -ส่วนสูง 
นักเรียนทุกภาคเรียน  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สาธารณสุขอ าเภอมาให้ความรู้  
ด้านสขุภาพและ  ฉีดวคัซีนให้กบันกัเรียน  ตดิตอ่กบัเทศบาลเพื่อมาพน่หมอกควนัไลย่งุในโรงเรียน เป็นต้น 

ปรับปรุง 
/แก้ไข 

ไมล่ด 

ลด 

ผลการจดัการ
ความเสีย่ง 

1 

รายงานผล 
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ด้านข้อมลูขา่วสาร  กรณีมีเหตกุารณ์ฉกุเฉินโรงเรียนได้เตรียมการรับมือในการแจ้งข่าวสารไปยงั
ผู้ปกครองและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน   เพจเฟสบุ๊ก โปรแกรมไลน์ เป็นต้น     
มีการรวบรวมหมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉิน หมายเลขโทรศพัท์ผู้ปกครองเพ่ือแจ้งขา่วในยามฉกุเฉิน   

ด้านการเงิน  โรงเรียนมีการเตรียมเงินเพ่ือส ารองจา่ยในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น 
ด้านอุทกภัย  โรงเ รียนมีการวางแผนขยายท่อระบายน า้และขุดลอกคูระบายน า้ให้มี

ความสามารถระบายน า้ได้มากขึน้และด าเนินการส ารวจความเสียหายเน่ืองจากอุทกภัยท่ีเกิดขึน้กบันกัเรียน
เพ่ือให้ความชว่ยเหลือเบือ้งต้น 

ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและข้อมูล  มีระบบ firewall  ป้องกันข้อมูลสูญหายหรือถูก
ท าลาย มี server ส ารองส าหรับจดัเก็บข้อมลู  มีเคร่ืองส ารองไฟกรณีไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดบั  มีวงจรเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 3 จ านวนเครือขา่ย เพ่ือรองรับการใช้งานให้ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี 
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หมวดที่  7  ผลลัพธ์ 
(RESULTS) 

7.1 ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ (Product  and  Process  RESULTS): 
 ผลการด าเนินการท่ีส าคัญด้านหลักสูตร โรงเรียนได้น าเสนอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการรวมถึงผลลพัธ์ของกระบวนการตา่งๆ ท่ีตอบสนองโดยตรงต่อผู้ เรียนและท่ีมีผลตอ่การปฏิบตัิงาน 
ดงันี ้

ก.หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (STUDEN Focused Product and 
PROCESS Result) 
 โรงเรียนมีการจดัหลกัสูตรท่ีหลากหลายเทียบเคียงกบัหลกัสตูรมาตรฐานสากล  จดักระบวนการสอน
โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  ส่งเสริมความเป็นเลิศ  ตอบสนองต่อความถนดัและศกัยภาพตามความต้องการ 
ของผู้ เรียน   มีการจัดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ การส่ือสารและการน าเสนอ 
กิจกรรมสร้างสรรค์และบริการสงัคม มุง่พฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีคณุธรรมมีลกัษณะอนัพึงประสงค์ ใช้ระบบ 
การบริหารจดัการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Mamagement ) เป็นกระบวนการ
ในการด าเนินงาน ผลปรากฏดงันี ้
  1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีได้ระดบั 3 ขึน้ไป  จ าแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู้   

ภาพท่ี 7.1 แผนภมูิแทง่แสดงร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบั 3 ขึน้ไปจ าแนกตามกลุม่สาระ
การเรียนรู้ ปีการศกึษา 2557-2559 

 

  
 
 
 
 
 
 
   

 จากภาพท่ี 7.1  พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบั 3  ขึน้ไป 
จ านวน 6 กลุม่สาระ ได้แก่ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  สงัคมศกึษา สขุศกึษาและพละศกึษา ศลิปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  มีคา่เฉล่ียมากกว่าร้อยละ 50 ของนกัเรียนทัง้หมด   
 
 

0
20
40
60
80

100

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษาฯ สขุศกึษาและ
พลศกึษา 

ศลิปะ การงานอาชีพ ภาษาตา่งประ
เทศ 

2557 55.23 44.1 57.02 69.97 66.29 72.06 67.38 53.43

2558 55.49 42.64 65.8 57.16 67.85 83.63 76.44 56.09

2559 61.62 41.6 58.32 63.94 71.87 75.47 87.86 40.42
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 2. ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2557-2559  
ภาพท่ี 7.2  แผนภมูิแทง่แสดงผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

ปีการศกึษา 2557-2559 เปรียบเทียบคา่เฉล่ียกบัโรงเรียนคูเ่ทียบ 
 

 

  
 
 
 
 

  
จากภาพท่ี 7.2  พบวา่ผลทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา  

2557-2559  มีคา่เฉล่ียมากกวา่โรงเรียนคูเ่ทียบทกุปี   

 3. ผลสมัฤทธ์ิด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน  
 ตารางท่ี 7.1 แสดงผลสมัฤทธ์ิด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียน ท่ีได้ระดบัดีและดีเย่ียม  
ปีการศกึษา  2557-2559   
   

 
ปีการศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนตาม 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี รวม 
2557 78.16 16.60 94.47 

2558 78.33 16.44 94.77 

2559 83.93 15.44 99.37 
  

 จากตารางท่ี 7.1 พบว่าผลสมัฤทธ์ิด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน ท่ีได้ระดบัดีขึน้ไป  
มีคา่ร้อยละท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี   
 4. ผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนปีการศกึษา 2557-2559  นกัเรียน ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 100 
 5. ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน ปีการศกึษา 2557-2559 นกัเรียนผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 
100 

6. รางวลัเหรียญทองท่ีโรงเรียนได้รับในการแขง่ขนัศลิปหตัถกรรมระดบัภาค และระดบัชาติ 
 ปีการศกึษา  2557-2559 เปรียบเทียบกบัโรงเรียนคูเ่ทียบ ดงัภาพท่ี 7.3 

ภาพท่ี 7.3  แผนภมูิแทง่แสดงรางวลัเหรียญทองในการแข่งขนัศลิปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาค และ
ระดบัชาตเิปรียบเทียบกบัโรงเรียนคูเ่ทียบ ปีการศกึษา  2557-2559 

 

2557 2558 2559

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 40.62 36.64 37.74

โรงเรียนเกาะสมยุ 40 35.31 37.73
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จากภาพท่ี 7.3 พบว่าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีจ านวนเหรียญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  
ระดบัภาค และระดบัชาติ เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองและมากกว่าโรงเรียนคูเ่ทียบทกุปี แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนสอน
ได้มาตรฐานท่ีก าหนด สง่เสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตอบสนองตามศกัยภาพความต้องการของผู้ เรียน 

7. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถตัง้ค าถาม ตัง้สมมติฐาน และศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ  ด้วยตนเอง 
เพ่ือหาค าตอบและสรุปองค์ความรู้ได้  พิจารณาได้จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศกึษาค้นคว้าและ
การสร้างองค์ความรู้ (IS1) ปีการศกึษา 2557 -2559   ดงัตารางท่ี 7.2   

ตารางท่ี 7.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถตัง้ค าถาม ตัง้สมมตฐิาน และศกึษาค้นคว้าอยา่งอิสระ  
ด้วยตนเองเพ่ือหาค าตอบและสรุปองค์ความรู้ได้ ปีการศกึษา 2557 – 2559 

 

