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โครงร่ างองค์ กร
(Organization Profile)
1. ลักษณะขององค์ กร (Organizational Description)
ก. สภาพแวดล้ อมขององค์ กร (Organizational Environment)
กระทรวงศึกษาธิ การได้ ประกาศตัง้ เป็ นโรงเรี ย นที ปราษฎร์ พิท ยา เมื่ อวันที่ 26 พฤษภาคม 2520
เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยมีพระครูวิภาตทีปกร เจ้ าคณะอาเภอเกาะสมุยเป็ นผู้นาในการริ เริ่ ม
โดยร่ วมกับชาวบ้ านตาบลแม่นา้ และตาบลบ่อผุด ด้ วยความช่วยเหลือของนายสุร พลกาญจนพงศ์ ผู้ช่วย
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และมีนายภิญโญ สาธร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็ นผู้ลงนามใน
การประกาศ ตัง้ อยู่เ ลขที่ 255 หมู่ที่ 1 บ้ านเภาลาย ตาบลแม่นา้ อ าเภอเกาะสมุย จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี
รหัสไปรษณีย์ 84330 โทรศัพท์ 077-425053 โทรสาร 077-425470 เว็บไซต์ http://www.tpp.ac.th/
(1) หลักสูตร (Product Offerings)โรงเรี ยนใช้ หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงปี การศึกษา
2559ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปิ ดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
ประกอบด้ วย แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ – คณิ ตศาสตร์ – ภาษาอัง กฤษ แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแผนการเรี ยนทัว่ ไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้ วยแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ – สังคมศึกษา – ภาษาอังกฤษ แผนการเรี ยนภาษาจีนและแผนการเรี ยนทัว่ ไป
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ โรงเรี ยนได้ จัดกิจกรรมเสริ ม หลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนานักเรี ยน ได้ แก่ กิจกรรมดนตรี ไทย กิจกรรมนาฏศิลป์ โครงงานอาชีพ
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ และค่ านิยม (Vision, Mission, Goal and Values)
โรงเรี ยนกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ดังนี ้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ คู่คณ
ุ ธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื ้นฐานของความเป็ นไทย”
พันธกิจ (Mission)
1. จัดหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่ม่งุ เน้ นให้ นกั เรี ยนเป็ นคนดี ใฝ่ เรี ยนรู้ มี
ปัญญา สามารถดารงชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนให้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
3. ปลูกฝังค่านิยมไทย ให้ นกั เรี ยนเป็ นคนดี เป็ นคนเก่ง มีความสุข และอยูอ่ ย่างพอเพียง
4. พัฒนาบุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
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5. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้ วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
6. ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
เป้ าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ภาพตามลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
3. ผู้เรี ยนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการดารงชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข
4. ผู้เรี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลกสามารถผลิตผลงานอย่างสร้ างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ตอ่
ตนเองและสังคม
5. ผู้เรี ยนมีความรู้และทักษะพื ้นฐานตรงตามหลักสูตร มีศกั ยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ
6. ผู้เรี ยนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้พร้ อมก้ าวสูป่ ระชาคมอาเซียนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ผู้เรี ยนมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของความเป็ นไทย ใช้ ภาษาไทยในการสื่อสาร
ได้ อย่างถูกต้ อง
8. ผู้เรี ยนสามารถอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ไทย ได้ อย่างยัง่ ยืน
9. ครูมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้ านวิชาการ และวิชาชีพ ใช้ การวิจยั
สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง
10. โรงเรี ยนมีการบริหารจัดการด้ วยระบบธรรมาภิบาลน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ค่านิยมของสถานศึกษา : ทักทาย ไหว้ สวย มากด้ วยมิตรไมตรี
อัตลักษณ์สถานศึกษา : วิชาการเด่น กิจกรรมดี มีคณ
ุ ธรรม ก้ าวล ้าเทคโนโลยี
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies)
สมรรถนะหลักของโรงเรี ยนที่สาคัญและสามารถนามากาหนดเป็ นทรัพยากรสาคัญในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน ประกอบด้ วยสมรรถนะด้ านงบประมาณ สมรรถนะด้ านบุคคล สมรรถนะด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ สื่ อเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ซึ่ง โรงเรี ยนถื อว่ามีความพร้ อมและมี ศักยภาพในสมรรถนะทัง้ 3 ด้ าน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สมรรถนะด้ านงบประมาณ โรงเรี ยนได้ รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามจานวนราย
หัว นักเรี ย นการระดมทุน จากผู้ป กครอง สถานประกอบการ องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น สมาคมครู แ ละ
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ผู้ป กครอง รวมไปถึ ง งบประมาณจากการระดมทุนทรั พ ย์ ตามโครงการต่า ง ๆ ตามที่ หลัก เกณฑ์ วิ ธี การที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
2. สมรรถนะด้ า นบุ ค ลากร โรงเรี ย นมี ค รู บุ ค ลากรที่ มี ศัก ยภาพและความสามารถ
มีวิสยั ทัศน์ร่วมกัน โดยมีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง โดย
เน้ น ระบบคุณ ธรรม ตลอดจนถึ ง ความสามารถด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน และการใช้
ภาษาต่างประเทศ
3. สมรรถนะด้ า นวั สดุ อุป กรณ์ สื่ อเทคโนโลยี ที่มี ความทันสมัยซึ่ง โรงเรี ยนใช้ ในการ
จัดการเรี ยนรู้ทกุ กลุม่ สาระ มีห้องปฏิบตั กิ ารประจากลุม่ สาระและแหล่งเรี ยนรู้อื่น ๆ ในโรงเรี ยน
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร โรงเรี ยนมีความพร้ อมในด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ของแต่ละ
กลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ครู ผ้ ูส อนมี วุฒิการศึกษา ตรงกับวิชาที่ สอน มี ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ ให้ กับ
นักเรี ยน ปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ บุคลากรมุ่งมัน่ ในการทางานเพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์และพันธกิจของโรงเรี ยน คือ
โรงเรี ยนมีปัจจัยที่ทาให้ บคุ ลากรมุง่ มัน่ ในการทางานจนบรรลุวิสยั ทัศน์และพันธกิจ ได้ แก่
1. ผู้บริ หารโรงเรี ยนเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะความเป็ นผู้นา มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีวิสัยทัศน์
กว้ างไกล ยึดระบบหลักธรรมาภิบาล และน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักในบทบาทหน้ าที่ของตนเองเพื่อพัฒนา
คุณภาพของนักเรี ยนให้ สอดคล้ องกับความเป็ นสากล
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนมีนกั เรี ยนจานวนทังสิ
้ ้น 1,433 คน มีห้องเรี ยนจานวน 37 ห้ องเรี ยน และมี
บุคลากรดังนี ้
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ตารางที่ ค.1 จานวนครูและบุคลากรโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา จาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา และวิทยฐานะ
เพศ
ประเภทบุคลากร/กลุ่ม

ผู้บริหาร
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาฯ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาฯ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ ฯ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศลิ ปะ
ครูแนะแนว
บุคลากรทางการศึกษา
แม่บ้าน/นักการ
รวม

วุฒกิ ารศึกษา

ชาย หญิง

1
1
4
4
3
3
2
5
1
3
27

8
4
4
7
1
8
5
3
2
3
3
48

ตาแหน่ ง/วิทยฐานะ

ต่ากว่า ปริญญา ปริญญา อัตรา พนักงาน ครู
ปริญญา
ตรี
โท
จ้ าง ราชการ ผู้ชว่ ย
ตรี
1
8
1
5
8
1
3
6
2
3
9
1
2
1
5
4
2
7
3
1
5
6
4
3
3
1
1
1
2
1
1
3
3
6
6
56
13
8
2
28

รวม

ครู ชานาญ ชานาญ
การ
การพิเศษ
1
1
4
2
1
3
4
2
18

1
3
1
1
1
7

1
2
1
2
6

1
9
8
8
10
4
10
10
4
2
3
6
75

5

โรงเรี ย นมี ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จ านวน 75 คน มี ป ระสบการณ์ แ ละความสามารถ
ในการจัดการเรี ยนรู้เป็ นครูที่มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 6 คน วิทยฐานะชานาญการ จานวน 7 คน
ครู จานวน 18 คน ครูผ้ ชู ว่ ย จานวน 28 คน พนักงานราชการ จานวน 2 คน ครูอตั ราจ้ าง จานวน 5 คน บุคลากร
ทางการศึกษาอื่น จานวน 3 คน และแม่บ้าน/นักการ จานวน 6 คน นอกจากนี ้โรงเรี ยนได้ จ้างครู และวิทยากร
ที่ มี ความเชี่ ย วชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาจัดการเรี ยนการสอนในรายวิ ช าภาษาอัง กฤษ ภาษาจี น
ดนตรี ไทย และการงานอาชีพฯ
นอกจากสิทธิประโยชน์ตามระเบียบราชการที่บคุ ลากรควรได้ รับ โรงเรี ยนได้ จดั สวัสดิการด้ านการเงิน
การศึกษาดูง าน การฝึ กอบรม ทัศนศึกษา และการประกันอุบัติเหตุให้ แก่บุคลากรทุกคน มี การสร้ างขวัญ
กาลังใจให้ แก่บคุ ลากร ในโอกาสต่างๆ
(4) สิ น ทรั พ ย์ (Assets) โรงเรี ย นมี อ าคารสถานที่ สื่ อ เทคโนโลยี และอุป กรณ์ ที่ ส าคัญ
ของโรงเรี ยนดังนี ้ สานักงานผู้อานวยการ 1 หลัง อาคารเรี ยน 2 หลัง อาคารปฏิบตั ิการอุตสาหกรรม 1 หลัง
อาคารปฏิบตั ิการคหกรรม 1 หลัง อาคารเขียนแบบ-เกษตร 1 หลัง เรื อนพยาบาล 1 หลัง อาคารหอประชุม
1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ศาลาพระครู วิภาตทีปกรอนุสรณ์ สถาน 1 หลัง ห้ องสมุด 1 ห้ อง ห้ องเกี ยรติยศ
1 ห้ อง ห้ องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ 2 ห้ อง ห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 3 ห้ อง ห้ องปฏิบตั ิการภาษาไทย 1 ห้ อง
ห้ อ งปฏิ บัติก ารภาษาอัง กฤษ 1 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บัติก ารภาษาจี น 1 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารดนตรี ไ ทย 1 ห้ อ ง
ห้ อ งปฏิ บัติก ารดนตรี ส ากล 1 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บัติก ารนาฏศิลป์ 1 ห้ อ ง ห้ องปฏิ บัติการคณิ ตศาสตร์ 1 ห้ อ ง
ห้ องโสตทัศนศึกษา 1 ห้ อง ห้ องแนะแนว 1 ห้ อง ห้ องศูนย์อาเซียน 1 ห้ อง ห้ องน ้าชาย 20 ห้ อง ห้ องน ้าหญิง 24
ห้ อง ห้ องน ้าครูชาย-หญิง 10 ห้ อง คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการเรี ยนการสอน 72 เครื่ อง คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ บริ การ
สืบค้ นข้ อมูล 40 เครื่ อง และคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการ 16 เครื่ อง
(5) กฎระเบียบข้ อบังคับ (Regulatory Requirements) โรงเรี ยนมีการใช้ กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
สาหรับครู บุคลากร และนักเรี ยน โดยถือแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
กฎระเบียบด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ แก่ มาตรการรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา พระราชบัญ ญัติค้ ุม ครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติว่าด้ ว ยการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ข้ อกาหนดด้ านมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ แก่ กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2553
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2559 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
สมศ.
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กฎ ระเบี ยบ เกี่ยวกั บหลักสูตร การจั ดการเรี ยนการสอน และการบริ การเสริ มพิเศษ
ได้ แก่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช
2551 หลักสูตรโรงเรี ยนมาตรฐานสากล หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา และตัวชี ้วัด มาตรฐาน
การศึกษาโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา
กฎระเบี ยบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษา ได้ แก่ ระเบียบ ข้ อบัง คับโรงเรี ยน
ทีปราษฎร์ พิทยา คูม่ ือนักเรี ยนและผู้ปกครองโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษามี แ ละเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ พ.ศ.2552 ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณครู มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้ วยการบริ หาร
จัดการและขอบเขตการปฏิบตั ิหน้ าที่ของสถานศึกษาขัน้ พื ้นฐานที่เป็ นนิติบุคคลในสั งกัดเขตพื ้นที่การศึกษา
พ.ศ.2546
กฎระเบี ยบข้ อบั งคั บ ด้ า นการเงินและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ระเบียบส านักนายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.2555 ระเบียบ
สานักงบประมาณว่าด้ วยการเบิ กเงินค่ารั บรองค่าใช้ จ่ายอื่ นที่ จาเป็ น เนื่ องในการเดินทางไปราชการและ
ค่ายานพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว พ.ศ.2527 ซ้ อมความเข้ าใจ
เรื่ องการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี ้ผูกพันข้ ามปี งบประมาณ (ที่ นร 0704/ว54 ลว 13 ก.พ. 56)
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบตั ิงานด้ านพัสดุพ.ศ.2543 ระเบียบสานักฯว่าด้ วยการพัสดุวิธีอิเลกทรอนิกส์พ.ศ.2549
ระเบียบสานักฯ ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 7 การปรับปรุ งหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบตั ิในการ
เปิ ดเผยราคากลางของทางราชการ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎี กาเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วย
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิก
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
ข. ความสัมพันธ์ ระดับองค์ กร (Organizational Relationships)
(1) โครงสร้ างองค์ กร (Organizational Structure)
โรงเรี ยนจัดระบบการบริ หารงาน ใช้ กรอบการบริ หารของสถานศึกษาที่เป็ นนิติบคุ คล โดยนาหลักการ
ว่า ด้ ว ยการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสัง คมที่ ดี ซึ่ ง เรี ย กกัน โดยทั่ว ไปว่ า “ธรรมาภิ บ าล” ได้ แ ก่
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หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
มาบูร ณาการในการบริ หารและจัด การศึก ษา เพื่ อ เสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็ง ให้ กับโรงเรี ยนในฐานะที่ เ ป็ น
นิติบุคคล โดยนาหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวมาบูรณราการเข้ ากับการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ซึ่ง ได้ แก่ การดาเนินงานด้ านวิชาการ งบประมาณ บริ หารงานบุคคล กิจการนักเรี ยน และบริ หารทัว่ ไป และ
เป้าหมายในการจัดการศึกษาคือ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีพฒ
ั นาการตรงตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ วิชาการเด่น
กิจกรรมดี มีคณ
ุ ธรรม ก้ าวล ้าเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเป็ นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มุ่งให้ กระจายอานาจในการบริ หารจัดการไป
ให้ สถานศึกษาให้ มากที่สุด ด้ วยเจตนารมณ์ ที่จะให้ สถานศึกษาดาเนินการได้ โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ วและ
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน สถานศึกษา ชุมชน ท้ องถิ่น และการมีส่วนร่ วมจากผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ทุกฝ่ าย ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้ สถานศึกษามีความเข้ มแข็งในการบริ หารและการจัดการงานทะเบียน
นักเรี ยน งานแนะแนว พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผลได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
การบริ หารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่ งเน้ นความจาเป็ น เหมาะสม ประหยัด ในการ
บริ หารจัดการมีความคล่ องตัว โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริ หารแบบมุ่ งเน้ นผลสัมฤทธิ์ และบริ หาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน ให้ มีการจัดหาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทังจั
้ ดหารายได้
จากบริ การมาใช้ บริ หารจัดการเพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา รวมถึงงานพัสดุ ที่ส่งผลให้ เกิดคุณภาพที่ดีขึ ้น
ต่อผู้เรี ยนและการจัดการเรี ยนการสอน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็ นภารกิจสาคัญที่มุ่งส่งเสริ มให้ สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบตั งิ านเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ให้ เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ เป็ นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ
มีขวัญกาลังใจ ได้ รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่ คงและก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
การบริหารงานกิจการนักเรี ยนเป็ นงานที่มงุ่ ให้ นกั เรี ยนมีคณ
ุ ภาพในการดาเนินชีวิต ส่งเสริ มให้
นัก เรี ย นมี กิ จ กรรมอย่ า งหลากหลาย เช่ น งานส่ ง เสริ ม คุณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ งานโรงเรี ย นสี ข าว
งานกิจ กรรมนักเรี ยน เพื่ อแก้ ปัญหาด้ านพฤติกรรม และมีหน้ าที่ ดูแลนักเรี ยน ชี น้ าให้ สามารถอยู่ในสัง คม
ได้ อย่างมีความสุข อีกทังมี
้ ทกั ษะชีวิต นาไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานทัว่ ไปเป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดระบบบริ หารองค์ กร เพื่องานอื่น ๆ บรรลุผล
ตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริ ม สนับสนุนและ
การอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้ บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุง่ พัฒนาสถานศึกษาให้ ใช้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี อ ย่ า งเหมาะสม บริ ห ารงานที่ มุ่ ง เน้ นผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานเป็ นหลั ก โดยเน้ นความโปร่ ง ใส
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีสว่ นร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้ อง
(2) นักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Students and Stakeholders)
เขตพื ้นที่บริการของโรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนในตาบลแม่น ้า ตาบลบ่อผุด และโรงเรี ยนนอกเขตพื ้นที่
บริ การที่มีความต้ องการเข้ าศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยจัดให้ มีการทดสอบเพื่อ
คัดเลื อกนักเรี ยน คือ ทดสอบการอ่านภาษาไทย และการท่องสูตรคูณ เพื่อ จัดห้ องเรี ยนตามแผนการเรี ยน
ในหลักสูตรของสถานศึกษา
นักเรี ยนและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ได้ แก่ นักเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน เครื อข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและสภานักเรี ยน มีความคาดหวังที่สาคัญต่อ
การจัดการเรี ยน และการจัดบริการต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
1. นักเรี ยน คาดหวังที่จะศึกษาต่อในสายสามัญหรื อสายอาชีพ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
และสามารถประกอบวิชาชีพตามถนัดและความต้ องการของตลาด
2. ผู้ปกครอง คาดหวังให้ นกั เรี ยนมีความรู้ มีสมรรถนะ และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 และสอดคล้ องกับพันธกิจของโรงเรี ยน
3. ผู้ประกอบการ คาดหวังให้ นักเรี ยนเป็ นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ และมีทกั ษะในการ
ทางานที่ได้ รับมอบหมายให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถานประกอบการ
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คาดหวังให้ นกั เรี ยนเป็ นพลเมืองที่ดี ตระหนักและเห็นถึงคุณค่า
ของตนเอง ชุมชน และท้ องถิ่น
(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and Partners)
ผู้ส่งมอบที่สาคัญของโรงเรี ยน คือ วิทยากรและครู ชาวต่างชาติ มีหน้ าที่ในการให้ ความรู้ เฉพาะ
สาขาวิชาแก่นกั เรี ยน สถานศึกษาในพื ้นที่ มีหน้ าที่ในการผลิตนักเรี ยนที่จะเข้ ามาศึกษาต่อ
พันธมิตร คือ โรงแรมดับเบิ ้ลยูเป็ นสถานประกอบการที่เข้ ามาช่วยเหลือนักเรี ยนด้ านทักษะงาน
แกะสลัก และสนับสนุนวัสดุที่ใช้ ในงานแกะสลัก สถาบันขงจื ้อเป็ นหน่วยงานที่ชว่ ยพัฒนาทักษะด้ านการสื่อสาร
ภาษาจีนของนักเรี ยน โรงพยาบาลเกาะสมุยเป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนเกี่ยวกับการจัด โครงการด้ านสุขอนามัย
ของโรงเรี ยน
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ผู้ให้ ความร่ วมมื อที่ ส าคัญ คือ บริ ษัท ที โอที จ ากัด เป็ นองค์กรที่ คอยอานวยความสะดวกด้ า น
เครื อ ข่ายอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ การจัด การเรี ย นการสอนและการบริ หารจัด การในสถานศึก ษา เทศบาลนคร
เกาะสมุย เป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนในด้ านงบประมาณในการจ้ างครู และการจัดโครงการต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
ห้ า งแม็ ค โคร เป็ น สถานประกอบการที่ ส นับ สนุน เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ใช้ ใ นการจัด การเรี ย นการสอน
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย เป็ นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนเกี่ยวกับงานอนามัยของโรงเรี ยน สถานีตารวจบ่อผุด
เป็ นสถาบันที่สนับสนุนเกี่ยวกับโครงการด้ านความปลอดภัยของนักเรี ยน
2. สภาวการณ์ ขององค์ กร (Organizational Situation)
ก. สภาพแวดล้ อมด้ านการแข่ งขัน (Competitive Environment)
(1) ล าดั บ ในการแข่ ง ขั น (Competitive Position) โรงเรี ย นเปิ ด สอนหลัก สูต รระดับ
มัธยมศึกษา เป็ นโรงเรี ยนประจาตาบลที่มีชื่อเสียงในอาเภอเกาะสมุย การเปรี ยบเทียบและจัดลาดับในการ
แข่ง ขัน จึง จับ คู่เ ที ยบกับ โรงเรี ย นเกาะสมุย ซึ่ง เป็ นโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาประจ าอ าเภอ ข้ อมูล ที่ ใ ช้ ในการ
เปรี ยบเทียบและจัดลาดับได้ แก่
1. การสอบเข้ าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ พบว่า
นักเรี ยนสามารถสอบเข้ าเรี ยนต่อได้ มากกว่าโรงเรี ยนคูเ่ ทียบ
2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ซึ่งได้ รับรางวัลชนะเลิศ
มากกว่าโรงเรี ยนคูเ่ ทียบ
3. จานวนนักเรี ยนต่อชันเรี
้ ยน จากข้ อมูลจานวนนักเรี ยนต่อชันเรี
้ ยน นั กเรี ยนเข้ าศึกษาต่อ
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มีนกั เรี ยนเข้ าเรี ยนมากกว่าโรงเรี ยนคูเ่ ทียบทุกปี การศึกษา
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่ งขัน (Competitiveness Changes)
1. นัก เรี ย นมี ค วามรู้ ตามหลัก สูต รและมี ผ ลการเรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ระดับ ชาติ
มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. ครู มีนวัตกรรมและแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีมาตรฐาน และได้ รับการเลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ ้น
3. โรงเรี ยนได้ รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้ นสังกัด และได้ รับการรับรอง
จากองค์กรภายนอก
(3)แหล่ งข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ(Comparative Data)โรงเรี ยนนาข้ อมูลพิจารณาเปรี ยบเทียบ
ลาดับในการแข่งขันด้ านการจัดการศึกษา ได้ แก่ ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของสานักงานทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ ข้ อมูลการแข่งขันทักษะวิชาการ จากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
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ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์
1. โรงเรี ยนมีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอ
2. นักเรี ยนมีภมู ิลาเนาที่หลากหลาย วัฒนธรรมแตกต่างกัน ทาให้ ยากแก่การควบคุมดูแล
3. โรงเรี ยนตังอยู
้ ใ่ นแหล่งท่องเที่ยว ทาให้ นกั เรี ยนได้ รับค่านิยมและวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม
4. การเดินทางไปราชการมีคา่ ใช้ จา่ ยสูงและใช้ เวลานาน ทาให้ สญ
ู เสียงบประมาณมากกว่าที่อื่น
5. ค่าครองชีพสูง ทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยของโรงเรี ยนสูงขึ ้น
6. มีการโยกย้ ายบุคลากรบ่อยครัง้ ทาให้ งานไม่ตอ่ เนื่อง
7. ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติส่งผลให้ โรงเรี ยนต้ องหยุดทาการ เช่น เกิดพายุ ฝนตกหนัก น ้าท่วม
ฉับพลัน
ความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์ ท่ สี าคัญ
1. มีสื่อ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ห้ องปฏิบตั กิ ารครบครัน
2. การจัดการศึกษาเน้ นวิชาการและกิจกรรม
3. ครูและบุคลากรมีความพร้ อมในการปฏิบตั หิ น้ าที่ มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้ าน
4. การจัดการศึกษาด้ านภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปนุ่
5. สภาพแวดล้ อมอาคารสถานที่มีความสะอาด สวยงามและเหมาะแก่การจัดการเรี ยนการสอน
6. มีความพร้ อมด้ านเศรษฐกิจและปัจจัยสนับสนุนของโรงเรี ยน จากผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า
องค์กรส่วนท้ องถิ่น และสถานประกอบการต่าง ๆ
7. มีการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ (Performance Improvement System)
ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ รวมถึงกระบวนการประเมินผล
การเรี ยนรู้ ระดับโรงเรี ยน คือ กระบวนการตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งโรงเรี ยนมี การวางแผนปฏิ บัติง าน
เป็ นแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี มี การปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้ กากับติดตามและประเมิ นผล
โดยผู้รับผิดชอบงาน โครงการ กิจกรรม ประเมินโครงการทุกโครงการหลังจากปฏิบตั ิเสร็ จสิ ้น รายงานผลการ
ดาเนินงานตามปฏิทิน ที่กาหนดไว้ ปีละ 1 ครัง้ มีการประชุมวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน โดยนามากาหนดแผน
ในปี ตอ่ ไปเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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หมวด 1
การนาองค์ กร (Leadership)
1.1 การนาองค์ กรโดยผู้นาระดับสูง (Senior Leadership)
ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่ านิยม (Vision, Mission and Values)
(1) การบริ หารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ านิยม(Vision, Mission and Values) โรงเรี ยน
ได้ ดาเนินการประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เครื อข่ายผู้ปกครอง
สมาคมศิษย์เก่าและสภานักเรี ยน โดยคานึงถึงบริ บทของชุมชน ได้ แก่ วิเคราะห์และประเมินประสิทธิ ภาพ
ในการทางานของครู และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ความคาดหวังของคณะกรรมการสถานศึกษา ความหวังของ
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและความต้ องการของนักเรี ยน มาเป็ นข้ อมูลในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยม โดยมีกระบวนการ ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 กระบวนการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของโรงเรี ยน
กระบวนการ
วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา
แต่งตังคณะท
้
างานพิจารณาผลการวิเคราะห์ความ
ต้ องการ ความคาดหวังและสมรรถนะโรงเรียน
ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