รายวิชา ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ทัง้หมด ผ่าน ร้อยละ ทัง้หมด ผ่าน ร้อยละ ทัง้หมด ผ่าน ร้อยละ 
IS1 361 361 100 408 408 100 479 479 100 

  

 จากตารางท่ี 7.2  พบวา่นกัเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสามารถตัง้ค าถาม ตัง้สมมติฐาน และศกึษา
ค้นคว้าอยา่งอิสระ ด้วยตนเองเพ่ือหาค าตอบและสรุปองค์ความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของนกัเรียนทัง้หมด 
 8. ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถส่ือสาร เขียน และน าเสนอ ผลการศกึษาค้นคว้าโดยใช้ส่ือท่ีเหมาะสม 
มีการอ้างอิงแหลง่ท่ีเช่ือถือได้  พิจารณาได้จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการส่ือสารและการน าเสนอ 
(IS2)  ปีการศกึษา 2557 -2559 ดงัตารางท่ี 7.3  
 ตารางท่ี 7.3  ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถส่ือสาร เขียน และน าเสนอ ผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ส่ือ 
ท่ีเหมาะสม มีการอ้างอิงแหล่งท่ีเช่ือถือได้ ปีการศกึษา 2557 -2559 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ทัง้หมด ผ่าน ร้อยละ ทัง้หมด ผ่าน ร้อยละ ทัง้หมด ผ่าน ร้อยละ 
IS2 363 363 100 391 391 100 462 462 100 

ระดบัภาค ระดบัชาต ิ ระดบัภาค ระดบัชาต ิ ระดบัภาค ระดบัชาต ิ

2557 2558 2559

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 12 4 20 5 22 5

โรงเรียนเกาะสมยุ 4 1 1 0 4 0
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 จากตารางท่ี 7.3 พบว่านักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสามารถส่ือสาร เขียน และน าเสนอ 
ผลการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ส่ือท่ีเหมาะสม มีการอ้างอิงแหล่งท่ีเช่ือถือได้  คิดเป็นร้อยละ 100 ของนกัเรียน
ทัง้หมด 
 9. ร้อยละของนักเรียนท่ีสามารถประยุกต์องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปสู่การ
ปฎิบตัหิรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคม  พิจารณาจากผลการประเมินรายวิชากิจกรรมสร้างสรรค์และบริการ
สงัคม(IS3)  ปีการศกึษา 2557 – 2559 ผา่นเกณฑ์คดิเป็นร้อยละ 100  ของนกัเรียนทัง้หมด ดงัตารางท่ี 7.4  
 ตารางท่ี 7.4  ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถประยกุต์องค์ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ไปสูก่ารปฎิบตัหิรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคม ปีการศกึษา 2557 – 2559 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ทัง้หมด ผ่าน ร้อยละ ทัง้หมด ผ่าน ร้อยละ ทัง้หมด ผ่าน ร้อยละ 

IS3 363 363 100 391 391 100 462 462 100 

 จากตารางท่ี 7.4 พบว่านักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปสู่การปฎิบตัิหรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
นกัเรียนทัง้หมด 
 10. จ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลายตามกรอบเวลาท่ีก าหนด  
  

 ตารางท่ี 7.5  แสดงคา่ร้อยละของนกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลายตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนด ปีการศกึษาท่ี 2557-2559 
 

 
ระดับชัน้ 

2557 2558 2559 
ทัง้หมด จบหลักสูตร ร้อยละ ทัง้หมด จบหลักสูตร ร้อยละ ทัง้หมด จบหลักสูตร ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 227 226 99.55 253 253 100 224 223 99.55 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 107 107 100 131 131 100 129 129 100 

รวม 334 333 99.70 384 384 100 353 352 99.70 
 

 จากตารางท่ี 7.5  พบวา่ร้อยละของนกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นมีคา่ร้อยละ 99.70
และนกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายตามกรอบเวลาท่ีก าหนด ปีการศกึษาท่ี 2557-2559  

คดิเป็นร้อยละ 100 แสดงถึงคณุภาพในการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 11. จ านวนนกัเรียนท่ีศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษา 

ภาพท่ี 7.4  แผนภมูิแทง่แสดงผลการศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษา ปี
การศกึษา 2557-2559 
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 จากภาพท่ี 7.4  พบวา่จ านวนนกัเรียนท่ีศกึษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษา 
ปีการศกึษา 2557-2559  ศกึษาตอ่มากกวา่ร้อยละ 80 และมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ทกุปี 
 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process Effectiveness Results) 
 (1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Effectiveness and  Efficiency) 

โรงเรียนใช้ระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology 
Mamagement )  เป็นกระบวนการในการด าเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล และประหยดั  มีการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานสู่ความเป็นเลิศ  ครอบคลมุทัง้ผู้ เรียน  
ครูและบคุลากรทางการศกึษา   ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม ด าเนินการตามระบบวงจรคณุภาพ  PDCA  
มีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนการสอน ดงันี ้
  1. การประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ี 3 (วนัท่ี 2 - 4 มกราคม พ.ศ. 2556) ด้านการบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ผลดงัตารางท่ี 7.6 
 ตารางท่ี 7.6  ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ น า้หนักคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา   
กลุม่ตวับง่ชีพ้ืน้ฐาน 
ตวับง่ชีท้ี่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา 5 4.8 ดีมาก 
กลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสริม       
ตวับง่ชีท้ี่ 12 ผลการสง่เสริมพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพฒันาสูค่วามเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศกึษา  

5 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลุม่ตวับง่ชีพ้ืน้ฐาน 
ตวับง่ชีท้ี่ 6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 10 8 ด ี

จากตารางท่ี 7.6  พบวา่ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ี 3 ด้านการบริหารจดัการและการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการบริหารจดัการศกึษา  ผลการประเมิน

2557 2558 2559

นกัเรียนทัง้หมด 107 131 129

เรียนตอ่ 90 123 125
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ระดบัคณุภาพดมีาก และมาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัผลการประเมิน
ระดบัคณุภาพด ี

2. การประเมินคณุภาพภายในด้านด้านคณุภาพผู้ เรียนและการจดัการศกึษา ปีการศกึษา 2557-2559   
     ตารางท่ี 7.7  ผลการประเมินคณุภาพภายภายในด้านคณุภาพผู้ เรียนและการจดัการศกึษา 
 ปีการศกึษา 2557-2559 

มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 

คะแนนที่ได้/ระดับคุณภาพ/ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน 
ระดับ 
คุณภาพ 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้ เรียนมีสขุภาวะที่ดแีละมีสนุทรียภาพ 4.52 ดีเยี่ยม 4.54 ดีเยี่ยม 4.58 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่พงึประสงค์ 4.31 ดีเยียม 4.34 ดีมาก 4.45 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผู้ เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

4.04 ดีมาก 4.04 ดีมาก 4.20 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสติ สมเหตสุมผล 

3.59 ดี 3.60 ดี 4.08 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสตูร 4.25 ดีมาก 4.54 ดีเยี่ยม 4.65 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 6 ผู้ เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดตีอ่อาชีพสจุริต 

4.50 ดีเยียม 4.50 ดีเยี่ยม 4.64 ดีเยี่ยม 

ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

8.46 ดีมาก 9.84 ดีเยี่ยม 9.86 ดีเยี่ยม 
 

 จากตารางท่ี 7.7  พบวา่มาตรฐานด้านคณุภาพผู้ เรียนและมาตรฐานด้านการจดัการศกึษา  
ปีการศกึษา 2557-2559 มีคะแนนการประเมินเพิ่มขึน้ทกุปี คณุภาพอยูใ่นระดบัดีมากและดีเย่ียม 
 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency  Preparedness) 
 โรงเรียนมีการวิเคราะห์ความเส่ียงและก าหนดแผนเตรียมพร้อมตอ่ภาวะฉกุฉินท่ีดี เพ่ือสร้างความ
ปลอดภยัให้กบัโรงเรียนและทกุคนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ผลการด าเนินการ ดงัตารางท่ี 7.8 
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 ตารางท่ี 7.8 ผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมตอ่ภาวะฉกุเฉิน  ปีการศกึษา 2557-2559 
 

รายการ ผลการด าเนินการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ด้านความ
ปลอดภยั 

แตง่ตัง้ครูเวรยาม รักษาการณ์ด าเนินการ
ตามแผน ที่วางไว้ ร้อยละ80 

ติดตัง้กล้องวงจรปิด ตามจดุเสี่ยง
ตา่งๆ ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท 
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 
90 

มีกล้องวงจรปิดตามจดุเสี่ยงใช้งานได้ 
จดุตา่งๆในโรงเรียนปลอดภยั 100% 

ด้านอคัคีภยั ติดตัง้อปุกรณ์ดบัเพลิง  ร้อยละ 100 ไฟไหม้แผงวงจรไฟฟา้ได้ด าเนินการ
ดบัไฟ ซอ่มแซมปรับปรุงเป็นที่
เรียบร้อย 
ใช้งานได้ 100 % 

ไมมี่เหตไุฟไหม้ในโรงเรียน 

ด้านอบุตัิเหต ุ มีโครงการกวดขนัวินยัจราจร และมี
เจ้าหน้าที่ต ารวจอ านวยความสะดวกหน้า
โรงเรียน ลดการเกิดอบุตัิเหต ุร้อยละ 90 

ห้องพยาบาลของโรงเรียนสามารถ
ปฐม 
พยาบาลเบือ้งต้น ได้ร้อยละ 100  

หน่วยงานภายนอกมาอบรม ขบัข่ี
ปลอดภยั สวมหมวกนิรภยั 100 % 
และได้จดัท าประกนัอบุตัิเหตใุห้
นกัเรียนและบคุลากรในโรงเรียน 
100% 

ด้านสขุภาพ โรงเรียนประสานความร่วมมือกบั
สาธารณสขุอ าเภอได้มาให้ความรู้
นกัเรียนปฏิบตัิตนถกูสขุลกัษณะ ได้ 
100% 

นกัเรียนและบคุลากรป่วยเป็น
ไข้เลือดออกสาธารณสขุอ าเภอได้เข้า
มารณรงค์ให้ความรู้ และฉีดพ้นยงุลาย 

ครูที่ปรึกษาเก็บข้อมลูน า้หนกั-สว่นสงู
ของนกัเรียน มีการจดักิจกรรมกีฬา
เพ่ือสขุภาพนกัเรียนมีสขุภาพแข็งแรง 

ด้านข้อมลู
ข่าวสาร 

การแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์ถึงผู้ปกครอง 
ผ่านทางหนงัสือและโทรศพัท์ 
ผลตอบรับจากผู้ปกครอง ร้อยละ 80 

การแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์ถึง
ผู้ปกครอง ผ่านทาง ข้อความทางมือ
ถือ และเว็บไซต์โรงเรียน ผลการตอบ
รับจากผู้ปกครอง ร้อยละ 90 

การแจ้งข่าวประชาสมัพนัธ์ถึง
ผู้ปกครอง ผ่านทาง เว็บไซต์โรงเรียน 
เพจเฟสบุ๊ก ไลน์กลุม่ ระบบ SGS ผล
การตอบรับจากผู้ปกครอง ร้อยละ 
100 

ด้านอทุกภยั ปรับปรุงพืน้ที่ที่เป็นจดุเสี่ยงการเกิดน า้
ทว่ม 

ด าเนินการจากสร้างทอ่ระบายน า้  
หลงัด าเนินการน า้ระบายได้ดีขึน้ 

ด าเนินการ ปลกุพืชคลมุดินบริเวณ
พืน้ที่เสี่ยงดินถลม่แล้ว และด าเนินการ
สร้างทอ่ระบายน า้ เพ่ิม ปัจจบุนั น า้ไม่
ทว่มขงั และดินไมถ่ลม่ 

ด้านระบบเครือ 
ข่ายอินเทอร์เน็ต
และข้อมลู 

ด าเนินติดตัง้ เคร่ืองส ารองไฟ 
(UPS)สง่ผลให้เซิร์ฟเวอร์ ท างานได้เสถียร
ขึน้ 

กลุม่งาน ict ได้จดัท าระบบ Firmware 
ป้องกนัการข้อมลูสญูหาย มีส ารอง
และจดัเก็บข้อมลู ที่ปลอดภยัขึน้ 

เพ่ิมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็น 3 
เครือข่าย เพื่อรองรับการจ านวน
อปุกรณ์  
จากการด าเนินการปัจจบุนัการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตครอบคลมุทกุพืน้ที่ 

ด้านการเงิน มีการเตรียมเงินเพ่ือส ารองจา่ยในกรณีที่
มีความจ าเป็นเร่งดว่น 
 

มีการเตรียมเงินเพ่ือส ารองจา่ยในกรณี
ที่มีความจ าเป็นเร่งดว่น 

มีการเตรียมเงินเพ่ือส ารองจา่ยใน
กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งดว่น 
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 จากตารางท่ี 7.8 ผลการด าเนินการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  ปีการศึกษา  2557-2559 

โรงเรียนได้ด าเนินการติดตามปรับปรุงแก้ไขปัญหาตา่งๆท่ีส่งผลตอ่การการจดัการเรียนการสอน ท าให้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไมห่ยดุชะงกั ถือเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายตอ่โรงเรียน 
ค.  ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain  Management  RESULTS)  
 โรงเรียนมีการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และก าหนดกระบวนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้
ความส าคญักระบวนการล่ืนไหลของงานอยา่งเป็นระบบ ให้ความส าคญักบัการคดัเลือกผู้ส่งมอบท่ีมีคณุสมบตัิ
เพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการท างานของโรงเรียน และมีการวัดผลประเมินอย่างต่อเน่ื องด้วยการ
ประเมินแบบ PDCA เพ่ือประสิทธิภาพขององค์กร  ผลปรากฏดงัตารางท่ี 7.9 และและตารางท่ี  7.10 
   

 ตารางท่ี 7.9 แสดงจ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้นและได้ศกึษาตอ่ตามความถนดั
ของนกัเรียน ปีการศกึษา 2557-2559 
 

 
ปีการศึกษา 

จ านวนนักเรียน ศึกษาต่อ 

นักเรียนทัง้หมด จบหลักสูตร ร้อยละ สายสามัญ สายอาชีพ 
การศึกษา
นอกระบบ 

 

ร้อยละ 

2557 227 226 99.55 119 90 4 94.24 
2558 253 253 100 136 99 5 94.86 

2559 224 223 99.55 181 29 7 97.30 

รวม 704 702 99.72 436 222 16 96.01 

 จากตารางท่ี 7.9  พบวา่จ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น ปีการศกึษา 2557-2559  
ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดคิดเป็นร้อยละ  99.72  และนกัเรียนได้ศกึษาตอ่ตามความถนดัของนกัเรียน และ
เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้ปกครองเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองทกุปี 

 ตารางท่ี 7.10 แสดงจ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลายและได้ศกึษาตอ่ตามความ
ถนดัของนกัเรียน ปีการศกึษา 2557-2559 