คณะกรรมการยกร่างวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยม
ใหม่
จัดทาประชาพิจารณ์
ไม่ผ่าน
ผลการจัดทาประขาววิจารณ์

ผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ ความเห็นชอบ
ประกาศใช้ วสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ถ่ายทอดการนาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมสูก่ ารปฏิบตั ิ
A

ปรับปรุ ง
แก้ ไข

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เพื่อให้ ครู บุคลากรนักเรียน
และผู้มสี ว่ นเข้ าใจ วิสยั ทัศน์
พันธกิจและนาไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ

ร้ อยละของครู บุคลากร
นักเรียนและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียเข้ าใจ วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และนาไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ

เป้ าหมาย
ร้ อยละ 90
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A

วัดวิเคราะห์และจัดการความรู้
ไม่ผ่าน
ผลการวิเคราะห์

ปรับปรุ ง/แก้ ไข

ผ่าน
รายงานผลการดาเนินงานตามวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และค่านิยม

คณะทางานยกร่างวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ได้ ประชุมวิเคราะห์ความต้ องการของนักเรี ยน
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ได้ แก่ นักเรี ยนแต่ละระดับชัน้ คณะกรรมการสภานักเรี ยน เครื อข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์
เก่า เป็ นต้ น มีการประชุมชี ้แจงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ เพื่อใช้ ในการยกร่ าง วิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยม ได้ ปรับปรุงแก้ ไข มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้ ข้อเสนอแนะ และ
พิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยม ซึ่งได้ เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับความต้ องการของ
นักเรี ยนและผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
จากวิสยั ทัศน์ มีประเด็นสาคัญ คือ 1) องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ าง
ให้ เ ป็ น คนดี มี ปั ญ ญา อยู่ใ นสัง คมได้ อย่างมี ค วามสุข 2) คู่คุณ ธรรม เป็ นคนดี มี คุณธรรม และค่า นิย ม
ที่พึงประสงค์ 3) มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากลและมีศกั ยภาพเป็ นพลเมืองโลก 4) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวคิดยึดหลัก
3 ห่วง คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิค้ มุ กันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม และ
5) บนพื ้นฐานความเป็ นไทย มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ใช้ ภาษาในการสื่อสารได้ อ ย่างถูกต้ องเหมาะสม เพื่อให้ ครูจดั การความรู้ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล และด้ านบริหารจัดการ เพื่อให้ การบริหารจัดการมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ OBECQA
(2) การส่ งเสริ ม การประพฤติป ฏิ บั ติต ามกฎหมายและการประพฤติป ฏิ บั ติอ ย่ า ง
มีจริยธรรม (Promoting Legal and Ethical Behavior) โรงเรี ยนได้ จดั อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการประพฤติปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างมีจริ ยธรรม โดยผ่านฝ่ ายบริ หาร
ของโรงเรี ยนศึกษาระเบียบและข้ อกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการบริ หารสถานศึกษา เช่น การเวลาการปฏิบตั ิ
ราชการ การปฏิบตั ิหน้ าที่ครู เวรประจาวัน การปฏิบตั ิหน้ าที่เวรยามกลางวันและกลางคืน การขออนุญาตออก
นอกสถานศึกษา การบันทึกขอไปราชการ การรับทราบคาสัง่ จากหนังสือเวียน บันทึกการนิเทศ การขอนุญาต
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ใช้ เงิน การลา การต้ อนรับผู้มาเยี่ยม/มาติดต่อราชการและการแต่งกาย ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ปลูกฝั งให้ บุคลากร มีจิตสานึกในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เต็มกาลังความสามารถโดยปฏิบตั ิตนให้ ถูกต้ อง
ตามกฎหมายจัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ แนวทาง ส่งเสริมการสร้ างวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม สาหรับ
ข้ าราชการครู แ ละบุคลากรทางการศึก ษา และเป็ นแบบอย่างร่ วมกัน /ปฏิ บัติตามจนกลายเป็ นวัฒ นธรรม
ขององค์กรในอนาคตต่อไป จัดทาคู่มือการเบิกจ่ายให้ บุคลากรปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้ วยการเงิน และพัสดุ
ได้ อย่างถูกต้ อง รวมทังการปฏิ
้
บตั ิเชื่อมโยงให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ และความคาดหวังของครู นักเรี ยน
ตลอดจนผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย จนเป็ นที่ศรัทธาของผู้ปกครองและนักเรี ยน
(3) การสร้ างโรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จ (Creating a Successful Organization)
ฝ่ ายบริหารของโรงเรี ยนกาหนดแนวทางในการสร้ างโรงเรี ยนที่ประสบความสาเร็จโดยการดาเนินงานต่างๆ ให้ มี
คุณภาพและยัง่ ยืน ด้ วยระบบบริหารคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง หรื อ ADLI ระหว่างครูในโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หาร
ของโรงเรี ยนมอบหมายกลุ่มงานต่างๆ ปฏิบตั ิตามค่านิยมและนโยบายของโรงเรี ยนเพื่อให้ บรรลุตามพันธกิจ
ที่กาหนดไว้ โดยให้ ความสาคัญกับการพัฒนางานทุกระดับ เช่น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรมนาเสนอ
ผลการประเมิ นงานประจาปี สร้ างวัฒนธรรมการส่ง มอบประสบการณ์ ที่ดีด้วยการปฐมนิเทศการประเมิ น
ภายใน ทาให้ ครูและบุคลากรได้ พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมุง่ ปรับปรุงผลงานสูค่ วามเป็ นเลิศ
ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการของโรงเรี ยน (Communication and Organizational
PERFORMANCE)
(1) การสื่อสาร (Communication) ฝ่ ายบริหาร ถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมสูก่ าร
ปฏิบตั ไิ ปยังคณะกรรมการสถานศึกษา สื่อสารไปยังคณะกรรมการบริ หาร เดือนละ 4 ครัง้ สื่อสารไปยังครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการประชุมประจาเดือนๆละ1 ครัง้ สื่อสารไปยังนักเรี ยนทุกสัปดาห์ๆละ1ครัง้ และ
สื่อสารไปยังสมาคมผู้ปกครองและชมรมศิษย์เก่าภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ โดยการสื่อสารฝ่ ายบริ หารใช้ วิธีการสื่อสาร
ผ่านช่องทางการประชุมการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของกลุม่ บริ หาร กลุ่มกรรมการสถานศึกษา
กลุม่ ครูและบุคลากร กลุม่ นักเรี ยนที่เป็ นหัวหน้ าห้ อง รวมทังการชี
้
้แจงผ่านเสียงตามสายและทางเว็บไซต์ ทาให้
คณะท างานที่ เ กี่ ย วข้ องได้ ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ ไ ด้ บ รรลุ ต าม วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และค่า นิ ย ม เชื่ อ มโยงไปยัง
คณะกรรมการทุกฝ่ ายโดยการประสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้ อมูล เพื่อส่งต่อไปยังผู้เกี่ ยวข้ องรับทราบร่ วมกัน
ดังตารางที่ 1.2
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ตารางที่ 1.2 กระบวนการสื่อสาร
กระบวนการ
วางแผนการสื่อสาร
กาหนดกรอบและรูปแบบการสื่อสาร
ดาเนินการสื่อสารไปยังผู้รับสาร ครู
บุคลากร นักเรียนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1.เพื่อให้ คณะกรรม การ
สถานศึกษาคณะกรรมการ
บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
รับรู้และเข้ าใจ วิสยั ทัศน์
พันธกิจ และค่านิยมของ
โรงเรียน

1.ร้ อยละของคณะกรรม
การสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหาร ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียนรับรู้
และเข้ าใจ วิสยั ทัศน์
พันธกิจและค่านิยมของ
โรงเรียน

ร้ อยละ 90

กากับและติดตามผลการสื่อสาร
จัดทาประชาพิจารณ์
ผลประชาพิจารณ์

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง
/แก้ ไข

ผ่าน
วัดวิเคราะห์และจัดการความรู้
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อให้
บรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

รายงานผลการสื่อสาร

(2) การทาให้ เกิดการปฏิบัติอย่ างจริ งจัง (Focus on Action) ฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยน
มีคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงาน เพื่อกากับติดตามการประชุมปฏิบตั ิงาน โดยแต่งตังกรรมการนิ
้
เทศ
ติดตาม ประกอบด้ วย ผู้ช่วยผู้อานวยการ หัวหน้ าฝ่ ายงาน หัวหน้ ากลุ่ม สาระ และคณะทางานอื่ น ๆ โดย
คณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ ดาเนินการเร่งรัดกากับดูแล ให้ กาลังใจในการประเมินการทางานและปรับปรุงการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร มีการเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ชดั เจน
โดยเฉพาะด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่มงุ่ มัน่ ในการปฏิบตั ใิ ห้ เกิดผล
จากการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอนส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนได้ มีการ
พัฒนาให้ สอดคล้ องกับศตวรรษที่ 21 และมีการเสริ มสร้ างด้ านการเรี ยนรู้ ด้ านความปลอดภัยในชีวิต การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขของนักเรี ยน ทังนี
้ ้ได้ สร้ างความตระหนักให้ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ เห็นถึง
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ผลการปฏิบตั งิ านที่สง่ ผลต่อคุณภาพผู้เรี ยนและความพึงพอใจของผู้ปกครอง ซึง่ เป็ นผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียในระยะ
ยาว อันจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือ ศรัทธาและความเชื่อมัน่ ที่มีตอ่ โรงเรี ยนในอนาคต
1.2 การกากับดูแลองค์ กรและความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Governance and Societal Responsibilities)
ก.การกากับดูแลโรงเรี ยน (Organizational GOVERNANCE)
(1) ระบบการกากับดูแลโรงเรี ยน(GOVERNANCE System) โรงเรี ยนได้ ดาเนินการประชุม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เครื อข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและ
สภานักเรี ยนในการวางแผนกากับดูแลโรงเรี ยน เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจในระบบ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสีย
ได้ แก่ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบในการท างาน ภาระความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ แผนกลยุ ท ธ์
ความรับผิดชอบด้ านการเงิน ความโปร่งใสของการดาเนินการ การสรรหากรรมการในการกากับดูแลโรงเรี ยน
การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็ นอิสระและมีประสิทธิภาพ การปกป้องประโยชน์ของนักเรี ยนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อสืบทอดภาระงานในอนาคต มาเป็ นข้ อมูลในการจัดระบบการกากับ
ดูแลโรงเรี ยน โดยมีกระบวนการดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 กระบวนการระบบการกากับดูแลโรงเรี ยน
กระบวนการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ บคุ ลากรของ
โรงเรียนสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

วางแผนการกากับดูแล
แต่งตังกรรมการก
้
ากับดูแลโรงเรียน
กากับติดตามงานตามแผนกลยุทธ์
วัดวิเคราะห์และจัดการความรู้
ไม่ผ่าน
ผ่านหรื อไม่

ผ่าน

ปรับปรุ ง
/แก้ ไข

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้ นคว้ าวิธีปฏิบตั สิ คู่ วามเป็ นเลิศ

รายงานผลการกากับดูแล

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1. ร้ อยละของบุคลากร
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

ร้ อยละ 90

2. เพื่อการกากับดูแล
2. ระดับคุณภาพของ
ตรวจสอบจากต้ นสังกัดและ การประเมินภายใน
องค์กรภายนอก
3. ระดับคุณภาพของ
การประเมินภายนอก

ระดับดีมาก

ระดับดี
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ฝ่ ายบริหารของโรงเรี ยนมีการบริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานกระจายอานาจให้ กลุ่มบริ หารทัง้ 5
กลุ่มงาน ช่วยกากับดูแลงานตามโครงสร้ างที่ตกลงร่ วมกันและจัดทาขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานของแต่ละงานไว้
เป็ นแนวทางในการกากับติดตามงานต่างๆ โดยให้ มีการประเมิ นผลคุณภาพการบริ หารจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนทุกสิ ้นปี การศึกษา ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านคุณภาพผู้เรี ยน 2) ด้ าน
กระบวนการบริ หารและการจัดการของผู้บริ หารสถานศึกษา 3) ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ 4) ด้ านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ให้ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้ อง
ร่วมติดตามประเมินผล โดยมีคณะกรรมการแต่งตังดู
้ แลมาตรฐานการศึกษาเป็ นผู้ออกแบบ รวบรวมข้ อมูลและ
สรุปผลนาเสนอการวัดผลประเมินผลงานประจาปี ทังนี
้ ้ได้ เปิ ดโอกาสให้ มีการซักถามข้ อสงสัย เพื่อให้ เกิดความ
โปร่ ง ใสทัง้ ด้ านที่ ม าของนโยบาย จุด เน้ น ที่ ม าของคณะกรรมการดาเนินงานแต่ละชุด รวมทัง้ การบริ หาร
งบประมาณด้ านต่างๆ และมีนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่ชดั เจน
ด้ านความรับผิดชอบด้ านการเงิน มีระบบการใช้ จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้ รับอย่างเคร่งครัด
มีแผนการใช้ เงิน มีระบบการอนุมตั ิเบิก -จ่ายตามระเบียบราชการ มีคณะกรรมการดูแลจัดทาบัญชี ตรวจสอบ
รายงานเงินคงเหลือที่เป็ นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได้ ตลอดเวลา
ด้ านความโปร่ งใสในการดาเนินการ รวมถึง การคัดเลื อก แต่ง ตังคณะกรรมการต่
้
างๆ มีการ
บริ หารจัดการในรู ปแบบของคณะกรรมการ หรื อในที่ ประชุม ใหญ่ และสรุ ปรายงานผลการประชุม ไว้ เป็ น
หลักฐานให้ ตรวจสอบได้ รวมทังมี
้ การแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรี
้
ยน และประสานความ
ร่วมมือกับกลุม่ งานตรวจสอบภายในของเขตพื ้นที่เพื่อให้ การดาเนินงานถูกต้ องเป็ นไปตามระเบียบราชการ
ด้ านการปกป้องผลประโยชน์ของนักเรี ยน ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ มีการกาหนด
เป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการรับฟั งความคิดเห็นของครูและ
บุคลาการทางการศึกษา นักเรี ยน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อกาหนดทิศทางในการจัดการศึกษาและปรับปรุง
หรื อพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป
(2) การประเมินผลการดาเนินงาน (PERFORMANCE Evaluation) โรงเรี ยนได้ กาหนด
แนวทางประเมินผลการดาเนินงานไว้ ชดั เจนทุกงาน/กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการต้ องมีการประเมินผลโดย
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เครื อข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า สภานักเรี ยนและ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยเทียบกับเป้าหมาย และมีสิ่งใดควรต้ องปรับปรุ งพัฒนาในรอบถัดไป และนาผลการ
ประเมินเหล่านี ้ไปประกอบการประเมินผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบตั ิการ แผนกลยุทธ์ และตัวชี ้วัดตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยนซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
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จากการดาเนินงานฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการนาองค์กรโดยนาข้ อมูลไปวางแผนพัฒนาจุดอ่อนและเสริ มจุดแข็งของโรงเรี ยน
นอกจากนี ้ยังนาผลการดาเนินงานที่บุคคลรับผิดชอบมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบปี ละ 2 ครัง้
ในรูปของคณะกรรมการการการแต่งตังจากตั
้
วแทนของทุกกลุ่มงาน โดยนาข้ อมูลทังด้
้ านปริ มาณ และคุณภาพ
และผลงานดีเด่นของทุกคนมาเปรี ยบเทียบและเรี ยงลาดับจากผู้ที่ได้ คะแนนมากที่สดุ ลงจนครบจานวนที่ได้ รับ
การจัดสรรให้ ได้ รับการเลื่อนขันเป็
้ นกรณีพิเศษ
ข การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม(Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
(1) กระบวนการประพฤติป ฏิ บั ติต ามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั งคั บ (Legal and
Regulatory Behavior) โรงเรี ยนได้ ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการประพฤติปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับ ว่าด้ วยกฎหมายและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยคานึงถึง ผลประโยชน์ของนักเรี ยน ผู้ปกครอง และ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ แก่ การดาเนินการจัดโครงการห้ องเรี ยนพิเศษ การเก็บเงินเพิ่มเติมนักเรี ยนห้ องเรี ยน
พิเศษ การทัศนศึกษานอกสถานที่ การจ้ างวิทยากรภายนอก ซึ่งต้ องอาศัยหลักสูตร/โครงการและระเบียบ
ข้ อกฎหมายมาเป็ นข้ อมู ล ใน การก าหนดกระบวนการท างานโดยมี ก ระบวนการ ดั ง ตารางที่ 1.4
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ตารางที่ 1.4 กระบวนการประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
กระบวนการ

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง นักเรียน
และผู้มสี ว่ นได้ สว่ นเสีย
ต่อหลักสูตรโครงการ
ห้ องเรียนพิเศษ

วิเคราะห์ทบทวนกฎระเบียบ
เผยแพร่กฎหมาย/จรรยาบรรณ

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

ร้ อยละความพึงพอใจของ
ร้ อยละ 80
ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย ต่อหลักสูตรโครงการ
ห้ องเรียนพิเศษ

จัดทาคูม่ ือการปฏิบตั ิงานของครูและบุคลากร
นาไปใช้
กากับดูแลติดตามการปฏิบตั ิตาม
วัดวิเคราะห์และจัดการเรียนรู้
ผ่านหรื อไม่

ไม่ผ่าน
ปรับปรุ ง
/แก้ ไข

ผ่าน
วัดวิเคราะห์และจัดการความรู้
รายงานผลการปฏิบตั ิตามระเบียบ
กฎระเบียบ

ด้ านหลักสูตรการจัดการศึกษาและบริ การต่างๆ ทางโรงเรี ยนจัดทาขึน้ โดยยึดมาตรฐานและ
ตัวชี ้วัดของหลักสูตรแกนกลางของหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
และเพิ่มเติมรายวิชาที่จาเป็ นเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียนและมีศกั ยภาพเป็ นพลโลกที่ดีตาม
เป้าหมายของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรี ยนเปิ ดหลักสูตร
โครงการห้ องเรี ยนพิเศษโดยมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มเติม มี การประชุมชี ้แจงผู้เรี ยนให้ ทราบถึงความจาเป็ นในการเรี ยน
และผลประโยชน์ ที่จะเกิดขึน้ กรณี ที่มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติม เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพการเรี ยนการสอน ได้ ขอให้
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียลงชื่อแสดงเจตจานงว่ายินดีเสียค่าใช้ จ่าย ในการจัดการเรี ยนการสอนสาหรับห้ องเรี ยนปกติ
โรงเรี ยนได้ มีการจัดห้ องเรี ยนใหม่โดยการคละนักเรี ยน เก่ง ปานกลาง และอ่อนในอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยมีการ
แจ้ งให้ ผ้ ปู กครองทราบถึงผลที่ได้ จากการคละห้ องเรี ยน เพื่อเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยนโดยรวม
จากการดาเนินการในด้ านหลักสูตรฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยนได้ กาหนดการประชุมชี ้แจงผู้ปกครอง
ภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบข้ อมูลในการใช้ จ่ายเงินเพิ่มเติม อีกทัง้ งานแนะแนว
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โรงเรี ยนมีหน้ าที่หลักรับผิดชอบและบริ หารสารสนเทศการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและมัธยมศึกษา
ตอนปลายในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ป้ า ยนิ เ ทศ และป ระชาสัม พัน ธ์ ใ นชัน้ เรี ย นโดยตรง
ซึง่ ผู้ปกครอง/ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเข้ าใจถึงแนวทางที่โรงเรี ยนดาเนินการและยินดีให้ ความร่วมมือ
(2) การประพฤติป ฏิบั ติอย่ างมี จ ริ ยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR) โรงเรี ยนมี การ
เสริมสร้ างความมัน่ ใจด้ านการปฏิบตั ิอย่างมีจริ ยธรรม ได้ แก่กาหนดระเบียบแนวปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆ ไว้ ชดั เจน
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เปิ ดเผยให้ ทราบทัว่ กัน มีแนวทางการตักเตือนและลงโทษทางวินยั
หากมีผ้ ทู ี่ไม่ประพฤติตามระเบียบและเกิดผลเสียหรื อผลกระทบต่อผู้เรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
โรงเรี ยนมุง่ เน้ นให้ ผ้ บู ริหารและบุคลากรปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถโดยส่งเสริ ม
ให้ ประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม ส่งผลให้ เกิดผลดีต่อการปฏิบตั ิงานและเป็ นผลดีต่อองค์กร
ดังจะเห็นได้ ว่าในช่วงปี 2559-2560 ไม่ปรากฏข้ อร้ องเรี ยนใดๆ เกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรี ยน ไม่มีบุคลากร
ที่ถกู ดาเนินการทางวินยั ไม่มีผลการดาเนินการของโรงเรี ยนที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเกิดผลโดยตรงในการ
เพิ่มคุณภาพผู้เรี ยน รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ โรงเรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ค. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Societal Responsibilities)
(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being ) โรงเรี ยนนาความต้ องการจาเป็ นของ
ประเทศและสังคมมากาหนดไว้ ในวิสัยทัศน์ และพันธกิ จของโรงเรี ย นจัดทากลยุทธ์ เพื่ อให้ บรรลุเป้าหมาย
ในเวลาที่กาหนดซึ่งจะเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้ างความสมบูรณ์ ให้ กับระบบสิ่งแวดล้ อม สังคมและเศรษฐกิจ
โดยมีกระบวนการดังตาราง ดังนี ้
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ตารางที่ 1.5 กระบวนการความผาสุกของสังคม
กระบวนการ