 

 
ปีการศึกษา 

จ านวนนักเรียน ศึกษาต่อ 

นักเรียนทัง้หมด จบหลักสูตร ร้อยละ 
มหาวิทยาลัย

ของรัฐ 
มหาวิทยาลัย

เอกชน 
อื่นๆ 

 

 

ร้อยละ 
 

2557 107 107 100 79 5 6 84.11 
2558 131 131 100 104 9 10 93.89 
2559 129 129 100 115 10 4 96.89 
รวม 367 367 100 298 24 20 93.00 

 

 จากตารางท่ี 7.10  พบวา่จ านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย ปีการศกึษา 2557-
2559  ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100 และนกัเรียนได้ศกึษาตอ่ตามความถนดัของนกัเรียน และ
เป็นไปตามความคาดหวงัของผู้ปกครองเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองทกุปี 
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7.2 ผลลัพธ์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and  Stakeholder-Focused Results) 
ก. ผลลัพธ์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Student and Stakeholder-Focused  Results) 
(1) ความพงึพอใจของนักเรียน   
1.โรงเรียนได้ประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีมีตอ่การพฒันาคณุภาพ

การศกึษาของโรงเรียน ปีการศกึษา 2557-2559  ผลปรากฏดงัตารางท่ี 7.11 
 ตารางท่ี 7.11  แสดงการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีมีตอ่การ
พฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศกึษา 2557-2559 
 

ประเด็นการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย/ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 

1. ด้านผู้ เรียน 3.01 3.10 3.30 
2. ด้านหลกัสตูรสถานศกึษา 3.00 3.16 3.89 
3. ด้านครูและบคุลากรทางการศกึษา 3.19 3.24 3.70 
4. ด้านการจดัการเรียนการสอน 3.10 3.18 3.43 
5. ด้านวสัดอุปุกรณ์และสื่อเทคโนโลยี 3.09 3.35 3.37 
6. ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศกึษา 3.00 3.21 3.56 
7. ด้านการสง่เสริมนกัเรียน 3.06 3.22 3.56 
8. ด้านความผกูพนั ความภมิูใจของนกัเรียนที่มีตอ่โรงเรียน 3.14 3.29 3.64 
                                                                                  ความพึงพอใจโดยรวม 3.06 3.22 3.56 

 

จากตารางท่ี 7. 11  พบว่านกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชนมีความพงึพอใจตอ่การพฒันาคณุภาพ
การศกึษาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศกึษา 2557-2559 อยูใ่นระดบัมาก และมีแนวโน้มท่ีดีขึน้   
   2.จ านวนนกัเรียนท่ีสมคัรสอบเข้าศกึษาตอ่ในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
ห้องเรียนพิเศษ ปีการศกึษา 2558-2559  

ภาพท่ี 7.5  แผนภมูิเปรียบเทียบจ านวนนกัเรียนท่ีมาสมคัรสอบเข้าศกึษาตอ่โครงการห้องเรียนพิเศษ  
ปีการศกึษา 2558-2559 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มธัยมศกึษาปีท่ี  4 รวม 

2558 84 31 115

2559 164 41 205

0
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2557 2558 2559
ศกึษาตอ่ท่ีร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา 50.88 52.17 79.82

ศกึษาตอ่ท่ีสถานศกึษาอ่ืนๆ 49.12 47.83 20.18
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2557 2558 2559
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 285 291 323

โรงเรียนเกาะสมยุ 247 274 266

 

จากภาพท่ี 7.5  พบว่าผู้ ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
น านักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ  ปีการศึกษา 2558 -2559 อยู่ในระดับมาก  
และมีแนวโน้มท่ีดี  โดยในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 นกัเรียนมาสมคัรเรียนเพิ่มขึน้ร้อยละ 100 

3.จ านวนนกัเรียนท่ีสมคัรเข้าศกึษาตอ่ห้องเรียนทัว่ไปเปรียบเทียบกบัโรงเรียนคูเ่ทียบชัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2557-2559  

ภาพท่ี 7. 6  แผนภมูิแสดงจ านวนนกัเรียนท่ีสมคัรเข้าศกึษาตอ่ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้อง เรียนทัว่ไป 
เปรียบเทียบกบัโรงเรียนคูเ่ทียบ  ปีการศกึษา 2557-2559 

จากภาพท่ี 7.6 พบวา่นกัเรียนท่ีสมคัรเข้าศกึษาตอ่ห้องเรียนทัว่ไป มีจ านวนมากกวา่โรงเรียนคูเ่ทียบทกุ
ปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้  แสดงให้เห็นวา่ผู้ปกครอง และนกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการศกึษาของ
โรงเรียน 

 

(2) ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Engagement)  
โรงเรียนมีการด าเนินงานในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของนักเรียน คณะครูและผู้ บริหาร

โรงเรียนเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นและยกระดับภาพลักษณ์ของโรงเรียนให้เป็นท่ียอมรับของสังคมมากขึน้   
จดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างความผกูพนัให้กบันกัเรียนและบคุลากรในโรงเรียน 
รวมทัง้ตอบสนองตอ่ความต้องการของนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ผลปรากฏ ดงันี ้

 1. นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3(เดมิ) ท่ีมีความประสงค์จะศกึษาตอ่ในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
 ปีการศกึษา 2557-2559  เพิม่ขึน้ทกุปี ดงัภาพท่ี 7.7 

ภาพท่ี 7.7  แผนภมูิเปรียบเทียบจ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 (เดมิ)ท่ีศกึษาตอ่ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4  ปีการศกึษา 2557-2559   
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 จากภาพท่ี 7.7  พบวา่จ านวนนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3( เดมิ) ท่ีมีความประสงค์จะศกึษาตอ่ในชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2557-2559  เพิ่มมากขึน้และศกึษาตอ่สถานศกึษาอ่ืนลดน้อยลง  
 2. จ านวนศษิย์เก่ามาร่วมกิจกรรมตา่งๆกบันกัเรียนปัจจบุนั ตามโครงการท่ีโรงเรียนจดัขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ืองทกุปี  ดงัตารางท่ี 7.12 
 ตารางท่ี 7.12  แสดงจ านวนศษิย์เก่าท่ีมาร่วมกิจกรรมตา่งๆกบันกัเรียนปัจจบุนั ปีการศกึษา 2557-
2559 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 

จ านวนศิษย์เกา่ที่มาร่วมงานวนักตญัญ ู 40 55 64 

จ านวนศิษย์เกา่ที่มาร่วมงานสายสมัพนัธ์น้องพ่ี ทอดผ้าป่าการศกึษา 1,100 1,250 1,480 

จ านวนศิษย์เกา่ที่ร่วมงานหารายได้สมาคมศิษย์เก่าคืนสูเ่หย้า 1,250 1,400 1,560 

จ านวนศิษย์เกา่ที่มาร่วมกิจกรรมตา่งๆของโรงเรียน 1,140 1.380 1,490 

 จากตารางท่ี 7.12  พบวา่ศษิย์เก่ามาร่วมกิจกรรมตา่งๆกบันกัเรียนปัจจบุนั ปีการศกึษา 2557-2559 
อยา่งตอ่เน่ืองและเพิ่มขึน้ทกุปี แสดงให้เห็นถึงความผกูพนัท่ีมีตอ่โรงเรียน 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce -Focused Results) 
 ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce -Focused Results) 
 (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 
       โรงเรียนมีการประเมินอัตราก าลังโดยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศบุคลากรแยกตามเพศ  
วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ ก าหนดให้ครูผู้สอนทุกคนได้สอนตรงตามวุฒิการศึกษาของตนเอง และตามความ
ถนดัมีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของข้าราชการครูและบุคลากร เพ่ือให้ทราบระดบัขีดความสามารถของ
บุคลากรมีการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ด าเนินการการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ตรงตาม 
สายงาน การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ   
ผลปรากฎดงัตารางตอ่ไปนี ้
 ตารางท่ี  7.13  แสดงจ านวนครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก ปีการศกึษา 2557-2559 

ปีการศึกษา ครูทัง้หมด สอนตรงตามวิชาเอก คิดเป็นร้อยละ 
2557 42 42 100 
2558 47 47 100 
2559 63 63 100 

 จากตารางท่ี 7.13 พบว่าครูสอนตรงตามวิชาเอก คิดเป็นร้อยละ 100  แสดงให้เห็นว่าครูมีทักษะ
สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ เรียนได้ดี ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 
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 ตารางท่ี 7.14 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา ปีการศกึษา  2557-2559 

ปีการศึกษา 

ร้อยละของครูตามระดับคุณภาพ 

ดีเด่น เป็นที่ยอมรับได้ 

ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 
2557 95.23 97.61 4.77 2.39 

2558 100 100 - - 
2559 100 100 - - 

 จากตารางท่ี 7.14  พบว่าปีการศกึษา2557ครูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานระดบั
ดีเด่น คิดเป็นร้อยละ 95.23 และ 97.61 และปีการศึกษา 2558 -2559 ผลการปฏิบตัิงานระดบัดีเด่น คิดเป็น 
ร้อยละ 100  
 ตารางท่ี  7.15  อตัราสว่นจ านวนครูตอ่จ านวนนกัเรียนปีการศกึษา 2557-2559 

ปีการศึกษา จ านวนครู จ านวนนักเรียน ครู : นักเรียน 
2557 42 1,282 1:31 
2558 47 1,350 1:29 
2559 63 1,433 1:23   

 จากตารางท่ี  7.15  พบว่าอตัราส่วนจ านวนครูต่อจ านวนนกัเรียนมีแนวโน้มลดลง สะท้อนให้เห็นว่า
บคุลากรขององค์กรมีประสิทธิภาพในการดแูลนกัเรียนได้เพิ่มขึน้  มีการจ้างบคุลากรจ านวน 4 คน ปฏิบตัิงาน
ในต าแหน่งต่างๆ เพ่ือลดภาระงานของครู ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีวิชาการ  และเจ้าหน้าท่ีธุรการ  
จ้างวิทยากรท้องถ่ิน 2 จ านวน คน และครูชาวต่างชาติ จ านวน  4 คน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ
เรียนรู้ 
 (2) บรรยากาศการท างาน (Workforce Climate) 
 โรงเรียนมีบรรยากาศในการท างานท่ีดี  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มร่ืน สวยงาม สะอาด  
ห้องท างานมีสิ่งอ านวยความสะดวก ส่ือเทคโนโลยีต่างๆท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทัง้ระบบ 
lan และระบบ wifi  มีห้องสุขาท่ีถกูสุขลกัษณะ มีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  มีการท าประกันอตุิเหต ุ
คุ้มครองตลอด 24 ชัว่โมงแก่บุคลากรทุกคน  โรงเรียนได้มีการแต่งตัง้เวรยามรักษาความปลอดภัยและมีการ
เตรียมความพร้อมต่อภัยพิบตัิและภาวะฉุกเฉินท่ีดี  เม่ือพิจารณาใช่วงปีการศึกษา 2557 -2559 โรงเรียนไม่มี 
ข้อร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบตัิของบคุลากรและไม่มีบคุลากรท่ีเจ็บป่วยเน่ืองจากสภาพการท างานในโรงเรียน
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 (3) การท าให้บุคลากรมีความผูกพัน (Workforce Engagment) 
 โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีหล่อหลอมให้บุคลากรท างาน ร่วมมือเหมือนครอบครัว ภายใต้ช่ือ 
“ครอบครัวนางนวล”  มีการจดักิจกรมส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากร มีสวสัดิการตา่งๆ  ความผกูพนั
ของบุคลากรพิจารณาได้จากผลการประเมินความคิดเห็นต่อการสร้างความผูกพันของบุคลากรในโรงเรียน   
อยูใ่นระดบัมาก  ดงัตารางท่ี 7.16 
  ตารางท่ี 7.16 ผลการประเมินความคดิเห็นตอ่การสร้างความผกูพนัของบคุลากรในโรงเรียน 
 

ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเหน็ 

1. ด้านงานในความรับผิดชอบ 3.91 มาก 

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.93 มาก 

3. ด้านผู้น าและวฒันธรรมในองค์กร 3.79 มาก 

4. ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ 3.82 มาก 

5. ด้านไมตรีจิตตอ่ครอบครัวของบคุลากร 4.77 มาก 

รวม 3.89 มาก        

 จากตารางท่ี 7.16  แสดงผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรของบุคลากรอย่างเป็นทางการ  
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งประเมินความผูกพัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านงานในความรับผิดชอบ ด้านสภาพแวดล้อม  
ในการท างาน ด้านผู้น าและวฒันธรรมในองค์กร ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านไมตรีจิต  
ตอ่ครอบครัวของบคุลากร พบวา่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก คา่เฉล่ีย 3.89 
  (4) การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development) 
 โรงเรียนมีระบบการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนและ
สนบัสนนุให้บคุลากรท่ีมีความช านาญงาน และมีประสบการณ์ถ่ายทอดสู่ผู้ เรียนได้  จดัท าแผนพฒันาบคุลากร
ท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบตักิารประจ าปี  โดยครอบคลมุการพฒันาบคุลากรทกุระดบัและมุ่งให้
บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามต าแหน่งงาน  โรงเรียนมีการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ือง 
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงาน  
ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ ผลปรากฏดงันี ้     

 1. จ านวนครูบคุลากรเข้ารับการอบรมสมัมานาเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง ดงัตารางท่ี 7.17 
ตารางท่ี 7.17 แสดงจ านวนบคุลากรท่ีเข้ารับการอบรมสมัมนา ปีการศกึษา 2557-2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูและจ านวนช่ัวโมงที่เข้ารับการอบรมสัมมนา/ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
จ านวนครู จ านวนช่ัวโมง จ านวนครู จ านวนช่ัวโมง จ านวนครู จ านวนช่ัวโมง 

คณิตศาสตร์ 3 114 6 84 6 354 
วิทยาศาสตร์ 7 267 8 318 8 390 
ภาษาไทย 4 120 3 48 8 300 
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 2 78 2 48 6 464 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนครูและจ านวนช่ัวโมงที่เข้ารับการอบรมสัมมนา/ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
จ านวนครู จ านวนช่ัวโมง จ านวนครู จ านวนช่ัวโมง จ านวนครู จ านวนช่ัวโมง 

ภาษาตา่งประเทศ 4 114 5 72 9 475 
สขุศกึษาและพลศกึษา 1 36 1 24 4 257 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 7 210 6 180 9 498 
ศิลปะ 2 132 2 190 3 114 
แนะแนว - - - - 1 84 

รวม 30 1,071 33 964 53 2,852 
 

จากตารางท่ี 7.17  พบวา่ครูทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เข้ารับการอบรมสมันาเพ่ือพฒันาพฒันาตนเอง
อยา่งตอ่เน่ืองและเพิ่มมากขึน้ทกุปี  
 3. ร้อยละครูท่ีผลิตส่ือและนวตักรรมการเรียนรู้ประเภทตา่งๆ ดงัตารางท่ี 7.18  