วัตถุประสงค์
เพื่อบริการชุมชนให้ เกิด
ความผาสุก

สารวจความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคม
กฎระเบียบ

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด
ร้ อยละของชุมชนพึง
พอใจกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดให้

เป้ าหมาย
ร้ อยละ 80

วางแผนการสร้ างความผาสุกและ
ผลประโยชน์ของสังคม
จัดกิจกรรมสร้ างความผาสุกและผลประโยชน์ของ
สังคม
วัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
ไม่ผ่าน
ผลการวัด วิเคราะห์

ปรับปรุ ง/
แก้ ไข

ผ่าน
ประชุมค้ นคว้ าวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
รายงานผลการพัฒนาและสนับสนุน
คมกฎระเบียบ

โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ส่มู าตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนักเรี ยน ครู บุคลากร
ของโรงเรี ยน ผู้ปกครองและโรงเรี ยนเครื อข่ายร่วมพัฒนา มีความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก ซึ่งจะ
ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเทียบเคียงมาตรฐานสากลและเป็ นที่ยอมรับ เช่น เป็ นผู้นาด้ านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่ง จะส่ง ผลให้ เกิ ดการพัฒ นาที่ สมดุลและยั่ง ยื นทัง้ ด้ านสัง คม เศรษฐกิ จ และ
สิ่ ง แวดล้ อ มพัฒ นาผู้เ รี ย นให้ รั ก ความเป็ น ไทย ด ารงชี วิ ต แบบพอเพี ย ง รู้ เท่า ทัน วิ ท ยาการ มี ค วาม รู้ รอบ
ทันเหตุการณ์ มี นา้ ใจในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม อันจะทาให้ ปัญหาสังคมต่างๆ ลดลงได้ บริ การสังคม
ในด้ านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านอาคารสถานที่ บุคลากร หรื อแม้ แต่ผลผลิตของนักเรี ยน
จากการดาเนินการข้ างต้ นทาให้ ชุมชนและองค์กรภายนอกให้ ความเชื่อถื อให้ ความร่ วมมื อ
รวมทัง้ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งต่า งๆ เช่ น ชุม ชนและองค์ ก รภายนอกเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ เรื่ อ งการมอบ
ทุนการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยน การบริจาคเงินเพื่อสร้ างอาคาร อุปกรณ์กีฬา เครื่ องดนตรี และอื่นๆ
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(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support) โรงเรี ยนได้ ให้ บริ การวิชาการและบริ การ
สังคมในรู ปแบบต่างๆ เพื่ อสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน ตามสมรรถนะของโรงเรี ยน โดยมี แนวทางและ
กระบวนการการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ
ชุมชนที่สาคัญของโรงเรี ยน คือ พื ้นที่บริ การการศึกษาของโรงเรี ยน ในตาบลแม่น ้า ตาบลบ่อผุด
วัดและสถานประกอบการต่างๆที่อยู่ในพืน้ ที่ใกล้ เคียง ผ่านการจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติและประเพณี
วัฒ นธรรมไทย ได้ แ ก่ วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ รวมทังงานแห่
้
เทียนพรรษา ฯลฯ เพื่อปลูกฝั งค่านิยมรักชาติ ศาสน์กษัตริ ย์ กตัญญูตอ่ พ่อแม่
รักษาวัฒนธรรมประเพณี มีศีลธรรม การพานักเรี ยนไปวัด พร้ อมทังบ
้ าเพ็ญประโยชน์ สนับสนุนวงโยทวาทิต
ดนตรี ไทย และนาฏศิลป์ แก่โรงเรี ยนและองค์กรอื่นๆ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในโรงเรี ยน และกีฬาอาเภอ
เกาะสมุย มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยนได้ ประชุมคณะกรรมการบริ การสาธารณะวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้ องการของชุมชน สรุปผลการพัฒนาและสนับสนุนชุมชน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อค้ นหา
วิธีปฏิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศ (Best Practices)
จากการที่โรงเรี ยนได้ ดาเนินการสนับสนุนชุมชน ส่งผลให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง มีความสัมพันธ์
ที่ดี ความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียว และได้ พฒ
ั นาไปสู่การเป็ นชุมชนที่มีคณ
ุ ภาพ สมาชิกในชุมชนสามารถดารงชีวิต
ได้ อย่างมีความสุข
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หมวด 2
กลยุทธ์ (Strategy)
2.1 การจัดทากลยุทธ์ ( Strategy Development )
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์ ( Strategy Development PROCESS)
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ( Strategy Planning PROCESS ) หลักในการวางแผน
กลยุทธ์ของ โรงเรี ยน โดยมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทกุ 4 ปี (ปี การศึกษา 2559 - 2562) และจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี ทกุ ปี การศึกษา แนวทางการจัดทากลยุทธ์ของโรงเรี ยน ตามตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
กระบวนการ
ศึกษาสภาพปั จจุบนั ปัญหาและความ
ต้ องการ
วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ทาประชาพิจารณ์
ไม่เห็นด้ วย
ปรับปรุง

ผลการทาประชาพิจารณ์

/พัฒนา

เห็นด้ วย
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี
จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
วัด วิเคราะห์ ทบทวนและประเมินผล
ไม่บรรลุ
ผลการประเมิน
บรรลุ
รายงานผลการดาเนินงาน
ต้ องการ

ปรับปรุง/
พัฒนา

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. ศึกษา จุดเน้ น นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 มาตรฐาน
การศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)
2. สารวจสภาพแวดล้ อมภายนอกและ
ภายใน และความพึงพอใจต่อการพัฒนา
โรงเรียน
3. นาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ภายนอกและภายใน และผลการสารวจ
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียน
นามาศึกษาปั ญหาและอุปสรรคเพื่อ
วิเคราะห์และสรุปผลความเสี่ยง
4. นาผลสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงมา
เป็ นข้ อมูลในการกาหนด วิสยั ทัศน์
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์
เป้าประสงค์ จัดทาแผนปรับปรุงแนว
ทางการพัฒนาโรงเรียนและขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน
5 จัดทาแผนพัฒนาระยะ 4 ปี
(ปี การศึกษา 2559 - 2562) และ
แผนปฏิบตั ิการประจาปี โครงการ/
กิจกรรม นาเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน
เพื่อขอความเห็นชอบ
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กระบวนการแสดงระบบการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์
มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช 2553 รวมทัง้
ใช้ หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง มาเป็ น หลักในการดาเนิ น การจัด ทากลยุท ธ์ (แผนกลยุท ธ์ ) โดยมี
กระบวนการวางแผนกลยุท ธ์ มี ก ารก าหนดความท้ า ทาย ความได้ เ ปรี ย บเชิ ง กลยุท ธ์ และกรอบเวลา
มีกระบวนการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ (โครงการ) โดยใช้ ข้อมูลและสารสนเทศที่สาคัญ มีการศึกษาสภาพ
ของโรงเรี ยนแล้ วนาข้ อมูลมาดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทังภายนอกและภายในโรงเรี
้
ยนเพื่อประเมิน
สถานภาพ โรงเรี ยนได้ กาหนดวัตถุประสงค์ เชิ ง กลยุทธ์ และมั่นใจได้ ว่าตอบสนองข้ อก าหนดต่า ง ๆ เช่น
ความท้ าทาย การสร้ างนวัตกรรม และสมรรถนะหลักเป็ นต้ น โรงเรี ยนได้ นาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ มากาหนด
เป้าหมาย ตัวชีว้ ัด และโครงการ (กลยุทธ์ ) กิ จ กรรมต่าง ๆ ที่ เหมาะสมเพื่ อ นากลยุทธ์ เหล่านัน้ ไปปฏิ บัติ
กาหนดบุคลากรรับผิดชอบงานและกาหนดบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ จัดทา เป็ นแผนปฏิบตั ิการและ
ไปสู่การปฏิบตั ิ กาหนดกระบวนการคาดการผลการดาเนินการ ทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
โรงเรี ยนมีวิธีการวัด
ประเมิ นผลการดาเนินงาน วางแผนกลยุทธ์ เพื่ อปรั บปรุ ง พัฒ นาระบบให้ ไ ด้ แผนเชิ ง กลยุทธ์ ที่ ตอบสนอง
ตามเป้าประสงค์และวิสยั ทัศน์ที่ตงไว้
ั้
(2) นวัตกรรม (INNOVATION) โรงเรี ยนมีนวัตกรรมขององค์กร คือ การบริ หารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Mamagement ) เป็ นกระบวนการในการดาเนินงานโดยใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ เกิ ดประสิทธิ ผล และประหยัด มี การปรั บปรุ ง และพัฒ นาการ
ปฏิบตั งิ านสูค่ วามเป็ นเลิศ ครอบคลุมทังผู
้ ้ เรี ยน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสม
(3) การวิเคราะห์ และกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) จากการใช้ หลักการ
วิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในและสภาพแวดล้ อมภายนอกระบบรับฟั งเสียงนักเรี ยนและ
ผู้เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลการรับนักเรี ยน ข้ อมูลสรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่านมา โรงเรี ยนมีกระบวนการ
ในการจัดเก็บข้ อมูลและสารสนเทศที่เชื่อถือได้ คณะผู้บริ หารจึงได้ ใช้ ข้อมูลดังกล่าวมากาหนดองค์ประกอบ
ที่ ส าคัญ ที่ ต้อ งใช้ ใ นการจัดท ากลยุท ธ์ ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ย จุดแข็ ง จุด อ่อ น โอกาส อุปสรรคของโรงเรี ย น
สัญญาณบ่งชี ้การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้ านเทคโนโลยี บริ การทางการศึกษา สถิติจานวนนักเรี ยน ประชากร
ในชุม ชน และผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ความยั่ง ยืนของโรงเรี ยนในระยะยาว รวมถึง สมรรถนะหลักของโรงเรี ยน
ความสามารถของโรงเรี ยนในการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิมีขนตอนในการก
ั้
าหนดกลยุทธ์ ดังนี ้
1. ใช้ วตั ถุประสงค์สาคัญเป็ นตัวตังในการก
้
าหนดกลยุทธ์
2. ในแต่ละวัตถุประสงค์ จะกาหนดตัววัด/ตัวชีว้ ัดสาคัญ เป้าหมายความสาเร็ จ ในแต่ละ
ตัวชี ้วัด ของแต่ละรอบระยะเวลาตามแผน
3. กาหนดกลยุทธ์เพื่อความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
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(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรี ยน (WORK SYSTEMS and CORE
COMPETENCIES) ระบบงานที่สาคัญของโรงเรี ยนใช้ แนวคิดการบริ หารเชิงระบบ 2 ระบบ ประกอบด้ วย
ระบบหลัก 3 ระบบ คือ 1) ระบบการจัดการเรี ยนรู้ 2) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 3) ระบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรี ยน และระบบสนับสนุน 5 ระบบ คือ 1) ระบบการนาองค์กร 2) ระบบการบริ หารเชิงกลยุทธ์
3) ระบบการมุง่ เน้ นผู้เรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย 4) ระบบการบริ หารงานบุคคล 5) ระบบการพัฒนาบุคลากร
และสมรรถนะหลักกล่าวไว้ ในโครงร่างองค์กร
จากกระบวนการกาหนดระบบงาน เกิดสมรรถนะหลักที่สอดคล้ องกันว่าที่ผ่านมามีขนตอนการ
ั้
ปฏิบตั ิอย่างไร โดยระดมความคิดเห็นและสรุ ปผล จะได้ ระบบการจัดการมาสรุปเป็ นระบบหลักของโรงเรี ยน
ที่ครู ทุกคนต้ องปฏิบัติ โดยมี ข้อกาหนดและคู่มื อบริ หารคุณภาพระบบการจัดการเรี ยนรู้ และกาหนดให้ ครู
ที่ปรึกษาแต่ละระดับชันวิ
้ เคราะห์ภาระงานการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ว่ามีการดาเนินการอย่างไร โดยช่วยกัน
วิเคราะห์และสรุ ปผลระดับชันแล้
้ วนามาสังเคราะห์สรุปเป็ นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน จัดทาข้ อกาหนด
และกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ครูดาเนินการจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ร่วมกันวิเคราะห์
และเขียนสรุ ปผลดาเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน โดยกาหนดให้ ทงั ้ สองระบบนี ้เป็ นระบบหลักที่ครู ทุกคนต้ อง
ปฏิบตั ิงานตามระบบ มีการเชื่อมโยงสอดคล้ องกันทังด้
้ านปั จจัย ด้ านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ
และผลลัพธ์ไปสูม่ าตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานและตัวชี ้วัดของหลักสูตร
การจัดระบบงานที่มีคณ
ุ ภาพของครูและบุคลากรจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร จะทาให้ องค์กรมีความมัน่ คงและยัง่ ยืน
ข วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES)
(1) วัตถุเชิงกลยุทธ์ ท่ สี าคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES) โรงเรี ยนกาหนดวิสยั ทัศน์
ว่า “เป็ นองค์กรแห่ง การเรี ยนรู้ คู่คุณธรรม มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงบนพื ้นฐานของความเป็ นไทย” โดยกาหนดนโยบายหลักที่ถือเป็ นพันธกิจ 6 ข้ อ และเป้าประสงค์ 10
ข้ อ เป็ นเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นคนเก่ง คนดี อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ อย่างมีความสุข สอดคล้ องกับ
แผนงานและโครงการไว้ ดังนี ้
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ตารางที่ 2.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ
เป้ าหมาย
ปี การศึกษา 2559 - 2562
1. มีระบบบริหารตามมาตรฐานสากล
ใช้ ระบบคุณภาพตามขันตอน
้
TQA
ระดมทรัพยากรด้ านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความเป็ นเลิศในการจัดการศึกษา มี
หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนให้ เป็ น
พลโลก

2. มีการพัฒนาบุคลากรให้ มีคณ
ุ ภาพ
ด้ านการจัดการเรียนการสอน การวิจยั
สื่อนวัตกรรม

3. มีการเสริมสร้ างภูมิทศั น์
สภาพแวดล้ อม อาคารสถานที่ ของ
โรงเรียนที่เอื ้อต่อการเรียนรู้
4. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้ างค่านิยมที่ดี
งามมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์
สุขภาพสมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกายและ
จิตใจ อยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข

5. มีการประสานความสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกันระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการ
จัดการศึกษา

วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
1. จัดทาผังโครงสร้ างการบริหารโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล
2. บริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพ
3. ระดมทรัพยากรด้ านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็ น
เลิศในการจัดการศึกษา
4. จัดทาหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนให้ เป็ นพลโลก โดย
จัดสาระเพิ่มเติมความเป็ นสากลให้ มีรายวิชาการ
สร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS1) การสื่อสารและ
การนาเสนอ (IS2) การบริการสังคมและจิต
สาธารณะ (IS3) การสร้ างโครงงานและเนื ้อหา
กิจกรรมสูส่ าระการเรียนรู้สง่ เสริม
ความเป็ นเลิศ
5. พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ ด้ านการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สูม่ าตรฐานสากล
6. ส่งเสริมพัฒนาครูให้ ใช้ ผลการ วิจยั สื่อนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
7. เสริมสร้ างภูมิทศั น์สภาพแวดล้ อมของโรงเรียนที่
เอื ้อต่อการเรียนรู้
8. พัฒนาอาคารสถานที่
9. จัดกระบวนการเรียนรู้ทสี่ ง่ เสริมคุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย สร้ างค่านิยมที่ดีงาม
และมีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์
10. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รียนมี
สุขภาพสมบูรณ์ทงทางร่
ั้
างกายและจิตใจ อยูใ่ น
สังคมได้ อย่างมีความสุข
11. ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
12. ประสานความสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

โครงการที่ตอบสนองเชิงกลยุทธ์
มี 14 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่
ประชาคมอาเซียน
2. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนให้ ผ้ เู รียนมี
ทักษะในการทางานและความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนสนใจ
3.โครงการพัฒนาศักยภาพด้ านผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากล
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน IS ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล
5.โครงการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
6. โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้ าที่ของครู
7. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

8. โครงการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
9. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
10. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล
11. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

12. โครงการส่งเสริมปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้ าที่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชนในสถานศึกษา
13. โครงการชุมชนสัมพันธ์
14. โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปี
2559

26

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES Considerations)
วัตถุประสงค์เ ชิงกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน ตอบสนองความท้ าทายและความได้ เปรี ยบสมรรถนะหลักรวมทัง้
ความต้ องการของ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพราะฝ่ ายบริหารและงานแผนงาน ได้ นาข้ อมูลเหล่านี ้เป็ นปั จจัยนาเข้ า
ในการกาหนดแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองความได้ เปรี ยบ และการใช้ สมรรถนะหลัก
ของโรงเรี ยนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้ างนวัตกรรมการศึกษา เช่น การปรับปรุ งหลักสูตรให้ ตรงกับความต้ องการ
ของผู้เรี ยน และแนวโน้ มของตลาด โดยการเปิ ดหลักสูตรห้ องเรี ยนพิเศษที่ส่งเสริ มความเป็ นเลิศของนักเรี ยน
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู้ จัดสาระเพิ่มเติมความเป็ นสากล
ให้ มีรายวิชา การสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS1) การสื่อสารและการนาเสนอ (IS2) การบริ การสังคมและ
จิตสาธารณะ (IS3) ในชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายเปิ ดสอนสาระเพิ่มเติม เน้ นภาษาจีน การพัฒนาหลักสูตร
เทียบเท่ากับโรงเรี ยนคูแ่ ข่ง มีการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้เรี ยน
ให้ ผ้ เู รี ยนมีศกั ยภาพและเปิ ดโอกาสทางการศึกษา มีระบบการกากับติดตามการวัดและประเมิ นผล เพื่อให้
นักเรี ยนสาเร็ จตามหลักสูตร ตามเวลาที่กาหนด วางแผนแนะแนวศึกษาต่ออย่างเป็ นระบบ ใช้ เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยในการจัดการเรี ยนการสอน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่เข้ มแข็ง เครื อข่ายผู้ปกครองให้ ความ
ร่ วมมื อกับโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี โรงเรี ยนสามารถระดมทรั พ ยากรได้ เพี ยงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอน
มีความปลอดภัยและปลอดยาเสพติด บริ หารจัดการตามมาตรฐานสากล ได้ แก่ การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็ นเลิศ Best Practice ตามแนวทาง OBECQA
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ให้ ความสาคัญต่อสมรรถนะหลักของโรงเรี ยน ด้ านระบบการบริ หาร
จัด การที่ เ น้ น การมี ส่ว นร่ ว ม มี ก ารประชุม ร่ ว มคิด ร่ ว มท า ด้ า นการจัด การศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษา
ที่มีประสิทธิภาพ ด้ านการพัฒนานักเรี ยนและบุคลากรให้ เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้ และยกระดับความสามารถ
ของโรงเรี ยนในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม และทันต่อสถานการณ์ เช่น การเร่งพัฒนา
ด้ านการเรี ยนการสอนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารในการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ส่งเสริ มด้ านภาษาจีน
เป็ นต้ น
บทเรี ยนที่ได้ รับ คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะหลักของโรงเรี ยน มีความจาเป็ นต่อการ
บริหารจัดการ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องนาไปปฏิบตั ไิ ด้ บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
2.2 การนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
ก. การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารและการถ่ ายทอดสู่การปฏิบัติ ( ACTION PLAN Development
and DEPLOYMENT )
(1) การจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร (ACTION PLAN Development) โรงเรี ยนจัดให้ มีการวางแผน
โครงการ/กิจกรรม ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ และสมรรถนะหลักของโรงเรี ยน ผ่านระบบบริ หารจัดการ
ของกลุ่มบริ หารงานต่างๆ โดยมีกระบวนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการจากขันตอนที
้
่สาคัญของการกาหนดวัตถุ

27

เชิ ง กลยุท ธ์ จ ากวิ ธี ก ารดัง กล่ า ว น ามาซึ่ ง แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐานสู่ม าตรฐานสากล
นาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขันพื
้ ้นฐานสู่มาตรฐานสากลมาถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ โดยจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี เป็ นประจาทุกปี ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ประกาศใช้ แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี และดาเนินการตามแผน
(2) การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (ACTION PLAN Implementation) โรงเรี ยนมี
การศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสู่ม าตรฐานสากล โดยมีการบริ หารจัดการสู่การจัดทา
แผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี ตามกระบวนการ PDCA และนวัต กรรม การบริ ห ารจัด การโดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Mamagement )สู่ความเป็ นเลิศตามแนวทาง OBECQA มี การ
ดาเนินการ ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 การนาแผนปฏิบตั กิ ารไปปฏิบตั ิ
กระบวนการ

วัตถุประสงค์

ศึกษาแผนปฏิบตั ิการประจาปี และ
แผนพัฒนาการศึกษา4 ปี
แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม
เขียนโครงการ/กิจกรรมและนาเสนอ
โครงการ
ผลการพิจารณา
ผ่าน
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ไม่ผ่าน ปรับปรุง/
พัฒนา

กากับนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรม สูค่ วามเป็ นเลิศ

รายงานผลการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1.เพื่อให้ ครูและบุคลากรมีความรู้
ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจาปี และแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี

1.ร้ อยละของครูและบุคลากรมี
ความรู้ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี

ร้ อยละ 90

2.เพื่อให้ ครูและบุคลากรได้ เสนอ
เขียนโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่ตนได้ รับ
มอบหมาย

2.ร้ อยละของครูและบุคลากรได้
เสนอ เขียนโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมที่ตนได้ รับ
มอบหมาย

ร้ อยละ 80

3.เพื่อให้ ครูและบุคลากรได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์

3.ร้ อยละของครูและบุคลากรได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ร้ อยละ80

4. เพื่อให้ ครูและบุคลากรรายงานผล
การปฏิบตั ิงานโครงการ/กิจกรรมได้
อย่างถูกต้ อง

4.ร้ อยละครูและบุคลากรรายงานผล
การปฏิบตั ิงานโครงการ/กิจกรรมได้
อย่างถูกต้ อง

ร้ อยละ80
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จากการวางแผนพัฒนาโรงเรี ยนระยะ 4 ปี (ปี 2559 - 2562) แผนปฏิบตั ิการประจาปี ซึ่งผ่าน
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริหารโรงเรี ยน เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
แล้ ว ผู้อานวยการประกาศใช้ แผนปฏิบตั ิการพร้ อมทังถ่
้ ายทอดแผนปฏิบตั ิการโดยการประชุมผู้ปกครองและ
การประชุม ผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจัด พิ ม พ์ ว ารสารแจกจ่ า ยแก่ ผ้ ูป กครองและนัก เรี ย นรวมถึ ง เผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์
ของโรงเรี ยน
งานแผนงานมีหน้ าที่กากับติดตามงานให้ ปฏิบตั ิตามธรรมนูญ แผนปฏิบตั ิการประจาปี และ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านภาคเรี ยนละหนึง่ ครัง้ งานประกันคุณภาพภายในจะประเมินผลและสรุปผลเมื่อสิ ้นสุด
ปี การศึกษาและจัดทารายงานประจาปี เผยแพร่แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องต่อไป
(3) การจัดสรรทรั พยากร (Resource Allocation) โรงเรี ยนมีกระบวนการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็ นระบบชัดเจน ทาให้ มั่นใจได้ ว่าการเงิน และทรัพยากรอื่นจะเพียงพอที่จะสนับสนุนแผนปฏิบตั ิการ
ให้ สาเร็จลงได้ โรงเรี ยนมีการเงินและทรัพยากรอื่น มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการปฏิบตั ิงานได้ สาเร็ จโดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดสรรซึ่งโรงเรี ยนมีการจัดการด้ านงบประมาณชัดเจนเน้ นความ
โปร่ ง ใสและให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบ มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
ที่เป็ นทรัพ ยากรและพัสดุครุ ภัณฑ์ การจัดซือ้ จัดจ้ างมีการบริ หารงานตามระเบียบทางราชการ การจัดหา
ทรัพยากรที่มีความโปร่งใสให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานและสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรี ยนได้ เข้ ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานและร่ วมตรวจสอบติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการและมีหน่วยงานต้ นสังกัด
โดยกากับติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในการดาเนินงานตามบทบาท ภารกิจของโรงเรี ยนและ ที่สาคัญ
คือโรงเรี ยนมีการวางแผนในการกากับติดตามตรวจสอบโดยการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยง
ประจาปี
(4) แผนด้ านบุคลากร (WORKFORCE Plans) โรงเรี ยนได้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคล
โดยมอบหมายฝ่ ายงานบริหารงานบุคลากรรับผิดชอบการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ ย้ าย
ลา ลงโทษทางวินัย และออกจากราชการ ดาเนินการสารวจอัตรากาลัง ของบุคลากร จัดหาครู /วิทยากร
ในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อให้ โรงเรี ยนมีทรัพยากรบุคคลเพียงต่อการปฏิบตั กิ าร
โรงเรี ยนได้ จดั ทาแผนพัฒนาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
จัดให้ มีการ
อบรม สัม มนา ศึก ษาดูง าน เพื่ อพัฒ นาบุคลากรให้ มี ศักยภาพในการท างาน และมี ก ารนิ เทศ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ปี ละ 2 ครัง้ รวมทัง้ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในด้ านต่างๆ เพื่อสร้ างขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
(5) ตัววัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) ระบบบริ หารจัดการที่เน้ น
การมีสว่ นร่วมมีจดุ เน้ นเพื่อสร้ างความแข็งแกร่งของโรงเรี ยนมีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ได้ แก่ ผลการ
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สอบวัด ผลทางการศึก ษาระดับ ชาติ (O-NET) ผลการติ ด ตามนัก เรี ยนที่ ส าเร็ จ การศึก ษาเข้ าศึ ก ษาต่ อ
ในระดับอุดมศึกษา เป็ นต้ น และนาผลการปฏิบตั งิ านฝ่ ายมาปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
โรงเรี ยนใช้ กระบวนการควบคุมคุณภาพ (TQM) มาบูรณาการกับวงจรคุณภาพ Deming Cycle
(PDCA) ในการติดตามตรวจสอบและประเมิ นผลการปฏิ บัติง านตามแผนปฏิ บัติการโดยใช้ เครื่ องมื อการ
ตรวจสอบที่ มี ค วามหลากหลายและมี คุณ ภาพตามตัว ชี ว้ ัด ที่ ก าหนดจึ ง สามารถสรุ ป ผลการด าเนิ น ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในการรายงานผลประเมินตนเองประจาปี ของโรงเรี ยน (SAR) และรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจาปี มีการนาผลการประเมินของ สมศ. ผลการนิ เทศติดตาม หลักสูตรและมาตรฐาน
คุณภาพ ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของสถานศึกษาทุกครัง้ ไปใช้ ในการ
ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงมีความมัน่ ใจได้ วา่ แผนปฏิบตั กิ ารและระบบการวัดผลของการปฏิบตั ิการ
โดยรวมซึง่ ส่งผลต่อระบบการจัดการของโรงเรี ยนเพื่อพัฒนานักเรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ
(6) การคาดการณ์ ผลการดาเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS) โรงเรี ยนมีการ
วางแผนในระยะสันไว้
้ ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และวางแผนระยะยาวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานสู่มาตรฐานสากล มีสมรรถนะหลักเพื่อเปรี ยบเทียบเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในระยะสันและระยะยาว
้
ว่ามีความแตกต่าง หรื อไม่บรรลุเป้าหมายก็จะปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรม
การคาดการณ์ ผ ลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรี ยน
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยนอย่างเต็มศักยภาพซึง่ เป็ นเป้าหมายของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล คือ
พัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นพลโลก 5 ประการ ดังนี ้ 1) เป็ นเลิศทางวิชาการ 2) สื่อสารสองภาษา 3) ลา้ หน้ าทาง
ความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ 5) ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และในทุกปี การศึกษาของโรงเรี ยน
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
และ 6 ให้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 ต่อปี โดยเปรี ยบเทียบจากผลการทดสอบในปี ที่ผ่านมา และท้ าทายให้ ยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของโรงเรี ยนให้ มากขึ ้นเป็ นอันดับต้ นๆของจังหวัด
การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ สู่การลงมือดาเนินงานตามกระบวนการ PDCA ภายใต้ งบประมาณ
ที่จากัด ให้ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ย่อมมีความท้ าทายในการบริหารจัดการเป็ นอย่างยิ่ง
ข การปรั บเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ( ACTION PLAN Modification) โรงเรี ยนมีการ
กาหนดการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตามแต่ละกลุ่มบริ หารงานกาหนดไว้ แต่ถ้ามีเหตุจาเป็ น
ฉุกเฉิน หรื อสถานการณ์ไม่เอือ้ อานวยต่อการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการที่วางไว้ กลุ่มบริ หารงาน
ที่รับผิดชอบนันสามารถปรั
้
บเปลี่ยนได้ โดยจัดทาเป็ นบันทึกข้ อความและโครงการเพื่อตอบสนอง
ในการบริ หารจัดการเพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการแล้ วและหลังจากสิ ้นสุดโครงการหรื อ
ระหว่างการดาเนินการตามโครงการ จะนาผลการดาเนินโครงการเข้ าที่ประชุมเพื่อวิเคราะห์ระบบงานตาม
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แผนปฏิบตั ิการมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ จริ งหรื อสภาวการณ์
ที่จาเป็ นให้ สามารถดาเนินการไปสู่เป้าหมายที่กาหนด หรื อสามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิการภายใต้ ข้อมูล
ทุกด้ านและการตัดสินใจของผู้บริหาร ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรี ยนมีความพร้ อมในการแก้ ปัญหา สามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิการ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการเร่งด่วน โดยคานึงถึงประโยชน์และความจาเป็ นเป็ นหลัก
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หมวด 3
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Student and Stakeholder)
3.1 เสียงของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (VOICE OF THE STUDENT and Stakeholder)
ก. การรั บฟั งเสียงนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Listening)
โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา ได้ ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุง่ เน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา โรงเรี ยน
มีการรับฟั งเสียงของนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในปั จจุบนั และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย คือ เครื อข่ายผู้ปกครอง ครูและ
บุค ลากร สภานัก เรี ย น คณะกรรมการสถานศึก ษา สมาคมศิษ ย์ เ ก่ า และนั ก เรี ย นในอนาคตเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสาเร็ จด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา โดยโรงเรี ยนได้ ใช้ กระบวนการรับฟั งเสียงของนักเรี ยนและ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ดังภาพที่ 3.1
วิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
รวบรวมข้ อมูลจากช่องทางต่างๆมาประมวลผล
วิเคราะห์ความต้ องการ ข้ อคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการแก้ ไข ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษา
ประชุมทาความเข้ าใจ การดาเนินการแก้ ไข ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาทิศทางเดียวกัน
พัฒนา ปรับปรุงให้ ตรงกับความต้ องการ
นักเรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียลงความเห็น

ผลการลงความเห็น

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง/
แก้ไข

ผ่าน
สรุปผล /รายงานผลและนาไปใช้ จดั การศึกษาในปี การศึกษาต่อไป

ภาพที่ 3.1 กระบวนการรับฟั งเสียงของนักเรี ยนปัจจุบนั นักเรี ยนในอนาคตและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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(1) นักเรี ยนปั จจุบันและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Current STUDENTS and Stakeholders)
การรับฟั งเสียงของนักเรี ยนปัจจุบนั ที่กาลังศึกษาอยูแ่ ละผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เช่น เครื อข่ายผู้ปกครอง ครู
และบุคลากร สภานักเรี ยน และคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและท้ องถิ่น โดยโรงเรี ยนได้ ประชุมวางแผน
เพื่อกาหนดหัวข้ อหรื อประเด็นที่จะรับฟั งเสียงของนักเรี ยน ด้ านการจั ดหลักสูตรของโรงเรี ยน ด้ านนักเรี ยน
ด้ านครูและบุคลากร ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ในโรงเรี ยน ด้ านการส่งเสริ มนักเรี ยนและด้ านความผูกพันหรื อความภูมิใจในโรงเรี ยน และประเด็นปลายเปิ ด
ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ หลายช่องทาง เช่น กล่องแสดงความคิดเห็นที่ติดตังตามส
้
านักงานภายใน
โรงเรี ยน แบบสอบถาม สื่อสังคมออนไลน์ facebook ประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา facebook
คณะกรรมการนักเรี ยน และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน www.tpp.ac.th ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นออนไลน์ได้
เมื่อได้ ข้อมูลสารสนเทศจากรับฟั งเสียงของนักเรี ยนแล้ ว ทางโรงเรี ยนได้ แต่งตังคณะกรรมการคั
้
ดกรองและ
วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศที่เ ป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรี ยน โดยมอบหมายฝ่ ายงานต่างๆเป็ นผู้รับผิดชอบ และ
แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงาน แก้ ไข ปรับปรุ ง และพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้ องให้ ตรงกับความต้ องการของ
นักเรี ยนและเป็ นประโยชน์กบั นักเรี ยนมากที่สดุ
(2) นักเรี ยนในอนาคตและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Potential STUDENTS and Stakeholder)
การรับเสียงของนักเรี ยนในอนาคตและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โรงเรี ยนกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับ ฟั ง
เสียงของนักเรี ยนและผู้ปกครองระดับประถมศึกษาในอาเภอเกาะสมุย โดยเฉพาะพื ้นที่ตาบลแม่น ้า และตาบล
บ่อผุด ซึ่ง เป็ นเขตพื น้ ที่ บริ การของโรงเรี ยน ในประเด็นด้ านหลัก สูตร ด้ า นการบริ ก ารทางการศึก ษา และ
ข้ อเสนอแนะต่างๆ โดยโรงเรี ยนได้ จดั ทาโครงการแนะแนวศึกษาต่อของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 ออก
แนะแนวโรงเรี ย นประถมศึกษาในเขตพื น้ ที่ บ ริ การเป็ น ประจ าทุก ปี ซึ่ง ได้ ประชาสัม พัน ธ์ ผลงานภาพรวม
ความสาเร็ จ หลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาเทียบกับโรงเรี ยนต่างๆ และ
ดาเนินการรับฟั งข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ต่างๆ จากนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็ นเสียงของนักเรี ยน
ในอนาคตที่ จ ะมาศึกษาต่อที่ โรงเรี ยน เป็ นข้ อมูลย้ อนกลับและเสี ยงจากภายนอก เพื่ อให้ ไ ด้ ม าซึ่ง ข้ อมูล
สารสนเทศ แล้ วนาข้ อมูลไปวิเคราะห์ความต้ องการ ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะ แล้ วจึงนาผลการวิเคราะห์
ไปวางแผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบตั ิประจาปี จากนัน้ แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานเพื่อปรับปรุ ง พัฒนา
แก้ ไขหลักสูตรและบริ บทด้ านต่างๆของโรงเรี ยนให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของนักเรี ยนปั จจุบนั นักเรี ยน
ในอนาคต และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เพื่อให้ การบริการทางการศึกษาเป็ นระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรี ยน (Determination of STUDENTS
and Stakeholders Satisfaction and Engagement)
(1) ความพึงพอใจ ความไม่ พงึ พอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction and
ENGAGEMENT)
โรงเรี ยนใช้ กระบวนการรับฟั งเสียงของนักเรี ยนและผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลสารสนเทศ
โดยใช้ วิธีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจที่มีตอ่ การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน และความผูกพันกับ
โรงเรี ยน เพื่อตอบสนองความต้ องการของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้ เหมาะสมและเกิดประโยชน์มาก
ที่สดุ โดยมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจและความผูกพัน ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 กระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พงึ พอใจและความผูกพันกับโรงเรี ยน
กระบวนการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจและ
ความผูกพันธ์ของนักเรียน
รวบรวมข้ อมูลจากการประเมิน/
วิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ประชุมทาความเข้ าใจ
กาหนดแนวทาง การพัฒนา
ปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพ
ดาเนินการพัฒนา
นักเรียนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียลงความเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาของโรงเรียน
A

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1.เพื่อสารวจความพึงพอใจ
ของนักเรียนและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียที่มีตอ่ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน

1.ร้ อยละของความพึงพอใจของ
นักเรียนนักเรียนและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียที่มีตอ่ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ร้ อยละ80

2.เพื่อสารวจความผูกพันของ
นักเรียนและผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียที่มีตอ่ โรงเรียน

2.ร้ อยละของความผูกพันของ
นักเรียนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่
มีตอ่ โรงเรียน

ร้ อยละ80
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กระบวนการ (ต่ อ)

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

A

ไม่ผ่าน
ปรับปรุง/

ผลการลงความเห็น

แก้ไข
ผ่าน

สรุปผลและนาไปใช้ พฒ
ั นาต่อไป

รายงานผล

โรงเรี ย นใช้ กระบวนการรั บ ฟั ง เสี ย งของนัก เรี ย นท าให้ ได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล และสารสนเทศเกี่ ย วกั บ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อนาข้ อมูลจากการ
ประเมินมาวิเคราะห์สภาพปั ญหาและพัฒนาปรับปรุ งการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนใช้ วิธีการ
ประเมินความพึงพอใจในหลายช่องทาง นอกจากผ่านกล่องรับความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อทาง
สังคมออนไลน์ face book คณะกรรมการนักเรี ยน เว็บไซต์ของโรงเรี ยน www.tpp.ac.th แล้ วได้ ใช้ แบบสารวจ
ความพึง พอใจ เป็ นการวิเ คราะห์ ข้อมูล อย่างมี ระบบ เมื่ อได้ ม าซึ่ง ข้ อมูลจากส ารวจและวิ เคราะห์ แล้ วนัน้
โรงเรี ยนได้ แต่งตังคณะกรรมการกลั
้
น่ กรองอีกครัง้ หนึง่ จากนันแต่
้ งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการพัฒนาปรับปรุง
ให้ ตรงกับความต้ องการ คือ มอบหมายฝ่ ายงานรับผิดชอบดาเนินการ กาหนดแนวทางในการพัฒนาต่อไป
โรงเรี ยนใช้ แบบสารวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาปี ละ 1 ครัง้ ในการ
สรุ ปข้ อมูลที่ทาให้ โรงเรี ยนทราบถึงระดับความพึงพอใจ เช่น ข้ อมูลความพึงพอใจของนักเรี ยนด้ านคุณภาพ
นักเรี ยน ด้ านหลักสูตร ด้ านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านครู และบุคลากร ด้ านวัสดุ อุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยี ด้ านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้ อมในโรงเรี ย น เป็ นต้ น ซึ่งผลปรากฏว่า ด้ านนักเรี ยน มีความพึง
พอใจเรื่ องนักเรี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ภาพมากที่สุด ด้ านหลักสูตร มีความพึงพอใจเรื่ องหลักสูตรของ
โรงเรี ยนเน้ นให้ นกั เรี ยนมีความรู้ ทางวิชาการและมีคุณธรรมมากที่สุด ด้ านครู และบุคลากร มีความพึงพอใจ
เรื่ องครู และบุคลากรมี มนุษยสัมพันธ์ ที่ดีต่อนักเรี ยน ผู้ปกครอง เพื่อนครู และบุคคลอื่นๆมากที่สุด ด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน มีความพึงพอใจเรื่ องครู มีการวางแผนจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ มากที่สุด ด้ านวัสดุ
อุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยี มีความพึงพอใจด้ านการให้ บริ การฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด
ด้ านสิ่ง แวดล้ อมในโรงเรี ยน มี ความพึง พอใจเรื่ องโรงเรี ยนมีบริ เวณให้ นักเรี ยน ครู และบุคลากรได้ พักผ่อน
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หย่อนใจยามว่างมากที่ สุด และด้ า นส่ง เสริ ม นัก เรี ย น มี ค วามพึง พอใจเรื่ อ งโรงเรี ยนมี การจัดนิ ทรรศการ
แหล่งเรี ยนรู้เพื่อให้ นกั เรี ยนทังภายในและภายนอกได้
้
ศกึ ษาค้ นคว้ าข้ อมูลมากที่สดุ
จากการดาเนินงานการรับฟั งเสียงของนักเรี ยน ส่งผลให้ นกั เรี ยนกลุ่มตลาดในอนาคตมีความพึงพอใจ
และเชื่อมั่นกับการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ส่งผลให้ มีจานวนนักเรี ยนที่มาสมัครเข้ าศึกษาต่อในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 เฉลี่ยเพิ่มขึ ้นทุกปี รวมถึงค่าเฉลี่ยจานวนนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ที่เข้ าศึกษาต่อระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มีจานวนเพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกัน
ในส่วนของข้ อมูลที่แสดงถึงความผูกพันของนักเรี ยนที่มีต่อโรงเรี ยนนัน้ ปรากฏในการมีส่วนร่ วมของ
ศิษย์เก่าและเครื อข่ายผู้ปกครองผ่านทางกิจกรรมที่โรงเรี ยนได้ จดั ขึ ้น เช่น จานวนศิษย์เก่าที่ให้ ความร่ วมมือ
ในการจัดงานและเข้ าร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้ าชาวทีปราษฎร์ พิทยา กิจกรรมทอดผ้ าป่ าเพื่อการศึกษา กิจกรรม
วันไหว้ ครู กิจกรรมวันกตัญญู กิจกรรมกีฬาสี เป็ นต้ น
การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของนักเรี ยนและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย
ที่มี ต่อโรงเรี ยนนัน้ จะทาให้ ผ้ ูบริ หารและผู้ที่เกี่ ยวข้ องรั บทราบถึง ความต้ องการ ข้ อเท็จ จริ งและข้ อคิดเห็น
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาศักยภาพของเรี ยนให้ ตรงกับวิสัยทัศน์ ความต้ องการของกลุ่มบุคคลที่ เกี่ ยวข้ องและ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรี ยนอย่างเกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ ง (Satisfaction Relative to Competitions)
โรงเรี ย นได้ ด าเนิ น การวางแผนใช้ แ บบประเมิ น ความพึง พอใจส ารวจข้ อ มูล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล
เปรี ยบเทียบกับคู่เทียบที่มีหลักสูตรคล้ ายคลึงกัน โดยผลการประเมินปรากฏว่า โรงเรี ยนได้ รับ ความไว้ วางใจ
ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจจากนักเรี ยน ผู้ปกครองและชุม ชน ดัง เห็นได้ จ ากจ านวนนักเรี ยนที่ สมัคร
เข้ าเรี ยนต่อในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาต่อปี ที่ 1 และ 4 ที่มีจานวนมากกว่าโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในอาเภอเกาะสมุย
ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบในเชิงลึกพบว่า โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยามีความได้ เปรี ยบและมีความโดดเด่นในหลายด้ าน
เช่น ด้ านหลักสูตรที่ได้ มาตรฐานสากล ด้ านคุณภาพของครู และบุคลากร และด้ านกระบวนการจัดการเรี ยน
การสอนที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นมาตรฐานสากล
นอกจากนีไ้ ด้ แบบสอบถามถึง เหตุผลของนักเรี ยนที่ เข้ าศึกษาต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1และ 4
ที่เลือกเข้ าศึกษาต่อโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา พบว่า โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยามีการจัดการเรี ยนการสอนที่เป็ น
มาตรฐานสากล รองลงมาคือ ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีคณ
ุ ธรรม และโรงเรี ยนมีหลักสูตร
รองรับตรงกับความสามารถและความต้ องการของนักเรี ยน ตามลาดับ นอกจากนีจ้ ากผลการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับประเทศ ทาให้ โรงเรี ยนมีชื่อเสียงจนเป็ นที่ยอมรับและได้ รับความไว้ วางใจ ความเชื่อมัน่
จากผู้ป กครอง รวมถึ ง การไว้ ว างใจในคุณ ภาพการจัด การศึก ษาจากรุ่ น สู่รุ่ น ซึ่ง นัก เรี ย นที่ จ บการศึก ษา
จากโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาสามารถเข้ าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในจานวนเพิ่มขึ ้นกว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
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ทุกปี ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา ได้ รับการไว้ วางใจจากนักเรี ยน
ในอนาคต นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เดิม ถ่ายทอดความเชื่อมัน่ และความผูกพันกับโรงเรี ยนจากรุ่ นสู่รุ่น
ให้ เ ป็ นโรงเรี ยนที่ มี คุณภาพและประสิทธิ ภ าพเที ยบเคียงโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมากกว่าโรงเรี ยนคู่เทียบ
ที่มีหลักสูตรคล้ ายคลึงกันในเขตพื ้นที่ใกล้ เคียงกัน
การเปรี ย บเที ย บกับ คู่ เ ที ย บ ท าให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและผู้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องได้ วิ เ คราะห์ จุด เด่น จุด ด้ อ ย
ของโรงเรี ยนตนเองและโรงเรี ยนคู่เทียบ เพื่อวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาและการสร้ างความเชื่อมั่น
ของนักเรี ยนในเขตพื ้นที่บริการ เขตพื ้นที่ใกล้ เคียงและนอกเขตพื ้นที่บริ การ อันนาไปสู่การเป็ นที่ยอมรับในระดับ
ที่สงู ขึ ้นต่อไป
3.2 ความผูกพันของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Engagement)
ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Product Offerings STUDENT
and Stakerholder Support)
(1) หลักสูตร (Product Offerings)
โรงเรี ย นได้ ก าหนดหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาโดยยึ ด ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 และเหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยน โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็ นหลักสูตรตามรูปแบบของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ซึ่งปรับปรุ งแก้ ไขจากการสารวจความต้ องการของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ในเรื่ องหลักสูตรและบริการ โดยมีกระบวนการวางแผนหลักสูตรให้ ตอบสนองต่อความต้ องการของนักเรี ยนและ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ดังตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรี ยนให้ ตอบสนองความต้ องการของนักเรี ยน
กระบวนการ
วิเคราะห์วสิ ยั ทัศน์ บริบทโรงเรียน
หลักสูตรแกนกลางและเสียงของ นร.
แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการออกแบบ
หลักสูตรประจาปี