ตารางท่ี 7.18  แสดงร้อยละของครูท่ีผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ปีการศึกษา 2557-
2559 
 

ประเภทส่ือการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
แผนการสอน 100 100 100 
เอกสาร 100 100 100 
Power point 100 100 100 
แผนภมิู/ภาพ 94.73 95.31 97.10 
วิจยัในชัน้เรียน 100 100 100 

 จากตารางท่ี 7.18  พบว่าครูมีแผนการจดัการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน power point และวิจยั
ในชัน้เรียน คดิเป็นร้อยละ 100 และมีแผนภมูิ/ภาพ ประกอบการจดัการเรียนรู้ เพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 2.50 
 4. จ านวนครูท่ีได้รับรางวลัตา่งๆ ปีการศกึษา 2557-2559 มีดงันี ้ รางวลัหนึง่แสนครูดี  จ านวน 3 คน 
รางวลัครูดีสรีสมยุ จ านวน 35 คน รางวลัศลิปหตัถกรรมนกัเรียนจ านวน 141 คน รางวลัครูผู้ มีผลงานดีเดน่
ระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา จ านวน 3 คน  
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (Leadership and Governance Results ) 

ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรการก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Leadership, Governance and Societal Responsibility Results)  

(1) การน าองค์กร  (Leadership) 
โรงเรียนได้จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยมขององค์กรร่วมกับบุคลากรทุกฝ่าย  

ในโรงเรียน รวมถึงบคุลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคม
ศิษย์เก่าและสภานกัเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ เปา้ประสงค์และคา่นิยมของ
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โรงเรียนท าให้วิสยัทศัน์ ได้รับความยอมรับและเป็นตวัก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียน ดงัตารางท่ี 
7.19 

ตารางท่ี 7.19  ผลการน าองค์กรสูก่ารปฏิบตัเิพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ของโรงเรียน 

ตัวชีว้ัด 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
1.คา่ร้อยละ ของงาน/โครงการที่ตอบสนองตอ่การบรรลวุิสยัทศัน์ของโรงเรียน 100 100 100 
2.จ านวนครัง้ที่มีการประชมุ/สื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ สูก่ารปฏบิตัิของ
บคุลากรในโรงเรียน 

20 22 24 

จากตารางท่ี7.19พบว่าโรงเรียนมีโครงการท่ีตอบสนองตอ่วิสยัทศัน์ของโรงเรียน ปีการศกึษา 2557-
2559 คิดเป็นร้อยละ100และมีการประชมุส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ สูก่ารปฏิบตัขิองบคุลากร 
ในโรงเรียน อย่างตอ่เน่ืองและเพิ่มขึน้ทกุปี 

(2) การก ากับดูแลองค์กร (Governance) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เครือขา่ยผู้ปกครอง สมาคมศษิย์เก่าและสภานกัเรียนในการวางแผนก ากบัดแูลโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจ
ในระบบ โดยค านึงถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ วิเคราะห์และประเมินความรับผิดชอบในการท างาน ภาระ
ความรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์ ความรับผิดชอบด้านการเงิน ความโปร่งใสของการด าเนินการ การสรรหา
กรรมการในการก ากับดูแลโรงเรียน การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ  
การปกป้องประโยชน์ของนักเรียนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเตรียมความพร้อมเพ่ือสืบทอดภาระงาน  
ในอนาคต มาเป็นข้อมลูในการจดัระบบก ากบัดแูลโรงเรียน    
 ผลลัพธ์ท่ีได้พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน  ปีการศกึษา 2557-2559   อยู่ในระดบัดีเย่ียม  และผลการประเมินคณุภาพภายนอก  จาก สมศ. 
รอบ3  อยู่ในระดบัดี  และการด าเนินการด้านการเงินและพสัดขุองสถานศึกษา จากหน่วยตรวจสอบภายใน   
สพม.11 ผลการด าเนินการอยู่ในเกณฑ์ดี มีการจดัวางระบบควบคมุภายในท่ีดี เป็นปัจจบุนัตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 

(3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation)  
โรงเรียนได้มีมาตรการเก่ียวกับกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบั เช่น  การด าเนินการจดัโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ การเก็บเงินเพิ่มเติมนักเรียนห้องเรียนพิเศษ การทัศนศึกษานอกสถานท่ี การจ้างวิทยากร
ภายใน ซึ่งต้องอาศัยหลักสูตร โครงการ/กิจกรรม และระเบียบข้อกฎหมายมาเป็นข้อมูลใ นการก าหนด
กระบวนการท างาน จากการด าเนินการในด้านหลักสูตรฝ่ายบริหารโรงเรียนได้ก าหนดการประชุมชีแ้จง
ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครัง้เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกบัระเบียบข้อมลูในการใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม งานแนะแนว
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โรงเรียนมีหน้าท่ีหลกัรับผิดชอบและบริหารสารสนเทศการศกึษาตอ่ระดับมธัยมศกึษาต้นและมธัยมศกึษาตอน
ปลาย ในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านส่ือออนไลน์ ป้ายนิเทศ และประชาสมัพนัธ์ในชัน้เรียนโดยตรง ทางโรงเรียน  
ได้แจ้งให้บุคลากรให้รับทราบในท่ีประชุมเพ่ือให้มีแนวปฏิบตัิท่ีชดัเจน ถูกต้อง มีการแต่งตัง้ค าสัง่ให้บุคลากร
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเพ่ือให้งานนัน้ๆส าเร็จตามเป้าหมายและไม่เกิดปัญหาแก่องค์กร โดยค านึงถึง 
ผลประโยชน์ของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย    ผลลัพธ์ท่ีได้พิจารณาจากการประเมินความ  
พึงพอใจของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอ่หลกัสตูรโครงการห้องเรียนพิเศษ  ปีการศกึษา 2558 คิดเป็น
ร้อยละ  87.59 และปีการศกึษา2559 คดิเป็นร้อยละ  89.84 

(4) จริยธรรม (Ethics) 
 โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบตัิหน้าท่ี  อย่างเต็มความรู้ความสามารถโดยส่งเสริม 
ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม กระบวนการประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบงัคบัว่าด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ โดยค านึงถึง ผลประโยชน์ของนกัเรียน ผู้ปกครอง และ  
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ส่งผลให้เกิดผลดีตอ่การปฏิบตัิงานและเป็นผลดีตอ่องค์กร ดงัจะเห็นได้ว่า ในช่วงปี  2557 - 
2559 ไม่ ปรากฏข้อร้องเรียนใดๆ เก่ียวกบับคุลากรของโรงเรียน ไม่มีบคุลากรท่ีถกูด าเนินการทางวินยั ไม่มีผล
การด าเนินการของโรงเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเกิดผลโดยตรงในการเพิ่มคุณภาพผู้ เรียน รวมถึง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่โรงเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย   คดิเป็นร้อยละ 100  

(5) สังคม (Society) 
โรงเรียนได้ด าเนินการเก่ียวกบักระบวนการประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั ว่าด้วย

กฎหมายและจรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ โดยค านงึถึง ผลประโยชน์ของนกัเรียน ผู้ปกครอง และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ให้บริการวิชาการและบริการสงัคมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามสมรรถนะของ
โรงเรียน ดงันี ้
  1. การด าเนินการจดัโครงการห้องเรียนพิเศษ การเก็บเงินเพิ่มเติมนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ การทศัน -
ศึกษานอกสถานท่ี การจ้างวิทยากรภายนอก  จากการด าเนินการในด้านหลักสูตรฝ่ายบริหารโรงเรียน  
ได้ก าหนดการประชุมชีแ้จงผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครัง้เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อมูลในการใช้
จ่ายเงินเพิ่มเติม ผลลัพธ์ท่ีได้พิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตอ่หลกัสตูรโครงการห้องเรียนพิเศษ ดงัตารางท่ี 7.20 
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ตารางท่ี 7.20 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลกัสตูรโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ร้อยละของความพึงพอใจ 
2558 2559 

1. กิจกรรมสง่เสริมด้านภาษา 82.43 87.24 
2.กิจกรรมสง่เสริมด้านทกัษะกระบวนการคิด 83.56 86.72 
3.กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 89.67 92.17 
4.การควบคมุดแูลติดตามผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 84.36 89.23 
5.สง่เสริมความเป็นเลศิทางวิชาการ 87.59 89.84 
                                                                                                   ความพงึพอใจโดยรวม 88.85 91.35 

  จากตารางท่ี 7.20 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตอ่หลกัสตูร
โครงการห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา พบว่าปีการศึกษา 2558 มีความพึงพอใจโดยรวมร้อยละ 88.85  
ปีการศกึษา 255 มีความพงึพอใจโดยรวมร้อยละ 91.35 มากกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านต่างๆ เป็นผู้ น าด้านการใช้ ICT จัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาทุกระดับ  
มีการให้บริการด้านอาคารสถานท่ีแก่ชุมชน โดยให้ความอนุเคราะห์หอประชุม ห้องโสตฯ ห้องคอมพิวเตอร์ 
สนามฟุตบอล ในการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น งานแตง่งาน งานเลีย้ง  และกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือให้บริการแก่ชุมชน 
รวมถึงบุคลากร หรือแม้แต่ผลผลิตของนกัเรียน เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยปีการศึกษา 2557 ให้บริการ
ชมุชนด้านสถานท่ีจ านวน 34 ครัง้ ปีการศกึษา 2558 จ านวน 52 ครัง้ และปีการศกึษา 2559 จ านวน 78 ครัง้  

3. โรงเรียนได้ด าเนินการสนับสนุนชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติและประเพณี
วัฒนธรรมไทย ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ รวมทัง้งานแหเ่ทียนพรรษา ฯลฯ เพ่ือปลกูฝังคา่นิยมรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ กตญัญตูอ่พ่อแม ่
รักษาวฒันธรรมประเพณี มีศีลธรรม การพานกัเรียนไปวดั พร้อมทัง้บ าเพ็ญประโยชน์ สนบัสนุนวงโยทวาทิต 
ดนตรีไทย และนาฏศลิป์ แก่โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ จดักิจกรรมกีฬาภายใน และเข้าร่วมกีฬาอ าเภอเกาะสมยุ  
ชมุชนมีความพงึพอใจตอ่การสนบัสนนุและให้บริการชมุชน เพิ่มมากขึน้ทกุปี ดงัตารางท่ี 7.21 

ตารางท่ี 7.21 ผลการประเมินความพงึพอใจของชมุชนตอ่การสนบัสนนุและให้บริการชมุชน 

กิจกรรม 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1.ดนตรีไทย 83 85 87 
2.นาฏศลิป์ 86.5 88 91 
3.วนัส าคญัตา่งๆ 87 90 92 
4.งานวดัภเูขาทอง 87 89 92 
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กิจกรรม 
ร้อยละของความพึงพอใจ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
5.ICT 85 87 90 
6.การให้บริการด้านสถานที่ตอ่ชมุชน 90 93 95 
                                                                                              คา่เฉลี่ย 86.41 88.66 91.16 

 
จากตารางท่ี 7.21 พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจต่อการสนบัสนุนและให้บริการชุมชนมากกว่าเกณฑ์  

ท่ีก าหนด โดยปีการศกึษา 2557 ความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 86.41 ปี 2558 ความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 88.55  
ปีการศกึษา 2559 ความพงึพอใจเฉล่ียร้อยละ 91.16 
 จากการท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการสนับสนุนและให้บริการชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
มีความสมัพนัธ์ท่ีดี ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียว และได้พฒันาไปสู่การเป็นชุมชนท่ีมีคณุภาพ  สมาชิกในชุมชน
สามารถด ารงชีวิตได้อยา่งมีความสขุ  

ข.ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS) 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาใช้กระบวนการท างานตามวงจรคุณภาพ PDCA การบริหารจัดการโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Mamagement )  เป็นกระบวนการในการด าเนินงาน 
กิจกรรมโครงการตา่งๆเพื่อให้งานประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ เปา้หมายเชิงปริมาณและคณุภาพของ
โครงการซึง่สนองตอ่กลยทุธ์ของสถานศกึษา ดงันี ้

1. ความส าเร็จของการปฏิบตังิานสรุปตามโครงการ ปีการศกึษา 2557-2559 ดงัตารางท่ี 7.22 
ตารางท่ี 7.22  ผลความส าเร็จของการปฏิบตังิานสรุปตามโครงการ ปี 2557-2559 

 

โครงการ 

ผลการปฏิบัติงาน/ปีการศึกษา 
ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

ร้อยละ 
ของผล 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ของผล 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ของผล 

ระดับ 
คุณภาพ 

1.โครงการพฒันาการจดัการเรียน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 75.00 ดี 75.32 ดี 89.5 ดีมาก 
2.โครงการสง่เสริมการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่
ประชาคมอาเซียน 

92.22 ดีมาก 92.25 ดีมาก 89.7 ดีมาก 

3.โครงการสง่เสริมและพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะในการท างานและ
ความรู้เก่ียวกบัอาชีพที่ตนสนใจ 

98.40 ดีมาก 93.25 ดีมาก 93.8 ดีมาก 

4.โครงการพฒันาศกัยภาพด้านผู้ เรียนสูม่าตรฐานสากล 97.90 ดีมาก 75.32 ดี 86.85 ดีมาก 
5.โครงการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 87.00 ดีมาก 89.25 ดีมาก 82.5 ดีมาก 
6.โครงการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการที่สง่เสริมให้ผู้ เรียน
พฒันาเต็มศกัยภาพ 

97.90 ดีมาก 100 ดีมาก 80.8 ดีมาก 

7.โครงการสง่เสริมการปฏิบตัหิน้าที่ของครู 90.60 ดีมาก 90.00 ดีมาก 82.49 ดีมาก 
8.โครงการติดตามประเมินผลการปฏบิตัิงาน 85.00 ดีมาก 100 ดีมาก 83 ดีมาก 
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โครงการ 

ผลการปฏิบัติงาน/ปีการศึกษา 
ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

ร้อยละ 
ของผล 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ของผล 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ของผล 

ระดับ 
คุณภาพ 

9.โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมตามคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 

87.00 ดีมาก 88.75 ดีมาก 89.67 ดีมาก 

10.โครงการโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ 88.00 ดีมาก 85.00 ดีมาก 95.7 ดีมาก 
11.โครงการสง่เสริมปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการ
สถานศกึษา ผู้ปกครอง ชมุชนในสถานศกึษา 

90.60 ดีมาก 90.00 ดีมาก 83.00 ดีมาก 

12.โครงการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 89.00 ดีมาก 100 ดีมาก 90.00 ดีมาก 
13.โครงการชมุชนสมัพนัธ์ 87.60 ดีมาก 90.00 ดีมาก 83.38 ดีมาก 
14.โครงการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีและการประเมินผล
การปฏิบตัิงานตามแผนปี 59 

80.40 ดีมาก 100 ดีมาก 97.95 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 7.22 พบวา่การปฏิบตังิานตามโครงการปี 2557-2559 จ านวน 14 ผลการปฏิบตังิานอยู่

ในระดบัดี 2 โครงการและดีมาก 12 โครงการ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ 
 2. ความส าเร็จของการปฏิบตังิานสรุปตามกลยทุธ์ ปีการศกึษา 2557-2559  ดงัตารางท่ี 7.23 
ตารางท่ี 7.23 ผลความส าเร็จของการปฏิบตังิานสรุปตามกลยทุธ์ ปี 2557-2559 
 

 
 

กลยุทธ์ 

ผลการปฏิบัติงาน/ปีการศึกษา 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ร้อยละ 
ของผล 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ของผล 

ระดับ 
คุณภาพ 

ร้อยละ 
ของผล 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลยทุธ์ที่ 1 พฒันาคณุภาพผู้ เรียน 87.72 ดีมาก 88.36 ดีมาก 86.49 ดีมาก 
กลยทุธ์ที่ 2 พฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศกึษา 85.00 ดีมาก 96.20 ดีมาก 83.34 ดีมาก 
กลยทุธ์ที่ 3 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการองค์กร 86.67 ดีมาก 96.67 ดีมาก 84.10 ดีมาก 
กลยทุธ์ที่ 4 สร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ 92.63 ดีมาก 93.33 ดีมาก 85.90 ดีมาก 

จากตารางท่ี 7.23  พบว่าโรงเรียนด าเนินโครงการต่างๆประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิงปริมาณและคณุภาพ สนองต่อกลยุทธ์ของสถานศึกษาปีการศึกษา 2557 -2559  อยู่ในระดบัดี
มากทกุกลยทุธ์ 

3. การสร้างและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักของโรงเรียน โรงเรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล มีการระดมทนุจากผู้ปกครอง สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาคม
ครูและผู้ปกครอง รวมไปถึงงบประมาณจากการระดมทนุทรัพย์ตามโครงการตา่ง ๆ  มีครู บคุลากรท่ีมีศกัยภาพ
และความสามารถ มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน   โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
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วิชาชีพของตนเอง   มีวสัดอุุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัซึ่งโรงเรียนใช้ในการจดัการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ และด าเนินกิจกรรมตามงาน โครงการหลกัเพ่ือสง่เสริมสมรรถนะหลกั  ดงัตารางท่ี 7.24 
 

ตารางท่ี 7.24  งาน/โครงการหลกัท่ีสง่เสริมสมรรถนะหลกัของโรงเรียน   
 

สมรรถนะหลัก  งาน/โครงการ 
1.  สมรรถนะด้านงบประมาณ -  โครงการพฒันากลุม่งานเพ่ือสง่เสริมให้สถานศกึษาพฒันาเต็ม    ศกัยภาพ 

-  โครงการเรียนฟรี  15  ปี  อยา่งมีคณุภาพ 
2.  สมรรถนะด้านบคุลากร -  โครงการสง่เสริมการปฏิบตัิหน้าทีข่องครู 

-  โครงการสง่เสริมการปฏิบตัิงานตามนโยบายของผู้บริหาร 
-  โครงการติดตามประเมินผลการปฏบิตัิงาน 
-  โครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของข้าราชการครู และบคุลากรทางการศกึษา 
-  โครงการสวสัดิการครู 
-  โครงการจดัจ้างครูผู้สอน  และบคุลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเพ่ือการพฒันา 

3.  สมรรถนะด้านวสัด ุ อปุกรณ์  สื่อ  
เทคโนโลยี 

-  โครงการพฒันาการจดัการเรียน  IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-  โครงการสง่เสริมการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-  โครงการพฒันาห้องสมดุเป็นฐานการเรียนรู้ 
-  โครงการสถานศกึษาแหลง่การเรียนรู้เพ่ือพฒันาผู้ เรียน 
-  โครงการพฒันาสื่อ และอปุกรณ์การเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันาเต็มศกัยภาพ 
-  โครงการพฒันาอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
-  โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (Financial and Market Results)  
ก.ผลการด าเนินการด้านการเงนิและตลาด(Financial and Market Results)   
 (1) ผลการด าเนินการด้านการเงนิ (Financial Performance)   
 โรงเรียนด าเนินงานด้านงบประมาณ โดยมีงบประมาณเพียงพอและสนองตอ่แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนจาก สพฐ เงินอุดหนุนจากเทศบาล เงินจากการเช่าการบริการและสถานท่ี
ของโรงเรียน รวมทัง้มีการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาในส่วนของรายจ่าย
ท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯได้  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฎิบตัิการ
ประจ าปี โดยยึดหลักประหยัดและประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน ฝ่ายบริหารให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎหมายท่ีเก่ียวกับการเงิน การบญัชีและพสัดอุย่างเคร่งครัด  
โรงเรียนใช้จา่ยเงินเป็นไปตามแผนปฏิบตักิารและคุ้มคา่กบัการลงทนุ  ดงัตารางท่ี 7.25 

ตารางท่ี 7.25  แสดงการใช้งบประมาณในการด าเนินการและผลส าเร็จในการด าเนินการ ปีการศกึษา 
2557-2559 
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ปีงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรร 
 

งบประมาณที่ใช้ไป 
ร้อยละของ 

งบประมาณที่ใช้ 

ร้อยละของ 
โครงการที่ประสบ

ความส าเร็จ 

ร้อยละของ
นักเรียนที่จบ
การศึกษา 

2557 19,007,954.00 17,566,934.61 92.42 94.44 99.70 

2558 26,872,650.62 22,242,756.26 82.77 100 100 

2559 38,428,337.00 33,102,150,.45 86.13 100 99.70 
 

 จากตารางท่ี 7.25  พบวา่นกัเรียนจบการศกึษาในปีการศกึษา 2557 คดิเป็นร้อยละ 99.70 ปีการศกึษา 
2558 คิดเป็นร้อยละ 100 ปีการศกึษา 2559  คิดเป็นร้อยละ 99.70 และนกัเรียนสามารถเข้าศกึษาตอ่ในระดบั
ท่ีสงูขึน้  แสดงให้เห็นวา่โรงเรียนใช้จา่ยเงินเป็นไปตามแผนปฏิบตัิการยึดหลกัประหยดัและคุ้มคา่กบัการลงทนุ 
 (2) ผลลัพธ์การด าเนินการด้านตลาด (Marketplace Performance) 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนท่ีนกัเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจในล าดบัต้นๆ ซึ่งในแตล่ะ
ปีการศึกษามีจ านวนนกัเรียนมาสมคัรเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี ท่ี 1 ประเภทห้องเรียนทัว่ไปมากกว่าโรงเรียนคู่
เทียบ ตามภาพท่ี 7. 6  แผนภมูิแสดงจ านวนนกัเรียนท่ีสมคัรเข้าศกึษาตอ่ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ห้อง เรียนทัว่ไป 
เปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่เทียบ  ปีการศึกษา 2557-2559 และนกัเรียนสมคัรสอบเข้าเรียนห้องเรียนโครงการ
พิเศษชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เพิ่มขึน้ทกุปี ตามภาพท่ี 7.5  แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวน
นกัเรียนท่ีมาสมคัรสอบเข้าศกึษาตอ่โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศกึษา 2558-2559 
 