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1.เพื่อสารวจความต้ องการด้ าน
หลักสูตรของนักเรียนและผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสีย

1.ร้ อยละของนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียมีความ
ต้ องการด้ านหลักสูตร

ร้ อยละ 80

2.เพื่อจัดทาหลักสูตรให้
ตอบสนองความต้ องการของ
นักเรียนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

2.ร้ อยละของนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียเห็นว่า
หลักสูตรตอบสนองต่อความ
ต้ องการ

ร้ อยละ 80

3.เพื่อสารวจความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่
มีตอ่ หลักสูตรของโรงเรียน

3.ร้ อยละของนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรของ
โรงเรียน

ร้ อยละ 80

ร่าง/ออกแบบหลักสูตรให้ ตรงกับความต้ องการ
ของนักเรียน ผู้ปกครอง
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้ องพิจารณา

ผลการพิจารณา

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง/
แก้ไข

ผ่าน
ประกาศใช้ หลักสูตรสถานศึกษา

รายงานผล

โรงเรี ย นด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รเป็ นประจ าทุ ก ปี โดยใช้ แบบวิ เ คราะห์ ห ลัก สู ต รส ารวจ
ความคิดเห็นจากนักเรี ยน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริ หาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและท้ องถิ่น เพื่อให้
ข้ อมูลมาสารสนเทศมาวิเคราะห์ข้อเด่น ข้ อด้ อย และความต้ องการที่จะให้ มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้ องกับ
แบบสารวจความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน นามาประมวลผลร่วมวิสยั ทัศน์ บริ บทของโรงเรี ยน
และนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยของรัฐบาล โดยแต่งตังคณะกรรมการออกแบบและปรั
้
บปรุง
หลักสูตร เป็ นกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ก่อนหลอมรวมเป็ นหลักสูตรสถานศึกษา เสนอฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบและอนุมตั ใิ ช้ หลักสูตร
โรงเรี ย นได้ จัด หลัก สูต รที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น และมี ค วามหลากหลายตรงตามโครงสร้ างหลัก สูต ร
สถานศึกษา กิ จ กรรมพัฒ นาผู้เ รี ยน กิ จ กรรมชุม นุม กิ จ กรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่ม เวลารู้ กิ จ กรรมสาธารณะ
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ประโยชน์ กิ จ กรรมค่ายกลุ่มสาระต่างๆ ซึ่ง มีทัง้ กิ จกรรมที่ นักเรี ยนรวมกลุ่ม เป็ นผู้กาหนดขึน้ และโรงเรี ยน
กาหนดตามบริ บทของโรงเรี ยน แล้ วให้ นกั เรี ยนเลือกตามความถนัดและความสนใจ โดยโรงเรี ยนอานวยความ
สะดวกในการบริ การทังสถานที
้
่ วัสดุอปุ กรณ์ สื่อเทคโนโลยีและงบประมาณในการจัดกิ จกรรม เพื่อให้ เกิดการ
เรี ยนรู้และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยน
นอกจากนี โ้ รงเรี ย นมี ก ารจัด รายวิ ช าเรี ย นเพิ่ ม เติ ม รายวิ ช าเลื อ กเสรี กิ จ กรรมชุ ม นุม ที่ มี ค วาม
หลากหลาย ผู้เ รี ยนสามารถเลื อกเรี ยนได้ ตามความถนัดและความสนใจ อี กทัง้ ได้ มุ่ง เน้ น ส่ง เสริ ม สาหรั บ
นักเรี ยนที่ มี ค วามสามารถพิเ ศษด้ า นวิช าการ ด้ านศิลปะ ดนตรี และการแสดง การกี ฬ าและนันทนาการ
ด้ านจริ ยธรรมและจิตสาธารณะ เพื่อให้ นักเรี ยนได้ แสดงศักยภาพ ความสามารถ ความคิดสร้ างสรรค์และ
การกล้ าแสดงออก พร้ อมสาหรับการแข่งขันในเวทีระดับมาตรฐานสากล
การกาหนดและปรั บหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้ องการของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ส่งผล
ให้ โรงเรี ยนสามารถจัดการศึกษาได้ ให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงสามารถดึงดูด
นักเรี ยนกลุม่ ใหม่และสร้ างความเชื่อมัน่ ในการเรี ยนให้ กบั นักเรี ยนปัจจุบนั ได้ อีกด้ วย
(2) การสนับสนุนนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Support)
โรงเรี ยนดาเนินการรับฟั งเสียงความต้ องการของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในช่องทางต่างๆ เพื่อ
สารวจปัญหาและข้ อเท็จจริ ง จากนันน
้ าข้ อมูลมาวางแผนและแบ่งงานรับผิดชอบในการสนับสนุนนักเรี ยนและ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียให้ เหมาะสมความต้ องการและเกิดประโยชน์ค้ มุ ค่ามากที่สุด โดยมีกระบวนการสนับสนุน
นักเรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ดังตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 กระบวนการสนับสนุนนักเรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
กระบวนการ

วัตถุประสงค์

0 วิเคราะห์การประชุมสนับสนุนนักเรียนผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย

รับฟังเสียงความต้ องการ
วางแผนและแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบ
สนับสนุนนักเรียนในแต่ละด้ านให้ ตรงกับ
ความต้ องการและความเหมาะสม

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1.เพื่อสนับสนุนนักเรี ยน
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียให้
ตรงกับความต้ องการและ
เกิดประโยชน์ค้ มุ ค่ามาก
ที่สดุ

1.ร้ อยละของนักเรี ยน ร้ อยละ 80
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ได้ รับการสนับสนุนตรง
กับความต้ องการและ
เกิดประโยชน์ค้ มุ ค่า

2.นักเรี ยนและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
กับการสนับสนุนของ
โรงเรี ยน

2.ร้ อยละของนักเรี ยน ร้ อยละ 80
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
มีความพึงพอใจกับการ
สนับสนุนของโรงเรี ยน

ผู้บริหาร นักเรียนและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียลงความเห็น
ไม่เหมาะสม
ผลการลงความเห็น

ปรับปรุง/
แก้ไข

ผ่าน
สรุปผล/ นาไปใช้
รายงานผล

โรงเรี ยนมีวิธีการดาเนินงานสนับสนุนนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในด้ านการจัดการศึกษา โดยการ
รับข้ อมูลความต้ องการจากการรับฟั งเสียงของนักเรี ยน กลุ่มนักเรี ยนหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียผ่านกล่องรับความ
คิด เห็ น และผ่า นเว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย น www.tpp.ac.th น าข้ อ มูล มากลั่น กรองและวิ เ คราะห์ ป ระชุม วางแผน
เพื่อกาหนดแนวทางในการสนับสนุน โดยการประชุมวางแผน แต่งตังคณะกรรมการตามกลุ
้
่ม งานรับผิดชอบ
ให้ การสนับสนุนนักเรี ยนและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ยให้ ครอบคลุมทุกด้ านตามความต้ องการและความจ าเป็ น
โดยกลุม่ งานรับผิดชอบมีกระบวนการสนับสนุนนักเรี ยน ดังนี ้
1) กลุ่ม งานบริ ห ารทั่ว ไป ให้ บ ริ ก ารและสนับ สนุน ด้ านอาคารสถานที่ และจัด สิ่ง แวดล้ อมให้ เ อื อ้
ประโยชน์ในการเรี ยนรู้ รวมทังจั
้ ดระบบสารสนเทศที่สามารถสืบค้ นได้ ระบบเครื อข่าย internet ระบบ WiFi
ให้ บริการครอบคลุมพื ้นที่บริเวณโรงเรี ยน
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2) กลุ่มงานบริ หารวิชาการ ให้ การสนับสนุนด้ านการจัดการเรี ยนการสอน การสนับสนุนทุนการศึกษา
สาหรับจัดสรรแก่นกั เรี ยนเรี ยนดี นักเรี ยนเรี ยนดีแต่ยากจน และนักเรี ยนความประพฤติดีตามความเหมาะสม
มีการยกเว้ นค่าเล่าเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่สร้ างชื่อเสียงให้ โรงเรี ยนในระดับประเทศ การบริ การข้ อมูลและแนะ
แนวสาหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุน ส่งเสริ มความสามารถของผู้เรี ยนในด้ านต่างๆ
ตามความถนัดและความสนใจ ให้ บริการการออกหลักฐานทางวิชาการ
3) กลุ่มงานบริ หารกิจการนักเรี ยน สนับสนุนด้ านความปลอดภัย ความเรี ยบร้ อย ช่วยเหลือนั กเรี ยน
ในการทากิจกรรมและสร้ างความเชื่อมัน่ ในการดูแลนักเรี ยนให้ แก่ผ้ ปู กครอง
4) กลุ่ ม งานบริ ห ารงบประมาณและสิ น ทรั พ ย์ ให้ การสนับ สนุ น ด้ า นวัส ดุอุ ป กรณ์ แ ละจัด สรร
งบประมาณในการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพ พัฒนาศักยภาพนักเรี ยนประจาปี
5) กลุ่มงานบริ หารบุคคล สนับสนุ นและอานวยความสะดวกในการจัดหาวิทยากรผู้มีความชานาญ
เฉพาะทางในการจัดอบรมครูและนักเรี ยนให้ มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ ้นและ การศึกษาดูงานนอกสถานที่
เป็ นต้ น
การสนับสนุนนักเรี ยนและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย ถื อเป็ นกลไกส าคัญในการสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับ
นักเรี ยน กลุ่มนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในการให้ การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ดังเห็นได้
จากจานวนนักเรี ยนที่สมัครเข้ าศึกษาต่อเพิ่มขึ ้นในแต่ละปี รวมทังชุ
้ มชนให้ ความร่วมมือ สนับสนุนและอานวย
ความสะดวกในการจัด กิ จ กรรมของโรงเรี ย นมาโดยตลอด ท าให้ การจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ยนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และตรงกับบริบทของนักเรี ยนและชุมชน
(3) การจาแนกนักเรียน (STUDENT Segmentation)
โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาเป็ นโรงเรี ยนประจาตาบลที่มีขีดความสามารถในการจัดการศึกษาเทียบเท่า
โรงเรี ยนประจาอาเภอหลายโรงเรี ยน เปิ ดสอนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1– 6 มีแผนการเรี ยนของมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3 แบ่งออกเป็ น 3 แผนการเรี ยน คือ แผนการเรี ยนห้ องเรี ยนโครงการพิเศษ วิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และแผนการเรี ยนทัว่ ไป ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4-6
แบ่ง ออกเป็ น 5 แผนการเรี ย น คื อ แผนการเรี ย นห้ อ งเรี ย นโครงการพิ เ ศษวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนการเรี ยนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา แผนการเรี ยน
ภาษาจี น และแผนการเรี ย นทั่ว ไป โดยโรงเรี ย นให้ ค วามส าคัญ กับ นัก เรี ย นในอนาคตที่ จ ะมาศึก ษาต่อ
ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกและจาแนกนักเรี ยน ดังนี ้ ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรี ยนตามปฏิทินการรับสมัครเรี ยน
นักเรี ยนใหม่ จาก สพฐ. ซึ่งจะดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรี ยนห้ องเรี ยนโครงการพิเศษโรงเรี ยนก่อน เพราะ
นัก เรี ย นกลุ่ม ส าคัญ ที่ จ ะประสบความส าเร็ จ และสร้ างชื่ อ เสี ย งให้ กับ โรงเรี ย นต่อ ไป และนัก เรี ย นทั่ว ไป
ที่ จ ะเข้ าเรี ย นในชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 ต้ องผ่า นการทดสอบการอ่า นภาษาไทยและทักษะคณิ ต ศาสตร์
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โดยมีผ้ ูปกครองรั บทราบด้ วย เป็ นการคัดกรองนักเรี ยนที่ ไม่ผ่านการอ่านภาษาไทยและทักษะคณิตศาสตร์
เพื่อแก้ ปัญหาให้ การช่วยเหลือต่อไป นักเรี ยนที่ผ่านการทดสอบอ่านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ แล้ ว ต้ องสอบ
จัดลาดับเพื่อคัดเลือกนักเรี ยนเข้ าเรี ยนแผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จานวน 2 ห้ องเรี ยน จากนัน้
เป็ นแผนการเรี ยนทัว่ ไป สาหรับนักเรี ยนที่จะเข้ าเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนให้ ความสาคัญกับนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 เดิมของโรงเรี ยนได้ เข้ าศึกษาต่อในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งเป็ นการสร้ างความ
ผูกพันให้ กับนักเรี ยน โดยกาหนดโควตาเข้ าเรี ยน จานวนร้ อยละ 80 โดยยื่นผลการเรี ยนตามแผนการเรี ยน
ที่สนใจ ส่วนนักเรี ยนทัว่ ไปสามารถสมัครเข้ าเรี ยนและสอบคัดเลือกตามแผนการเรี ยนที่สนใจ
ทัง้ นี โ้ รงเรี ยนที ปราษฎร์ พิทยามี นักเรี ยนสมัครเข้ าเรี ยนทุกปี และต้ องกาหนดแผนการรั บนักเรี ยน
ขยายห้ องเรี ยนเพื่อรองรั บนักเรี ยนในอนาคตได้ เพี ยงพอกับความต้ องการ เนื่องจาก เมื่อเปรี ยบเที ยบกลุ่ม
นักเรี ยนโรงเรี ยนคู่แข่งที่มีหลักสูตรคล้ ายคลึงกันในอาเภอเกาะสมุยในด้ านการเข้ าศึกษาต่อ ด้ านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ผลการทดสอบระดับชาติและผลการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน พบว่า
โรงเรี ยนที ปราษฎร์ พิ ทยามี ค่าเฉลี่ ยจ านวนนักเรี ยนที่ เ ข้ าศึกษาต่อ ด้ านผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้ านผล
การทดสอบระดับชาติ และด้ านผลการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนอยู่ในระดับที่สงู กว่า
โรงเรี ย นคู่แ ข่ ง ซึ่ ง ถื อ ว่า เป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศส่ว นส าคัญ ที่ ท าให้ นัก เรี ย นและผู้ป กครองมี ค วามเชื่ อ มั่น
ส่งบุตรหลานเข้ าศึกษาต่อและให้ การสนับสนุนโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา
ข. การสร้ างความสั มพันธ์ กับนั กเรี ยนและผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย (Building STUDENT and
Stakeholders Relationships)
(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationships Management)
โรงเรี ยนมีการดาเนินงานในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน คณะครู และผู้บริ หาร
โรงเรี ยนเพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และยกระดับภาพลักษณ์ของโรงเรี ยนให้ เป็ นที่ยอมรับของสังคมมากขึ ้น รวมถึง
การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน นักเรี ยนกับครู ครูกบั ผู้บริ หาร ครูกบั ผู้ปกครอง
ผู้บริหารกับผู้ปกครองและโรงเรี ยนกับชุมชน เพื่อเสริ มสร้ างความผูกพันให้ กบั นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน
รวมทัง้ ตอบสนองต่อความต้ องการของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอีกด้ วย โดยโรงเรี ยนมีกระบวนการ
จัดการความสัมพันธ์ในโรงเรี ยน ดังตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ในโรงเรี ยน
กระบวนการ
วิเวิคราะห์
เคราะห์คความสั
วามสัมมพัพันนธ์ใธ์นโรงเรี
ในโรงเรียนยน

ประชุมวางแผน
แต่งตังคณะกรรมการ
้
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ผลการจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของ
นักเรียน คณะครูและโรงเรียนให้ ผ้ ู
มีสว่ นได้ สว่ นเสียและส่วนตลาด
รับทราบ

1.ร้ อยละของผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียและส่วนตลาดรับ
เห็นถึงผลงานของนักเรียน
คณะครูและโรงเรียน

ร้ อยละ 80

2.เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และ
ความเชื่อมัน่ ของโรงเรียน

2.ร้ อยละของนักเรียนใน
อนาคตและผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียมีความเชื่อมัน่ ต่อ
โรงเรียน

ร้ อยละ 80

ปรับปรุง/
ไม่ผ่าน แก้ไข

สรุปผล/ดาเนินการต่ผ่าอนเนื่อง

รายงานผล

โรงเรี ยนมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆในแต่ละปี การศึกษาเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คลในโรงเรี ยน โดยมี ก ารออกแบบและเขี ย นแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี ให้ สอดคล้ องกั บ หลั ก สู ต ร
บริบทโรงเรี ยนและเทียบเคียงกับการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานสากล และกาหนดค่านิยมหลักขององค์กร
เป็ นการประชาสัมพันธ์โรงเรี ยนควบคูไ่ ปด้ วย ทังนี
้ ้เพื่อให้ ได้ นกั เรี ยนใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งการรับนักเรี ยนรวมถึง
สร้ างความผูกพันที่เข้ มแข็งในองค์กร โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ ที่หลากหลายและเหมาะสม
กับช่วงวัยและการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน โดยมีการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อตอบสนองตามความต้ องการของ
นักเรี ยนกลุม่ ต่างๆ เช่น กิจกรรมของนักเรี ยนปัจจุบนั ได้ แก่ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมกีฬาประจาระดับ กิจกรรม
วันไหว้ ครู กิจกรรมวันกตัญ ญู หรื อกิจกรรมตามหลักสูตรต่างๆ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยนเข้ าใหม่ โดยครู
ที่ปรึ กษา ทาหน้ าที่ดูแลให้ ความช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างใกล้ ชิด กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศเพื่อสร้ างความผูกพัน
ระหว่างนักเรี ยนกับเพื่อนร่วมรุ่น ระหว่างนักเรี ยนกับครู และระหว่างนักเรี ยนกับโรงเรี ยน มีการสรรหาเครื อข่าย
ผู้ป กครอง เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ประสานความร่ ว มมื อ ในการจัด กิ จ กรรมให้ เ กิ ด ความสัม พัน ธ์ อัน ดีร ะหว่า งบ้ า น
กับโรงเรี ยน กิจกรรมสานความสัมพันธ์ของศิษย์เก่า เช่น กิจกรรมคืนสู่เหย้ า กิจกรรมทอดผ้ าป่ าเพื่อการศึกษา
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ของโรงเรี ยน กิจกรรมวันไหว้ ครู และกิจกรรมของนักเรี ยนในอนาคต ได้ แก่ การแนะแนวการศึกษาต่อให้ แก่
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ในเขตพื ้นที่การบริ การของโรงเรี ยน มีการจัดห้ องเรี ยนคุณภาพ ห้ องปฏิบตั ิการ
ที่ทนั สมัย การให้ ช่วยเหลือ จัดสรรทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนที่ยากจนและส่งเสริ มความสามารถพิเศษ ใช้ ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่เข้ มแข็งเพื่อรักษานักเรี ยนให้ สาเร็ จตามหลักสูตรให้ มากที่สดุ มีการเยี่ยมบ้ านนักเรี ยน
การดูแลนักเรี ยนที่ประสบภัย รวมทังรั้ บฟั งปัญหาของนักเรี ยนในทุกด้ านและดาเนินการช่วยเหลือให้ ทนั ท่วงที
นอกจากนี โ้ รงเรี ยนได้ ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานของนักเรี ยน คณะครู และโรงเรี ยน
ผ่านทางเคเบิ ้ลทีวี วารสารและเว็บไซต์ของโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาหรื อการจัดกิจกรรม Open house เพื่อ
ให้ กบั นักเรี ยนและผู้ปกครองได้ เห็นถึงผลงานและคุณภาพของโรงเรี ยน รวมถึงเป็ นการยกระดับภาพลักษณ์ที่ดี
ของโรงเรี ยนอีกด้ วย ซึ่งการดาเนินการจัดการความสัมพันธ์ให้ เกิดขึ ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้ องกับโรงเรี ยนนัน้ จะช่วยให้
โรงเรี ยนมีมาตรฐานในการรักษานักเรี ยน เกิดความสามัคคีและความสร้ างสรรค์ในโรงเรี ยน รวมทังยั
้ งช่วยเพิ่ม
โอกาสให้ โรงเรี ยนได้ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ได้ นกั เรี ยนใหม่และยกระดับมาตรฐานโรงเรี ยนให้ เพิ่มมากขึ ้นด้ วย
(2) การจัดการกับข้ อร้ องเรี ยน (Complaint Management)
โรงเรี ยนมีการดาเนินการรับฟั ง เสี ยงนักเรี ยนและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย และได้ รวบรวมข้ อเสนอแนะ
ข้ อคิดเห็น และข้ อร้ องเรี ยน มาวิเ คราะห์ และวางแผนการแก้ ปัญหาเพื่ อตอบสนองกับความต้ องการของ
นักเรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย โดยโรงเรี ยนมีกระบวนการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยน ดังนี ้
โรงเรี ย นได้ มี ก ารวางแผนการด าเนิ น การรั บ ฟั ง ข้ อ ร้ องเรี ย นของนัก เรี ย นและผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
หลายช่องทาง ได้ แก่ การรับ ฟั งข้ อร้ องเรี ยนผ่านกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรี ยน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กสภานักเรี ยน ผ่านเว็บไซต์โรงเรี ย น www.tpp.ac.th ผ่านเครื อข่ายผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า
ซึง่ เมื่อได้ ข้อร้ องเรี ยนแล้ ว รวบรวมข้ อมูลและกลัน่ กรอง ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้ องและดาเนินการวิเคราะห์ข้อเท็จจริ ง
หากข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าวเป็ นเรื่ องสาคัญ ผู้บริหารรี บดาเนินการแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินการแก้ ไข ปรับปรุง
ให้ ทนั ท่วงที เพื่อให้ ตอบสนองกับความต้ องการของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียและให้ เกิดประโยชน์ มาก
ที่สุด จากนันรวบรวมข้
้
อมูลมาประมวลผลเพื่อนาไปปรับปรุงการจัดการปั ญหาที่เกิดขึ ้นภายในโรงเรี ยนและ
ให้ เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งการจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนจะต้ องมีวิธีการที่เหมาะสมกับข้ อร้ องเรี ยนดังกล่าว
เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาหรื อข้ อเรี ยกร้ องตามมาภายหลัง การจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนที่มีประสิทธิ ภาพจะช่วยให้
โรงเรี ย นได้ รั บ รู้ ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ ในการจัด การศึก ษา มี ก ารวางแผนในการแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ให้ ต รงจุ ด
เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย อีกทัง้ ยัง เป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี
ขององค์กร ทาให้ โรงเรี ยนมีความเชื่อมัน่ และมีบรรยากาศที่เหมาะสมเอื ้อกับการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
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หมวดที่ 4
การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
(Measurement Analysis and Knowledge Management)
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge
Management)
ก. การวัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE MEASUREMENT)
(1) ตัววัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE MEASURE) โรงเรี ยนมีวิธีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์
และปรับให้ สอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกันโดยบูรณาการข้ อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบตั กิ าร
ประจาวันและผลการดาเนินการของโรงเรี ยน
ตารางที่ 4.1 แสดงกระบวนการวัดผลการดาเนินการ
กระบวนการ
วัตถุประสงค์
ตัววัด/ตัวชีว้ ัด
เป้ าหมาย
ศึกษาวิเคราะห์ตวั วัดผลการ

รวบรวมตัววัดผลการดาเนินการ
สร้ างเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล
รวบรวมข้ อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล

1. เพื่อให้ ฝ่ายบริหารรับทราบถึง
งบประมาณรายได้ และสัดส่วนของ
งบประมาณรายจ่าย
2. เพื่อฝ่ ายผู้บริหารทราบถึงแผนงาน
โครงการที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์

3. เพื่อให้ ฝ่ายบริหารทราบถึงผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในปี การศึกษา
4. เพื่อให้ ฝ่ายบริหารทราบถึง
ผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)

5. เพื่อให้ ฝ่ายบริหารทราบถึงการ
ไม่ผ่าน
ผลการ
ปรับปรุง/แก้ไข เพิม่ ขึ ้นของนักเรียนสมัครเข้ าเรียนใน
วิเคราะห์
ปี การศึกษา
ผ่าน
6. เพื่อให้ ฝ่ายบริหารทราบเกี่ยวกับ
ครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
สรุปรายงานผล 1 ปี และ
7. เพื่อให้ ฝ่ายบริหารทราบถึง
เปรียบเทียบ 3 ปี
ผลสาเร็จของการปฏิบตั ิงานนของ
ระบบการจัดการเรียนรู้ ระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. ร้ อยละของงบประมาณ
รายได้ และสัดส่วนของ
งบประมาณรายจ่าย
2. ร้ อยละของแผนงาน
โครงการที่สอดคล้ องกับกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี
3. ร้ อยละผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในปี
การศึกษา
4. ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET)

ร้ อยละ 80

ร้ อยละ 90

ร้ อยละ 70

ร้ อยละ 3

5. ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นของ
ร้ อยละ 10
นักเรียนสมัครเข้ าเรียนในปี
การศึกษา
6. ร้ อยละครูที่มีใบประกอบ ร้ อยละ 80
วิชาชีพครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู
7. ร้ อยละของผลสาเร็จของ ร้ อยละ 80
การปฏิบตั ิงานนของ ระบบ
การจัดการเรียนรู้ ระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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โรงเรี ยนมีระบบการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยกาหนดแผนกลยุทธ์ จากนันลงสู
้ ่ระดับ
แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาองค์กร โรงเรี ยนวัดผลการดาเนินงานตามตัวชี ้วัดในแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่ได้ จาก
ข้ อ มูล สารสนเทศเชิ ง เปรี ย บเที ย บกับ แผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานสู่ม าตรฐานสากล เพื่ อ
การจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพและเชื่อถือได้ ในการพัฒนาระบบ เพื่อทาให้ ผลการดาเนินงาน ถูกต้ อง แม่นยา
และนาไปสูค่ วามสาเร็จที่ยงั่ ยืน
ดังนัน้ การติดตามความก้ าวหน้ าเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการ โดยโรงเรี ยน
มีตวั วัดผลการดาเนินงานในแต่ละด้ าน ดังนี ้
1. ด้ า นการน าองค์ ก ร โดยพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาให้ เป็ นไปตามวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และ
เป้าประสงค์ กาหนดตัววัดตามเป้าประสงค์เพื่อตรวจสอบผู้นาองค์กรสามารถบริ หารจัดการบรรลุเป้าประสงค์
หรื อไม่ และเปรี ยบเทียบ 3 ปี การศึกษาเพื่อตรวจสอบแนวโน้ มการพัฒนาในแต่ละเป้าประสงค์ รวมทังก
้ าหนด
ตัว วัด ในการก ากับ ดูแ ลองค์ก รและการสนับ สนุน ชุม ชนในวงกว้ า ง การใช้ ง บประมาณและการให้ บ ริ ก าร
สามารถตรวจสอบได้ เงินแต่ละประเภทในการจัดสรรงบประมาณของโรงเรี ยน เพื่อกาหนดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนการดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ โดยเจ้ าหน้ าที่การเงินรายงานต่อผู้บริ หารในการประชุมครู และ
บุคลากรประจาเดือน ควบคุมการบริหารจัดการด้ านการเงินตามกฎข้ อบังคับ
2. ด้ านกลยุทธ์ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กาหนดตัววัดผลที่จะ
ประเมินวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ประเมินความก้ าวหน้ า
เทียบกับเป้าหมาย 3 ปี การศึกษาในแต่ละกลยุทธ์
3. ด้ านนั กเรี ยนและผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
ด้ านผู้เรี ยน กาหนดตัววัดผลที่จะวัดความรู้ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะของผู้เรี ย น สมรรถนะผู้เรี ย น
ตลอดทังผลสั
้ มฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลสอบระดับชาติ(O-NET) เปรี ยบเทียบ 3 ปี การศึกษา โดยเทียบเคียงกับ
โรงเรี ยนเกาะสมุย ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนคู่พฒ
ั นา
4. ด้ านบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ ได้ มาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล กาหนดตัววัดการปฏิ บัติง านของบุคลากร การพัฒ นาบุคลากร ความก้ าวหน้ าในวิช าชี พ
รวมทังตั
้ ววัดที่ประเมินความผูกพันของบุคลากร
5. ด้ านการปฏิบัติงาน โดยการกาหนดตัวชี ้วัดที่สาคัญด้ านการมุ่งเน้ นการดาเนินการ 3 ระบบหลัก
คือ ระบบการจัดการเรี ยนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ย น และระบบสนับสนุน
5 ระบบ คือ ระบบการนาองค์กร ระบบการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ระบบการมุ่งเน้ นผู้เรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ระบบการบริ หารงานบุคคล และระบบการพัฒนาบุคลากร เพื่อประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในการ
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ดาเนินการตามขันตอนของระบบอย่
้
างสม่าเสมอ เปรี ยบเทียบ 3 ปี การศึกษา เพื่อตรวจสอบแนวโน้ มในการ
พัฒนาระบบงานและกระบวนการทางาน
ด้ านความมัน่ คงทางการเงิน ได้ ทบทวนตามกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการดาเนินงานให้ สอดคล้ อง
กับแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี การศึกษา (พฤษภาคม - เมษายน) และปี งบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน) ควบคุม
การบริ หารจัดการด้ านงบประมาณการเงินตามกฎระเบียบข้ อบังคับของหน่วยงานต้ นสังกัด โดยมีระบบกากับ
ติดตาม และตรวจสอบจากหน่วยงานทังภายในและภายนอก
้
โรงเรี ยนนาเครื่ องมือวัดผลความสาเร็ จการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิการประจาปี
จากผลการประเมินภาระงานของบุคลากร ตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยกาหนดเป้าหมายความสาเร็ จ
ตามตัวชีว้ ัดของโรงเรี ยน โดยผู้บริ หารโรงเรี ยนใช้ การประชุม บุคลากรประจาเดือน เพื่ อกาหนดทิศทางการ
บริหารงานของโรงเรี ยนไปสูเ่ ป้าหมาย โดยเฉพาะการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรี ยน
(2) ข้ อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Data)
โรงเรี ย นได้ ดาเนิน การเลื อกและใช้ ข้ อมูล สารสนเทศเชิ ง เปรี ยบเที ย บที่ ส าคัญอย่างมี ประสิท ธิ ผ ล
ได้ ดาเนิน การประชุม ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื น้ ฐานในการพัฒ นา
โรงเรี ยนเกี่ ยวกับการยกระดับผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยการนาข้ อมูลผลการสอบระดับชาติ (O-NET)
มาเทียบเคียง ทังในภาพรวมและแยกเป็
้
นกลุม่ สาระ คณะทางานมีการประชุมทาความเข้ าใจ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ข้ อเสนอเพื่อใช้ ในการปรั บปรุ ง พัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายตามกลุ่มสาระ โดยมีการ
กากับติดตามจากฝ่ ายวิชาการและหัวหน้ ากลุม่ สาระอย่างเป็ นระบบ
โรงเรี ยนนาข้ อมูลสารสนเทศเชิงเปรี ยบเทียบ ที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง มาวางแผนเพื่อ
กาหนด แนวทางการดาเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
และผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้ สงู ขึ ้นต่อไป
(3) ข้ อมูลนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (STUDENT and STAKEHOLDER Data)
โรงเรี ยนใช้ วิธี เลื อกข้ อมูล และสารสนเทศของนักเรี ยนและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียโดยการนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ ดังนี ้
1. งานแผนงาน งานประกันคุณภาพและงานสัมพันธ์ชมุ ชน สารวจความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู และ
ผู้ปกครองที่มีตอ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นประจาทุกปี
2. ผู้รับผิดชอบ / โครงการ / กิจกรรม สารวจความคิดเห็น /ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้ อง รวมทังการจั
้
ดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้
3. คณะกรรมการประเมินภายใน ดาเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนปี ละ 1 ครัง้
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4. จัดระบบข้ อมูลสารสนเทศเพื่อให้ บคุ ลากรทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้ องได้ ไปปรับปรุง ซึ่งข้ อมูลสารสนเทศ
ทังหมดจะถู
้
กจัดเก็บไว้ ในแฟ้มเอกสารและบันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีบคุ ลากรที่มีความชานาญเป็ น
ผู้ดแู ลระบบ เพื่อป้องกันมิให้ ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญถูกทาลาย
(4) ความคล่ องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)
โรงเรี ยนมีวิธีการพัฒนาระบบการวัดผลดาเนินการ ที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทังภายในและ
้
ภายนอกทันสมัย ดังต่อไปนี ้
1. สร้ างความเข้ าใจให้ กบั บุคลากรทุกคนถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
2. กาหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านและการวัดผลการดาเนินงานร่วมกัน
3. การปฏิบตั งิ านและการวัดผลการดาเนินงานนัน้ ดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
4. มีการประชุมคณะกรรมการก่อนและหลังการปฏิบตั งิ าน
5. มีการนาเสนอและประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานต่อชุมชน
6. มีการอัพเดตข้ อมูลที่เป็ นปัจจุบนั ในระบบเว็บไซต์ของโรงเรี ยน
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ (PERFORMANCE Analysis and Review)
โรงเรี ยนมี การจัดประชุม หัวหน้ ากลุ่ม สาระ/กลุ่ม งานเป็ นประจา และมีการสรุ ปผลการดาเนินงาน
เป็ นประจ าทุ ก ปี โดยให้ แต่ ล ะกลุ่ ม งานด าเนิ น การรวบรวมผลการปฏิ บัติ ง านทั ง้ หมดที่ ด าเนิ น การ
ในรอบปี พร้ อมนาแนวทางการแก้ ไขและข้ อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานในปี ถดั ไป
ผลการวิเ คราะห์ /ทบทวน จะนาเข้ าในที่ ประชุม ตามวาระการประชุมบุคลากร เพื่ อกาหนดทิศทาง
การดาเนินงานของบุคลากรเพื่อบรรลุความสาเร็ จตามตัวชีว้ ดั แต่ละกลุ่มงานโดยรวมของโรงเรี ยนตามแผน
การปฏิ บตั ิง าน ซึ่ง บุคลากรต้ องเพิ่ม ศักยภาพของตนเองตามแผนการพัฒ นาบุ คลากรของโรงเรี ยนโดยวิธี
การศึก ษาดูง าน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ก ารท างานของคู่แ ข่ ง และคู่เ ปรี ยบเที ย บในการเพิ่ ม
ขีดความสามารถและศักยภาพ เพื่อจะได้ กาหนดยุทธศาสตร์ ทิศทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการให้ บรรลุ
ตามเป้าหมายของโรงเรี ยน
ค. การปรับปรุงผลการดาเนินงาน (PERFORMANCE Improvement)
(1) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และวิธีปฏิบัตทิ ่ เี ป็ นเลิศ (Best Practices)
โรงเรี ยนจัดให้ มี กิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ที่เป็ นเลิศในรู ปแบบที่ หลากหลาย ดังแสดงในตารางที่ 4.2
กิ จ กรรมดัง กล่า วเปิ ด โอกาสให้ ค รู บุค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเฉพาะทางสามารถน าความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้ จากกิจกรรมดังกล่าวไปพัฒนางานนาไปสู่แนวปฏิบตั ิที่ดี( Good Practices) และต่อยอด
สู่การปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ (Best Practices) นอกจากนีโ้ รงเรี ยนได้ เก็บองค์ความรู้ ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และ
ถ่า ยทอดความรู้ ในรู ป แบบสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ ให้ ค รู บุค ลากรสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มูล ผ่า นทางเว็ บ ไซต์
ของโรงเรี ยน
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ตารางที่ 4.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices)
กิจกรรม
1. การประชุมประจาเดือน

วิธีการ
กาหนดประเด็น/หัวข้ อในการประชุม
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ครู บุคลากร ได้
สือ่ สารความคิดและแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
2.เสวนาวิชาการเวทีวิจยั ชัน้
นาองค์ความรู้จากการวิจยั ชันเรี
้ ยน สือ่
เรี ยน การนาเสนอสือ่ การเรียน การเรี ยนการสอน นวัตกรรม
การสอน การสร้ างนวัตกรรม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน มา
กระบวนการจัดการเรียนการ
เสวนาแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
สอน
และจัดให้ มีการประกวดสือ่ การสอน
และนวัตกรรม
3. ให้ ความรู้โดยวิทยากรภายใน ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่มคี วามรู้
และภายนอกโรงเรียน
เฉพาะด้ านทังภายในและภายนอก
้
โรงเรี ยน มาบรรยายให้ ความรู้
แลกเปลีย่ นซึง่ กันและกันในประเด็น/
หัวข้ อที่สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของครูและบุคลากร
4. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชิพ - ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
PLC
กระบวนการทางานในกลุม่ งานต่างๆ
ภายในโรงเรียน
- ร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนในแต่ละกลุม่ สาระ

ระยะเวลา
ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

ผู้รับผิดชอบ
- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

- ฝ่ ายบริ หารงาน
วิชาการ
- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

- ฝ่ ายบริ หารงานบุคล
- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ตามโอกาส

- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี

- ฝ่ ายบริ หารงาน
วิชาการ

(2) ผลการดาเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)
โรงเรี ยนวางแผนการดาเนินงานจากการวิเคราะห์ ทัง้ 5 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มงานบริ หารวิชาการ กลุ่มงาน
บริ หารงบประมาณและสินทรัพย์ กลุ่ม งานบริ หารบุคคล กลุ่ม งานบริ หารทั่วไป และกลุ่ม งานบริ หารกิจการ
นักเรี ยน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มาสู่การปรับปรุ งผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ของโรงเรี ยนในอนาคต
โดยหัว หน้ า กลุ่ม งาน หั ว หน้ า กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ได้ ถ่ า ยทอดความรู้ ไปสู่ผ้ ูป ฏิ บัติ ก ารแต่ ล ะกลุ่ม งาน
เพื่อดาเนินการให้ สอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกันตามภารกิจแผนยุทธศาสตร์ ของโรงเรี ยน
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ปั จจุบนั โรงเรี ยนมีการกาหนดนโยบายแผนการดาเนินงานเชิงเปรี ยบเทียบและการแข่งขันกับโรงเรี ยน
ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และจัดทา MOU กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เพื่อจะได้ วางแผนการดาเนินงานเชิงเปรี ยบเทียบ และพร้ อมที่จะแข่งขันให้ เป็ นโรงเรี ยนชันน
้ าในอนาคตต่อไป
(3) การปรับปรุงอย่ างต่ อเนื่องและนวัตกรรม (Continuous Improvement and INNOVATION)
โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มบุคลากรแต่ละกลุ่มงานใช้ หลักการดาเนินงานตามหลักการของ PDCA เพื่อให้
บุคลากรได้ นาความรู้ไปพัฒนาการปฏิบตั ิงานราชการให้ มี ประสิทธิภาพสูงสุด ทาให้ ระบบการทางานและการ
วัดผลความสาเร็จ มีความสอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกัน และนาผลงานความสาเร็ จแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ผลงานทางวิชาการ งานวิจยั และข้ อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ ข้อมูลทาง website ของโรงเรี ยน เพื่อเป็ นตัวชี ้วัด
ความสาเร็ จ และความก้ าวหน้ าขององค์กร เพื่ อเที ยบกับวัตถุประสงค์เชิ ง กลยุทธ์ และแผนปฏิ บัติการของ
โรงเรี ยน มีการสรุ ปผลการดาเนินการงานโดยรวมของโรงเรี ยน ประจาทุกปี โรงเรี ยนได้ มี การกาหนดให้ มี
ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม รายงานผลที่ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว จัดทาเป็ นรายงานสรุปผลการดาเนินการ
และข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม เพื่อเป็ นประโยชน์ในการ ดาเนินการ ต่อไป
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (knowledge Management, Information
and Information Technology)
ก. ความรู้ ขององค์ กร (Organization knowledge)
(1) การจัดการความรู้ ขององค์ กร (knowledge Management)
โรงเรี ยนมีวิธีการจัดการความรู้ เพื่อให้ บรรลุผลการจัดการความรู้ ขององค์กร โดยการรวบรวมความรู้
ของครู แ ละผู้บ ริ ห าร โดยการส่ง เสริ ม ให้ ค รู อ บรมสัม มนาอย่ า งต่อ เนื่ อ งสนับ สนุน ให้ ศึก ษาต่อ สนับ สนุน
การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาในประเทศ ให้ ครูทาผลงานวิชาการ งานวิจยั เพื่อพัฒนาตนเองและเลื่อนวิทยฐานะ
ส่ง เสริ ม ให้ ค รู เ ป็ น วิ ท ยากรทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรี ย น ทุก กลุ่ม สาระการเ รี ย นรู้ มี เ อกสารวิ ช าการ
ประกอบการเรี ยนการสอนที่เป็ นองค์ความรู้ของตนเอง
การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ ของนักเรี ยน ดาเนินการโดยจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามศักยภาพ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรี ยนทุกด้ าน จัดแหล่งเรี ยนรู้ให้ นกั เรี ยนสืบค้ น Online
Center ห้ องสมุดโรงเรี ยน ห้ องสืบค้ น ห้ อง ASEAN ป้ายนิเทศในโรงเรี ยน การจัดแสดงผลงานนักเรี ยน
ในวันเปิ ดรัว้ ทะเลทอง การจัดการสอนเสริ มเตรี ยมความพร้ อมในการทดสอบความรู้ ระดับชาติ( O-NET )
การฝึ กทักษะเตรี ยมความพร้ อมเข้ าประกวดแข่งขันความรู้ ทางวิชาการและทักษะด้ านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
กีฬา มีการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ ความรู้กบั นักเรี ยนทังในและนอกห้
้
องเรี ยนในด้ านต่างๆ การนานักเรี ยน
ไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมในต่างประเทศ
โรงเรี ยนมีวิธีการใช้ ผลการดาเนินงานมาทบทวน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ บทเรี ยนและการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
ในการประชุมสามัญประจาเดือนของครูและบุคลากรของโรงเรี ยน การประชุมกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การประชุม
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กลุ่มบริ หาร ประชุมหัวหน้ าระดับ การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานตามคาสั่งของโรงเรี ยน การนิเทศ
ทางการศึกษา การนิเทศครูใหม่ การเผยแพร่เอกสารข้ อมูลประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนโดยจัดทาวารสารโรงเรี ยน
จอ LED คูม่ ือนักเรี ยนและผู้ปกครอง การแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
้
นคุณภาพภายใน
(2) การเรี ยนรู้ ระดับองค์ กร (Organization LEARNING)
โรงเรี ย นให้ ค วามส าคัญ การเรี ย นรู้ ระดับ องค์ ก รของบุค ลากรโดยพัฒ นาบุค ลากรด้ า นการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยี ห้ องเรี ยนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) เพื่อให้ ครู ได้ เข้ าถึงสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู้
ที่ทนั สมัย และสร้ างเครื อข่ายการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ได้ อย่างกว้ างขวาง
นอกจากนีโ้ รงเรี ยนได้ นาระบบประกันคุณภาพ เป็ นแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้ บรรลุ
เป้าหมายและนามาใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงาน บุคลากรได้ เรี ยนรู้เพื่อพัฒนางานด้ วยวงจรคุณภาพ PDCA
การดาเนินโครงการ/กิจกรรมจะต้ องผ่านกระบวนการ PDCA ทุกโครงการ/ทุกกิจกรรม และโรงเรี ยนได้ นาระบบ
5 ส รวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day มาใช้ กบั การบริ หารจัดการภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม
กิจกรรม บุคลากรเกิดการเรี ยนรู้ สร้ างสรรค์และพัฒนางานได้ อย่างต่อเนื่องและมีความยัง่ ยืน
ข. ข้ อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data, Information and Information Technology)
โรงเรี ยนได้ มีกระบวนการจัดระบบข้ อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล
และสารสนเทศ ด้ านความปลอดภัยของข้ อมูลและสารสนเทศ ด้ านความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลสารสนเทศ
ด้ านคุณลักษณะของฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ และด้ านความพร้ อมใช้ งานในภาวะฉุกเฉิน ดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 แสดงกระบวนการข้ อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการ
วัตถุประสงค์ ตัววัด/ตัวชีว้ ัด เป้ าหมาย
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการข้ อมูล
.
สารสนเทศ
5 ด้ าน
- ด้ านคุณภาพของข้ อมูลและสารสนเทศ
- ด้ านความปอดภัยของข้ อมูลและสารสนเทศ
- ด้ านความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลและสารสนเทศ
- คุณลักษณะของฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ความพร้ อมการใช้ งานในภาวะฉุกเฉิน
ออกแบบพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล

- การรักษาความปลอดภัย
- ความสะดวกในการใช้ ข้อมูล
- ความปลอดภัยของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
- ระบบการรักษาความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน
เก็บรวบรวมข้ อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
ไม่ผ่าน
ผลการวิเคราะห์

สรุปรายงานผล 1 ปี

ผ่าน

ปรับปรุง/แก้ไข
พัฒนา

1.เพื่อให้ ครู บุคลากร
ผู้เรียนและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียมีความ
น่าเชื่อถือในความ
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ

- ร้ อยละความน่า
เชื่อถือและความ
ปลอดภัยของ
สารสนเทศ

ร้ อยละ 80

2. เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานของ
ข้ อมูลสารสนเทศ
สะดวก รวดเร็วในการ
เข้ าถึงข้ อมูล

- ร้ อยละความพร้ อม
ใช้ งานของระบบ
สารสนเทศ

ร้ อยละ 80

3.เพื่อให้ ครู บุคลากร
นักเรียนและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียมีความพึง
พอใจของการใช้ งาน
ข้ อมูลสารสนเทศ
ลักษณะของฮาร์ ดแวร์
และซอฟแวร์

- ร้ อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้ งาน
สารสนเทศลักษณะ
ของฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟแวร์

ร้ อยละ 80

4.เพื่อให้ ครู บุคลากร
นักเรียนและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียมีความเชื่อมัน่
ของระบบการเตรียม
ความพร้ อมในยาม
ฉุกเฉิน

- ร้ อยละประสิทธิผล
ของการเตรียมความ
พร้ อมในยามฉุกเฉิน

ร้ อยละ 80
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(1) คุณภาพของข้ อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Quality)
โรงเรี ยนมีวิธีการจัดการข้ อมูลสารสนเทศให้ มีคณ
ุ ภาพ ความแม่นยา ถูกต้ อง เชื่อถือได้ การทันเวลา
ความปลอดภัยและเป็ นความลับ ดังแสดงตามตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงคุณภาพของข้ อมูลและสารสนเทศและวิธีการจัดการ
คุณภาพของข้ อมูล
วิธีการจัดการ
สารสนเทศ
1. ความแม่นยา
โรงเรี ย นมี ก ารทบทวนและตรวจสอบแผนกลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย น และวิ เ คราะห์
กลุม่ เป้าหมายที่ต้องการใช้ ข้อมูลว่ามีการใช้ ข้อมูลใดบ้ าง เพื่อประกอบการออกแบบ
สารสนเทศให้ ครอบคลุมทุกประเด็นกลยุทธ์ และทุกกลุ่มเป้าหมายมีความแม่นยา
และสามารถใช้ ข้อมูลสารสนเทศได้ ตรงกับความต้ องการในการใช้ งาน
2. การทันเวลา
1. ปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัย สม่าเสมอ
2. มีการสื่อสารโดยตรงกับกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการข้ อมูลและกาหนดสิทธิ์ในการ
พัฒนาข้ อมูลให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องโดยตรง เช่นอัพโหลดข้ อมูลในของเว็บไซต์โรงเรี ยน
http://www.tpp.ac.th/
3. กาหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการปรับปรุงข้ อมูล
4. ให้ สิทธิ์เครื อข่ายและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องพัฒนาข้ อมูลได้ เองและจัดการพัฒนาทักษะ
อย่างต่อเนื่อง เช่น บุคลากรด้ านคอมพิวเตอร์ ให้ การอบรมทักษะการใช้ บล็อกเพื่อ
การจัดการเรี ยนรู้ และพัฒนาข้ อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ กลุ่มบริ หาร
กลุม่ งาน เพื่อให้ ข้อมูลมีความทันสมัยและทันต่อการใช้ งาน
3. ความถูกต้ อง
1. ตรวจสอบข้ อมูลสารสนเทศในระบบอยูเ่ สมอ
เชื่อถือได้
2. เชื่อมโยงและอ้ างอิงข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศที่มีมาตรฐานและมีความ
น่าเชื่อถือ เช่น ข้ อมูลจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ข้ อมูลจาก
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 เป็ นต้ น
4. ความปลอดภัย จัดลาดับขัน้ ความสามารถในการเข้ าถึ งข้ อมูลตรงตามลักษณะผู้ใช้ งาน ผู้ใช้ ระบบ
และเป็ นความลับ
(User name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้ าถึงข้ อมูลได้ ตามสิทธิ์ที่มีโดยผู้ดแู ล
ระบบจะเป็ นผู้ควบคุม (Admin)
คุณภาพของข้ อมูลสารสนเทศโรงเรี ยน ในการสร้ างความเชื่อมั่น ( Reliability ) ข้ อมูลสารสนเทศ
มีความถูกต้ องแม่นยาตรงกับความเป็ นจริ ง มี ความเป็ นปั จ จุบนั ทันต่อเวลาสามารถนาข้ อมูลไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ได้ ดีครบถ้ วนสมบูรณ์ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งาน
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(2) ความปลอดภัยของข้ อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Security)
โรงเรี ยนได้ จัดล าดับชัน้ ในการเข้ าถึง ข้ อมูลตรงตามลักษณะผู้ใช้ ง าน มี ระบบ Login ผู้ใช้ ระบบ
(Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้ าถึงข้ อมูลได้ ตามสิทธิ์โดยผู้ดแู ลระบบจะเป็ นผู้ควบคุม(Admin)
มีการกาหนดระดับการเข้ าถึงข้ อมูลรู ปแบบของข้ อมูลตามความต้ องการของผู้ใช้ งานในระดับต่าง ๆ ได้ แก่
ผู้บริ หาร ผู้ปฏิบตั ิงาน นักเรี ยนและผู้ปกครอง ตลอดจนมีการป้องกันได้ ให้ ข้อมูลถูกทาลาย โดยจัดให้ มีระบบ
Fire wall และได้ ทาแบบสอบถามไปยังครู บุคลากร ผู้เรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลมาวิเคราะห์
ของระดับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของสารสนเทศผลปรากฏว่าอยูใ่ นระดับดีมาก
(3) ความพร้ อมในการใช้ งานของข้ อมูลสารสนเทศ (Data and Information Availability)
โรงเรี ยนได้ ดาเนินการนาข้ อมูล สารสนเทศผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เพื่ อให้ ข้อมูลและสารสนเทศที่
ต้ องการมีความพร้ อมในการใช้ งานของผู้ปฏิบตั ิงาน ครู บุคลากร ผู้เรี ยน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลได้ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงการจัดการความพร้ อมของข้ อมูลสารสนเทศโรงเรี ยน
การจัดการความพร้ อมของข้ อมูล
สารสนเทศโรงเรียน
นาเสนอข้ อมูลสารสนเทศทาง
อินเตอร์ เน็ตบนเว็บเบราว์เซอร์ ทเี่ ป็ น
ระบบมาตรฐานสากล สืบค้ นสะดวก

การเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศ
ผู้ใช้

- กลุม่ บริ หาร
- กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
- กลุม่ งาน
- นักเรี ยน ,ผู้ปกครอง,ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
- บุคคลทัว่ ไป
จัดลาดับชันความสามารถในการเข้
้
าถึง - กลุม่ บริ หาร
ข้ อมูลตรงตามลักษณะผู้ใช้ งานระบบ
- กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
- กลุม่ งาน
มีฐานข้ อมูลรองรับครู นักเรียนและ
- กลุม่ บริ หาร
บุคลากรในโรงเรี ยน
- กลุม่ สาระการเรี ยนรู้
- กลุม่ งาน
- นักเรี ยน ,ผู้ปกครอง,ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

วิธีการเข้ าถึง
- เว็บไซต์โรงเรี ยน
http://www.tpp.ac.th/

ผู้ใช้ จะได้ รับบริ การโดยเข้ าระบบและ
กรอกข้ อมูลเพื่อขอรับบริ การได้ แก่
username password
ฐานข้ อมูลนักเรี ยน ครู บุคลากร
โรงเรี ยนเป็ นระบบบริ หารการจัดการ
บุคลากร (ระบบสแกนบัตรนักเรียน
และระบบสแกนนิ ้วมือบุคลากร)

จากความพร้ อมของข้ อ มูล สารสนเทศโรงเรี ย นด้ ว ยการนาข้ อ มูลสารสนเทศบนเว็ บ ไซต์ โรงเรี ย น
(http://www.tpp.ac.th) ทาให้ มีความสะดวกรวดเร็ วในการสืบค้ น การจัดลาดับชันความสามารถในการเข้
้
าถึง
ข้ อมูลตรงตามลักษณะของผู้ใช้ งาน ระบบมีฐานข้ อมูลรองรับผู้ปฏิบตั ิงาน ครู บุคลากร ผู้เ รี ยน ผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียและผู้ปกครองและได้ ทาแบบสอบถามไปยังผู้ใช้ งานเพื่อให้ ได้ ข้อมูลมาวิเคราะห์ของระดับความพร้ อมของ
สารสนเทศโรงเรี ยนผลปรากฏว่าอยูใ่ นระดับดีมาก
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(4) คุณลักษณะของฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ (Hardware and Software Properties)
โรงเรี ยนคานึงถึง ความปลอดภัยและความน่าเชื่ อถื อของ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โดยปฏิ บตั ิตาม
ระเบียบพัสดุ สานักนายกรัฐมนตรี ในการจัดซือ้ จัดจ้ าง และมีข้อกาหนดในการจัดซือ้ ฮาร์ ดแวร์ ที่อยู่ภายใต้
เครื่ องหมายการค้ าเดียวกัน และรับประกันโดยบริ ษัท ตามเครื่ องหมายการค้ า มีแผนการบารุ งรักษาฮาร์ ดแวร์
ตามกรอบเวลาที่ ก าหนด ส่ว นซอฟต์ แ วร์ ส ารสนเทศที่ พัฒ นาขึน้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ แก้ ไ ข
ข้ อบกพร่องต่างๆ มีการติดตังโปรแกรมป้
้
องกันไวรัสให้ กบั ทุกเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบฝ่ าย ICT ติดตาม
ความเปลี่ ยนแปลง เทคโนโลยีที่เกิ ดขึน้ ใหม่และความต้ องการของบุคลากร ลูกค้ า ผู้ส่ง มอบและพันธมิตร
อยูเ่ สมอ ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีความเชื่อถือได้ มีความพร้ อมในการใช้ งาน
ตารางที่ 4.6 ระบบคอมพิวเตอร์
สภาวะเกิดปั ญหา

แผนการปรับเปลีย่ นฮาร์ ดแวร์

สารองข้ อมูลทุกๆ

และซอฟต์แวร์ ในอนาคต

15 วัน

ค้ นหาสาเหตุ

บอกวิธีและให้

ระบบคอมพิวเตอร์

ผู้ใช้ แก้ ปัญหา

ในองค์กร

แก้ ได้

สภาวะปกติ

ใช่

ไม่

บอกแนวทางวิธีการแก้ ไข

ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับ

และป้องกันปั ญหา

ด้ านต่างๆของระบบ
คอมพิวเตอร์

ผู้ดแู ลระบบ
คอมพิวเตอร์ แก้ ปัญหา
เอง

แก้ ได้
ไม่ได้
แจ้ งพัสดุสง่ ซ่อม

ใช่
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(5) ความพร้ อมใช้ งานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability)
ในกรณีฉกุ เฉินโรงเรี ยนมีแผนรองรับในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน โดยโรงเรี ยนมีวิธีการทาให้ ข้อมูลและ
สารสนเทศมีความพร้ อมในการใช้ งานโดยการประชุมกลุ่มงานบริ หารงานทั่วไป งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วางแผนในการบริหารจัดการระบบฮาร์ ดแวร์ ซอฟแวร์ และข้ อมูลสารสนเทศ ดังนี ้
1. ความพร้ อมด้ านฮาร์ ดแวร์ มี Server สารองสาหรับจัดเก็บข้ อมูล พร้ อมด้ วยอุปกรณ์ UPS สารอง
กรณีไฟฟ้าดับหรื อไฟฟ้าตก
2. ความพร้ อมด้ านซอฟแวร์ มีระบบ Firewall ป้องกันการสูญหายหรื อข้ อมูลถูกทาลาย
3. ความพร้ อมด้ านระบบเครื อข่าย วงจรเครื อข่ายให้ บริ การ Internet 3 เครื อข่าย คือ TOT, Uninet,
และ 3bb หากวงจรเครื อข่ายใดเกิดเสียหายหรื อใช้ งานไม่ได้ เครื อข่ายที่เหลือสารมารถใช้ งานได้ ตามปกติ
4. ความพร้ อมด้ านข้ อมูลสารสนเทศ โรงเรี ยนมี Server สารองสาหรับจัดเก็บข้ อมูลสารอง (Back up)
อย่างเพียงพอโดยตังระบบอั
้
ตโนมัติให้ มีการสารองข้ อมูลทุกวันและมีระบบการจัดการข้ อมูลสารสนเทศไว้ บน
Cloud ของโรงเรี ยน ซึ่งในอนาคตโรงเรี ยนจะใช้ ระบบ Cloud โดยให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดเก็บ
ข้ อมูลไว้ ในที่เดียวกัน ทุกคนในองค์กรสามารถมองเห็นและนามาใช้ งานได้ เป็ นการใช้ ทรัพยากรร่วมกันให้ เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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หมวดที่ 5
การมุ่งเน้ นบุคลากร (Workforce Focus)
โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา มีระบบมุง่ เน้ นบุคลากร มี 2 ระบบ ตามแผนผังที่ 5
วิเคราะห์ภาระงาน ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
สารวจความรู้ความสามารถ
คัดเลือก สรรหาและแต่งตัง้
ไม่ยอมรับ

ผลการคัดเลือก

ยอมรับ
มอบหมายงาน/หน้ าที่ตามโครงสร้ างการบริ หาร

เสนออัตรากาลังไปยังเขตพืน้ ทีฯ่
จัดจ้างโดยงบประมาณโรงเรี ยน

กาหนดภาระงานและมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ดาเนินการภาระงานและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
วัด วิเคราะห์ ประมินผลการปฏิบตั ิงาน

ผลการประเมิน

ไม่ผา่ น

ปรับปรุงพัฒนา

ผ่าน
รายงานผลการประเมินตนเอง (SSR)

ภาพที่ 5.1 กระบวนการแสดงระบบการบริหารงานบุคคล โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา
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5.1 สภาพแวดล้ อมของบุคลากร (WORKFORCE Environment)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILTY and CAPACITY)
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง (CAPABILTY and CAPACITY)
โรงเรี ยนมีการประเมินอัตรากาลังโดยการจัดทาข้ อมูลสารสนเทศของบุคลากรในทุกภาคเรี ยน
โดยแยกตาม เพศ วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ทาให้ ทราบภาพรวมของบุคลากร
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยละเอียด โรงเรี ยนกาหนดให้ ครูผ้ สู อนทุกคนได้ สอนตรงกับวุฒิการศึกษาของตนเองหรื อ
ความถนัด และสามารถเลือกระดับชันที
้ ่ต้องการได้ โดยใช้ เกณฑ์อตั รากาลังครูตอ่ จานวนนักเรี ยนที่หน่วยงาน
ต้ นสังกัดกาหนดตามระเบียบราชการในสายปฏิบตั ิการสอน รวมถึงการคานวณจากมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
การพรรณนาภาระงานสายสนับสนุนการสอน ซึ่งที่ถือเป็ นภาระสาคัญที่อานวยความสะดวกให้ สายปฏิบตั ิ
การสอน ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ เต็มประสิทธิภาพ
โรงเรี ยนได้ รับการประเมินทัง้ จากหน่วยงานภายนอกและภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นระยะ ๆ แบ่งได้ ดังนี ้
1) การประเมินภายในสถานศึกษา โรงเรี ยนมีการนิเทศการสอน การประเมินขีดความสามารถ
ของครูโดยหัวหน้ ากลุ่มสาระ การประเมินการทางานของครู อตั ราจ้ างและครูผ้ สู อนชาวต่างชาติ ที่สาคัญคือ
การประเมิ นคุณภาพในสถานศึกษาโดย โรงเรี ยนมุ่ง เน้ นการตรวจประเมินครู ให้ มี คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7 มีกาหนดระบบการประเมินและช่วงเวลาไว้ ชดั เจน พร้ อมทังก
้ าหนด
ผู้รับผิดชอบจัดทารายงานผลการประเมินในแต่ละครัง้ เพื่อให้ ทราบระดับขีดความสามารถของบุคลากร
2) การประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ทังนี
้ ้โรงเรี ยนได้ นาผลจากการประเมินมาร่วมใช้ ในการออกแบบระบบการเรี ยนรู้และพัฒนาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members) โรงเรี ยนจัดทาสารสนเทศบุคลากรเพื่อ
ประเมิน อัตรากาลัง และใช้ เป็ นข้ อมูลวางแผนด้ านอัตรากาลังร่วมกับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้และกลุม่ งาน ดังนี ้
1) กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ ประเมินความเพียงพอของบุคลากร โดยพิจารณาจากการเพิ่ม / ลด
ของบุคลากร และคาบสอนเฉลี่ย
2) กลุม่ งานต่าง ๆ ประเมินความเพียงพอของบุคลากร โดยพิจารณาจากภาระงาน
โรงเรี ยนนาข้ อมูลทังหมดมาวิ
้
เคราะห์ ประเมิน วางแผนและตัดสินใจในการรับบุคลากรใหม่
โดยกาหนดสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ) ที่ จาเป็ นในการปฏิบัติง านตาแหน่ง ต่าง ๆ จึง รั บ
บุคลากรใหม่ตามเกณฑ์ ดงั กล่าว ร่ วมกับความรู้ ความสามารถของตาแหน่ง บุคลากรที่ขาดหายไปเพื่อให้
บุคลากรใหม่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่สามารถทางานทดแทนบุคลากรเดิมได้ มีวิธีการดังนี ้
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1) ข้ าราชการครู ที่จะเกษี ยณอายุหรื อย้ ายออก โรงเรี ยนต้ องจัดส่งข้ อมูลจานวนอัตรากาลัง
ที่ต้องการให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกและจัดสรรบุคคลที่เหมาะสม ให้ แก่ทางโรงเรี ยน
2) ครู อตั ราจ้ างและลูกจ้ าง ฝ่ ายบุคลากรกาหนดวัน เวลา และประกาศรับสมัคร โดยระบุวุฒิ
การศึกษาและคุณสมบัตติ า่ ง ๆ อย่างชัดเจน และพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ รับผิดชอบ
โรงเรี ยนมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรใหม่เพื่อรักษาบุคลากรใหม่ดงั นี ้
1) ปฐมนิเทศโดยผู้อานวยการ/ฝ่ ายบริหาร ให้ ความรู้เบื ้องต้ นในการปฏิบตั งิ าน
2) อบรมครูผ้ ชู ว่ ยในโรงเรี ยนและในระดับเขตพื ้นที่
3) จัดทาคูม่ ือในการปฏิบตั งิ านของข้ าราชการครูและบุคลากรโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา
4) จัดให้ มีครูพี่เลี ้ยงคอยดูแลและสอนงานอย่างใกล้ ชิด
5) จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามความต้ องการของสภาพแวดล้ อมในการทางาน
(3) ความสาเร็ จในงาน (Work Accomplishment) โรงเรี ยนบริ หารบุคลากรตามความสามารถ
จัดโครงการบริ หารตามเกณฑ์ กลางของหน่วยงานต้ นสัง กัด โดยใช้ วงจรคุณภาพ (PDCA) ระบบประกัน
คุณภาพ จึงจัดโครงสร้ างการบริหารเป็ น 5 กลุม่ บริ หาร ประกอบด้ วย กลุ่มงานบริ หารวิชาการ กลุ่มงานบริ หาร
งบประมาณและสินทรัพย์ กลุ่มงานบริ หารบุคคล กลุ่มงานบริ หารกิจการนักเรี ยน และกลุ่มงานบริ หารงาน
ทั่ว ไป โดยจัด บุค ลากรประจ าสายงานในแต่ล ะกลุ่ม บริ ห ารตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ
โดยบุคลากรสายปฏิ บตั ิการสอนทัง้ ข้ าราชการครู และครู อัตราจ้ างจะได้ รับมอบหมายหน้ าที่ พิเศษประจ า
สายงานในแต่ละกลุ่มบริ หารมีเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา
โดยออกคาสัง่ แต่งตังอย่
้ างชัดเจน มีการประชุมหารื อกลุ่มย่อยอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องเพื่อวางแผนการทางาน
ในส่วนย่อยต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มบริ หารให้ เข้ าใจวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ผ่านสมรรถนะหลักทัง้ 3 ด้ าน คือ
ด้ า นงบประมาณ ด้ า นบุค ลากร และด้ า นวัส ดุ อุป กรณ์ สื่ อ เทคโนโลยี ซึ่ ง โรงเรี ย นมี เ ป้า หมายชัด เจน
ด้ านผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรี ยน ผลสัมฤทธิ์ ของระบบงาน โดยการประเมินผลเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นรายบุคคลตามรู ปแบบที่กาหนดภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ รวมถึงการประเมินผล
การดาเนินงานของโรงเรี ยนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขันตอนดั
้
งนี ้
1) กาหนดบทบาทหน้ าที่ตามโครงสร้ างการบริหารอย่างชัดเจน
2) ความสาเร็จของงาน และมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
3) มีแผนการปฏิบตั กิ ารเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงาน
4) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและผู้เกี่ยวข้ อง
5) ดาเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
6) ประเมินผลการดาเนินงาน
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7) นาผลที่ได้ มาใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงในครัง้ ต่อไป
(4) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้ านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)
โรงเรี ยนใช้ แผนอัตรากาลังเป็ นข้ อมูลในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้ านบุคลากร โดยการพัฒนา
ครูและบุคลากรรุ่นใหม่ ด้ วยการเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมอย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่องจากครูและบุคลากรที่จะเกษี ยณอายุ
ราชการ ผ่านการร่วมกิจกรรมของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ผ่านการอบรมสัมมนา ครูอาวุโสร่วมกัน
ถ่ายทอดประสบการณ์วฒ
ั นธรรมองค์กรให้ สืบทอดอย่างยัง่ ยืน การจัดประชุมสัมมนาก่อน ระหว่าง หลังภาค
เรี ยนเพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ทดแทนอัตรากาลังกันได้ นอกเหนื อจากภาระหลักในการปฏิบัติการสอน
ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ เ ป็ น หัว หน้ า งาน หรื อ ที ม งาน สนับ สนุน การสอน เช่ น งานแผนงาน งานบุค คล
งานธุรการสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ งานการเงิน พัสดุ เป็ นต้ น โรงเรี ยนยังเตรี ย ม
ความพร้ อมด้ านขีดความสามารถและอัตรากาลังที่กาลังเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
1) พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมในรายวิชาหรื องานที่ขาดแคลนเพื่อ
สามารถปฏิบตั งิ านทดแทนได้ อย่างต่อเนื่อง
2) ในการปฏิบตั งิ านมีการทาบทามกันในลักษณะพี่น้องเพื่อการเรี ยนรู้ร่วมกัน ก่อนการ
มอบหมายงาน
3) จ้ างครูชาวต่างชาติเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้กบั ครูเจ้ าของภาษา
4) การจัดทาสารสนเทศ ในเรื่ องของบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกลุม่ สาระเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมในการวางแผนอัตรากาลัง
โรงเรี ยนมีกระบวนการในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ สามารถมัน่ ใจว่าสามารถดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่องป้องกันการลดจานวนของบุคคลากรและลดผลกระทบหากเกิดกรณีดงั กล่าว ดังนี ้
1) บริหารจัดการด้ วยระบบคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
2) มีการแต่งตังหั
้ วหน้ างานจากกลุม่ บุคลากรวัยทางาน โดยมีกลุม่ บุคลากรที่มีความสามารถสูง
เป็ นที่ปรึกษา
3) จัดสิ่งอานวยความสะดวกในการทางานให้ กบั บุคลากรและหน่วยงานเพื่อความคล่องตัวและ
ได้ ผลการทางานที่มีคณ
ุ ภาพ
4) มีการแต่งตังหั
้ วหน้ างานจากกลุม่ บุคลากรที่มีความสามารถสูงเป็ นที่เสริมสร้ างขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ โดยการให้ รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติในโอกาสที่เหมาะสม
5) ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “ครอบครัวนางนวล” ฉันท์พี่น้องที่มีความผูกพันของบุคลากร
ภายในโรงเรี ยน โดยการทากิจกรรมร่วมกันในลักษณะของการศึกษาดูงาน หรื อทัศนศึกษานอกสถานที่
โรงเรี ยนมีวิธีการในการเตรี ยมการบริหารในช่วงที่มีการเพิ่ม / ลดจานวนบุคลากร ดังนี ้
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1) สร้ างจิตสานึกในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สร้ างความรักและสามัคคีในหมูค่ ณะ
2) กาหนดบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจนในคูม่ ือการปฏิบตั งิ าน
3) แต่งตังหั
้ วหน้ างานและที่ปรึกษาตามกลุม่ บุคลากรวัยทางานและผู้มีประสบการณ์เพื่อเกิด
การเรี ยนรู้ร่วมกันก่อนผู้มีประสบการณ์สงู จะเกษี ยณอายุราชการ
4) มอบหมายหน้ าที่พิเศษให้ บคุ ลากรใหม่ทกุ คน เพื่อเกิดการทางานเป็ นทีมโดยมีมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ านของแต่ละหน่วยงานกากับดูแล
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)
(1) สภาพแวดล้ อมของการทางาน (Workplace Environment)
โรงเรี ยนมีกระบวนการด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยมีการสารวจสภาพแวดล้ อมต่างๆ ในการ
ทางานบุคลากร ได้ จัดบรรยากาศของอาคารเรี ยนโดยมุ่งเน้ นการอานวยความสะดวก ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย และความปลอดภัยของบุคลากร จัดบรรยากาศโดยมุ่งเน้ นความรู้สึกด้ านจิต ใจ มีการปรับภูมิทศั น์
ให้ สวยงาม สร้ างบรรยากาศที่ ร่ ม รื่ น เพื่ อ กระตุ้ นให้ บุ ค ลากรเกิ ด ความกระตื อ รื อร้ นในการท างาน
การปฏิ บัติ ง าน รวมทัง้ ใช้ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ นอกห้ องเรี ย น และภายในห้ องเรี ย นก็ มี ก ารจัด โต๊ ะ เก้ าอี ้
ให้ เป็ นระเบียบ มีการจัดป้ายนิเทศภายในห้ องเรี ยน นอกจากนี ้ในส่วนของอาคารเรี ยน อาคารประกอบ และ
อาคารอานวยความสะดวก เช่น อาคารเรี ยนจานวน 4 หลัง ห้ องสมุด อาคารห้ องประชุม เรื อนพยาบาล
โรงอาหาร ห้ องน ้าห้ องส้ วม ห้ องสานักงานต่างๆ ก็จดั เป็ นสัดส่วนเป็ นระเบียบ เพื่อนาไปใช้ ในการวางแผน
และจัดสรรสภาพแวดล้ อมการทางานด้ านสุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร
ประเมินผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการสภาพแวดล้ อมให้ ดีขึน้ ทาให้ มั่นใจได้ ว่าโรงเรี ยนมี
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม ในการทางานดังนี ้
ด้ า นสุข อนามัย โรงเรี ย นได้ มี โ ครงการโรงเรี ย นส่ง เสริ ม สุขภาพ ด าเนิ น งานตรวจสุข ภาพ
ประจาปี ของนักเรี ยน ครู และบุคลากร มีประกันอุบัติเหตุให้ นักเรี ยน ครู และบุคลากร ตลอดจนการดูแล
ในการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น และรวมถึงการส่งต่อโรงพยาบาลเมื่อมีอาการรุนแรงขึ ้น
ด้ า นสวัส ดิ ภ าพ จัด ห้ อ งเรี ย น จัด สภาพแวดล้ อ มบริ เ วณโรงเรี ย นให้ ร่ ม รื่ น และสวยงาม
ดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้ มีความสะอาดเรี ยบร้ อยปลอดภัย พร้ อมต่อการใช้ งาน และจัดอุปกรณ์สาหรับการ
เรี ยนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
ด้ านความปลอดภัย โรงเรี ยนได้ มีการแต่งตังเวรยามรั
้
กษาความปลอดภัยโดยหมุนเวีย น 2 ผลัด
โดยกลุ่มบริ หารงานทัว่ ไปเป็ นผู้ดาเนินการออกคาสัง่ แต่งตัง้ รวมทัง้ ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานครู
ผู้ชายปฏิบตั หิ น้ าที่เวรกลางคืน ครูผ้ หู ญิงปฏิบตั หิ น้ าที่เวรกลางวันในวันหยุดราชการ
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ด้ านการป้องกันภัยในสถานศึกษา โรงเรี ยนได้ มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิง และติดตังกล้
้ อง
วงจรปิ ดประจาอาคารต่าง ๆ อย่างครบถ้ วนและมีการจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัย และการเตรี ยม
ความพร้ อมต่อภัยพิบตั ิ
ด้ านบรรยากาศในการทางาน โรงเรี ยนได้ จดั กิจกรรมเสริ มสร้ างการทางาน จัดให้ การปฏิบตั ิ
กิจกรรม 5 ส ทุกปี การศึกษา ดาเนินการปรับปรุ งสานักงานให้ มีความเป็ นสัดส่วน ชัดเจน สะดวกปลอดภัย
ในการติดต่อให้ บริ การทังบุ
้ คลากรทัง้ ภายในและภายนอก จัดให้ มีอุปกรณ์ สานักงาน สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่สามารถเชื่อมต่อเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตทังระบบ
้
Lan และระบบ Wifi มีความชัดเจนในภาระหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมายของแต่ละงาน โดยกลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไปเป็ นผู้กาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม มีการติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงาน และนาผลที่ได้ ไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรม ให้ ตรงตามความต้ องการของบุคลากรอย่าง
แท้ จริง
(2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ (WORKFORCE Benefits and Policies) การจัดการ
ผลการปฏิบัติง านของบุคลากร โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาใช้ ระบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานของโรงเรี ยน
โดยกาหนดให้ ครู ทุกคนเขียน SSR การเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง ในปี การศึกษาที่ผ่านมา
เพื่อนาไปประเมินการปฏิบตั ิงานและนาผลการประเมินไปใช้ เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน คณะบริ หาร
หัวหน้ ากลุม่ งาน หัวหน้ ากลุม่ สาระ จะใช้ ข้อมูลที่เป็ นจุดด้ อยไปจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และเพื่อ
ใช้ ใ นการจัด สรรเงิ น รางวัล การยกย่ อ งชมเชย และส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลาก รได้ พัฒ นาตนเองอย่ า งเต็ ม ที่
ทัง้ การศึกษาต่อ การสัม มนา การฝึ กอบรมดูง าน การวิจัยพัฒนา การทาโครงงานการพัฒ นางานของ
บุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะและประสบการณ์ ของ
บุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGMENT and
PERFORMANCE)
(1) วัฒนธรรมองค์ กร (Organizational Culture) จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการเพื่อ
ถ่ายทอดวัฒ นธรรมองค์ก รในวัน ปฐมนิเ ทศบุคลากรใหม่ โดยการเชิ ญ คณะผู้บ ริ ห ารที่ เป็ นแบบอย่า งที่ ดี
มาถ่ายทอดความเป็ นครู ทีปราษฎร์ พิทยา การจัดกิ จ กรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน เช่น วันครู วันกตัญ ญู
วันปิ ยมหาราช บุคลากรทังครู
้ อาวุโส ครูปัจจุบนั ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั ตลอดจนผู้ปกครองร่ วมสร้ างความ
ผูกพันในวัฒนธรรมองค์กรด้ วยการดาเนินการจัดองค์กรและกิจ กรรมต่างๆ เพื่ อสนับสนุนบุคลากร ได้ แก่
สมาคมศิษ ย์ เ ก่ า เครื อ ข่า ยผู้ป กครอง รวมถึ ง การจัด งานสัง สรรค์ ป ระจ าปี สวัส ดิก ารเกี่ ย วกับ งานศพ
การจัดทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน
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(2) ปั จจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of ENGAGMENT) โรงเรี ยนมีการวางระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักการมีส่วนร่ วมของบุคลากร คานึงถึงความโปร่ งใส
ถูกต้ อง รอบคอบ และยุติธรรม โดยมีการแต่งตังคณะกรรมการจากหลายฝ่
้
าย ซึ่งประเมินจากภาระหน้ าที่
ความรั บผิ ดชอบตามมาตรฐานตาแหน่ง มี การประเมิ นความพึง พอใจของบุคลากรโดยใช้ แบบสอบถาม
ที่ครอบคลุมทังด้
้ านความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั งิ าน การเลื่อนวิทยฐานะ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และงานพิเศษ
ที่ได้ รับมอบหมาย ความผูกพันต่อองค์กรและเพื่อนร่ วมงาน เพื่อกาหนดปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร และดาเนินการปรับปรุ งการจัดสวัสดิการให้ เหมาะสม เช่น การขอเครื่ องราชย์
อิสริยาภรณ์ รางวัลเครื่ องหมายเชิดชูเกียรติ รางวัลครูผ้ สู อนดีเด่นของโรงเรี ยน รางวัลครูที่ปรึกษาและหัวหน้ า
ระดับดีเด่นของโรงเรี ยน รางวัลครูเวรประจาวันดีเด่นของโรงเรี ยน และการทาประกันอุบตั ิเหตุให้ แก่บุคลากร
ทุกคน เป็ นต้ น
โรงเรี ย นยัง จัด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุค ลากร การส่ง เสริ ม ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมไทย เช่น แต่งกายชุดผ้ าไทยในวันอังคารและผ้ าบาติกในวันพฤหัสบดี เข้ าร่ วมกิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา วัน ปี ใ หม่ วัน แม่แ ห่ง ชาติ วัน พ่อ แห่ง ชาติ กิ จ กรรมอบรมสัม มนาพัฒ นาบุค ลากรก่ อ นเปิ ด
ภาคเรี ยน เช่น เชิญ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ นาหลักสูตร อบรมจรรยาบรรณวิช าชี พครู และวินัย
ข้ าราชการครู เป็ นต้ น การจัดสัมมนานอกสถานที่ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรี ยนรู้ นอกสถานที่และผ่อน
คลายความเครี ยด กิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ เช่น การทาบุญเลี ้ยงพระ วันกตัญญู การจัดงานส่งท้ ายปี
เก่าต้ อนรับปี ใหม่ เป็ นต้ น
(3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGMENT) โรงเรี ยนทาการประเมิน
ความผูกพันและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ 2 แบบ คือ แบบทางการและแบบไม่เป็ นทางการ
แบบทางการจะประเมินผลจากการประชุม สัมมนา เพื่อร่ วมกันวิเคราะห์และใช้ แบบสอบถามถึงเหตุผล
ที่สนับสนุนและเข้ าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ส่วนการประเมินอย่างไม่เป็ นทางการได้ แก่ การประเมินจาก
จานวนคนที่เข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยบุคลากรร้ อยละ 90 ให้ ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม ซึ่งสะท้ อนถึง
ความผูกพันของบุคลากรต่อโรงเรี ยน ผลการสารวจพบว่าบุคลากรมีอายุการทางานที่โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา
นาน 25 ปี ขึ ้นไปตังแต่
้ ปี 2557 – 2559 มีจานวน 10 คน บุคลากรมีอายุการทางานในโรงเรี ยนระยะเวลา
ยาวนานแสดงถึงความผูกพันและมีการสะสมองค์ความรู้ ในการทางานให้ บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรเพื่อ
นาไปพัฒนาองค์กรให้ เจริญก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น ซึง่ ขันตอนการศึ
้
กษาองค์ประกอบความผูกพันที่มีตอ่ องค์กรมี ดังนี ้
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การประเมินความผูกพันของบุคลากร

วิธีการประเมินปั จจัยต่อความผูกพัน

สมรรถนะที่ประเมินปั จจัยต่อความผูกพัน

ด้ านลักษณะส่วนบุคคล
- สวัสดิการ

- ค่าตอบแทน

ด้ านลักษณะงาน

- เข้ าใจงาน

ไม่เป็ นทางการ

เป็ นทางการ

- ความมัน่ คงรายได้

ผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร

- มีอิสระ

ต่อโรงเรี ยน

- หลากหลาย - ท้ าทาย
- มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั นักเรี ยน
- มีความก้ าวหน้ า

ไม่ผกู พัน

ผูกพันหรื อไม่

ด้ านประสบการณ์ทางาน
- มีบทบาทและมีความสาคัญ

- พึง่ พาองค์กรได้

ผูกพัน
บุคลากรมีความผูกพันต่อโรงเรี ยนต่อเนื่อง

- มีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กรและ
เพื่อนร่วมงาน

ภาพที่ 5.2 กระบวนการแสดงการประเมินความผูกพันของโรงเรี ยน
(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management) การจัดการผลการ
ปฏิ บัติง านที่ ส าคัญ คื อ การพิ จ ารณาเลื่ อ นขัน้ เงิ น เดื อน โดยทางโรงเรี ย นมี ระบบการพิ จ ารณาความดี
ความชอบที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย มีหลักเกณฑ์ ขันตอน
้
วิธีการและระยะเวลาดาเนินการให้ คะแนนที่ชดั เจน
เหมาะสม รวมถึงมีการสร้ างความเข้ าใจแก่ทกุ ฝ่ ายให้ ดาเนินการตามข้ อตกลงดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ในการประเมิน ได้ แก่ ผู้บริ หาร หัวหน้ ากลุ่มสาระและหัวหน้ าฝ่ ายงานต่าง ๆ จะเป็ นผู้ประเมินและคัดเลือก
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บุคลากรที่มีผลการทางานตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อนาข้ อมูลทังหมดมาสรุ
้
ปการตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน
ด้ วยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนีย้ งั มีวิธีการจัดการผลการปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ที่ม่งุ เน้ น
ให้ เกิดผลการปฏิบตั ิงานที่ดี เช่น การให้ รางวัลหรื อสิ่งจูงใจแก่บคุ คล / กลุ่มสาระ / ฝ่ ายงาน การให้ คายกย่อง
ชมเชย โดยจัดให้ เชื่อมโยงกับ ผลการปฏิบตั งิ าน
ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้นา (Workforce and Leader Development)
(1) ระบบการเรี ยนรู้ และการพัฒนา (Learning and Development System)
สารวจความต้ องการของครูและบุคลากรจากแผนพัฒนาตนเอง (ID-PLAN)
วิเคราะห์ความต้ องการพัฒนา

เขียนแผนงาน/โครงการ
พิจราณาแผนงาน/โครงการ
ไม่เห็นด้ วย
ผลการพิจารณา

ทบทวน/แก้ไข

เห็นด้ วย
ขออนุมตั ิแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
วัด วิเคราะห์และจัดการความรู้
ไม่บรรลุ

ผลการวัด วิเคราะห์
บรรลุ
รายงานผลการพัฒนา

ภาพที่ 5.3 กระบวนการแสดงระบบพัฒนาบุคลากรโรงเรี ยน

ปรับปรุง/พัฒนา
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โรงเรี ยนมีระบบการพัฒนาบุคลากรโดยเน้ นหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
สนับ สนุน ให้ บุค ลากรที่ มี ค วามช านาญงาน และมี ป ระสบการณ์ ถ่ า ยทอดสู่ผ้ ูเ รี ย นได้ โรงเรี ย นได้ จัด ท า
แผนพัฒ นาบุคลากรที่ ส อดคล้ อ งกับแผนกลยุทธ์ แ ละแผนปฏิ บัติการประจ าปี โดยครอบคลุม การพัฒ นา
บุคลากรทุกระดับและมุ่งให้ บุคลากรทุกคนได้ รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามตาแหน่งงาน หลังจากที่ได้
ส่งเสริ มให้ บุคลากรได้ ไปฝึ กอบรม สัมมนา ดูงานแล้ ว บุคลากรเหล่า นันก็
้ ได้ นาความรู้ ที่ได้ รับมาใช้ ในการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน เช่น การพัฒนาการเรี ยนรู้ การพัฒนาการวิจยั ในชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น บุคลากรทุกคน
ได้ รับการปลูกฝั งในด้ านการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรมผ่านที่ประชุมบุคลากรประจาเดือน การประชุมกลุ่ม
งานและการจัดสัมมนาในหัวข้ อเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม การตรวจติดตามระบบคุณภาพโดยทีมผู้ตรวจ
ติดตามระดับเขตพื น้ ที่ การศึกษา มี ระบบประกันคุณภาพภายในที่ จ ะช่วยตรวจสอบและให้ ข้อเสนอแนะ
เกี่ ยวกับข้ อบกพร่ องและสิ่งที่คาดว่าอาจจะทาให้ เกิดข้ อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องแก้ ไข
ปรับปรุ ง ลดปั ญหา ที่อาจเกิดขึ ้นในระบบการปฏิบตั ิงานและการให้ บริ การ และเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรแสดง
ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ และข้ อร้ องเรี ยนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มี
การร้ องเรี ยนปัญหาด้ านจริยธรรม
โรงเรี ยนสนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ รับการศึกษาฝึ กอบรม ดูงานในหลักสูตรที่สอดคล้ องกับวิชาชีพ
ของตาแหน่ง งาน และน าความรู้ ที่ ไ ด้ รับมาบอกเล่าประสบการณ์ ให้ แก่ เพื่ อนร่ วมงานในรู ปแบบของการ
ฝึ กอบรม การสอนงาน และการเป็ นพี่เลี ้ยงให้ แก่บคุ ลากรที่บรรจุใหม่ หรื อบุคลากรที่ยงั ไม่มีความชานาญใน
เรื่ องนัน้ และการบันทึกองค์ความรู้เพื่อให้ เพื่อนร่วมงานได้ เข้ าไปศึกษาได้ ส่วนผู้บริ หารจะเข้ าร่วมฝึ ก อบรม /
สัมมนาในหลักสูตรด้ านการบริ หารอย่างสม่าเสมอ โดยมีเจ้ าหน้ าที่บคุ ลากรจะสารวจความต้ องการฝึ กอบรม
สัมมนา ดูงานจากบุคลากรทุกคน และความต้ องการจากหัวหน้ ากลุ่มงาน / ผู้ บริ หารเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้ องกับความต้ องการ และส่งบุคลากรไปพัฒนาตามแผนที่วางไว้ อย่างน้ อยคนละ 40 ชัว่ โมง
ต่อปี รวมทังจั
้ ดฝึ กอบรม / สัมมนาหลักสูตรที่เป็ นความชานาญเฉพาะด้ านโดยบุคลากรโรงเรี ยน
โรงเรี ยนกาหนดให้ บุคลากรทารายงาน จัดทารายงานสรุ ปความรู้ ที่ได้ รับจากการไปฝึ กอบรม
สัมมนา ดูงาน และบันทึกองค์ความรู้ที่ได้ จากการปฏิบตั ิงานไว้ ให้ เป็ นระบบ เพื่อเป็ นแหล่งให้ บคุ ลากรคนอื่น
เข้ าไปเรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลา และจัดประชุม / ฝึ กอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันเป็ นระยะ ๆ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่ลาออก หรื อเกษี ยณอายุไปยังบุคลากรรุ่ นใหม่ที่ยงั ปฏิบตั ิงานอยู่ได้ เป็ น
การร่วมกันพัฒนาโรงเรี ยนอย่างยัง่ ยืน
(2) ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นรู้ และการพั ฒ นา (LEARNING and Development
EFFECTIVENESS) โรงเรี ยนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรี ยนรู้และการพัฒนาจากผลลัพธ์
ด้ านต่าง ๆ ของโรงเรี ยน เช่น สถิตกิ ารศึกษาต่อและการเพิ่มวุฒิการศึกษา สถิติการเลื่อนวิทยฐานะ สถิติการ
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อบรมสัมมนา ทัศนศึกษาและดูงาน จานวนงานวิชาการ จานวนผลงานวิจยั จานวนสื่อการสอน จานวนครู
ที่ได้ รับรางวัลเกียรติยศต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรี ยน และผลจากการประเมินภายในและภายนอก
(3) ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ (Career Progression) โรงเรี ยนได้ ส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้ บคุ ลากรเข้ ารับการอบรม ศึกษาดูงานทังในด้
้ านวิชาการและวิชาชีพ แล้ วนามาขยายผลศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาที่สูงขึน้ หรื อในสาขาที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาตนเอง จัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพอยู่
เสมอ เปิ ดโอกาสให้ บุคลากรได้ แสดงความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
ที่สูงขึน้ และยกย่อง ชมเชย สร้ างขวัญกาลัง ใจแก่ผ้ ูมีผลงานดีเด่นในระดับต่าง ๆ การวางแผนสื บทอด
ตาแหน่งหัวหน้ างานตามโครงสร้ างการบริหารโรงเรี ยน มีแนวปฏิบตั โิ ดยกาหนดวิธีการสรรหาโดยการเลือกตัง้
หรื อการแต่งตัง้ ในการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งใหม่จะดาเนินการล่วงหน้ าก่อนหมดวาระเพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
และถ่ายทอดงาน เพื่อฝึ กการทางาน และพร้ อมสาหรับการทางานตาแหน่งหัวหน้ าหรื อผู้บริหารในอนาคต
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หมวด 6
การปฏิบัตกิ าร (Operations)
6.1 กระบวนการทางาน (Work Process)
ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ (Product and Process Design)
(1) ข้ อกาหนดของหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Requirement)
โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาใช้ ระบบวงจรคุณภาพ PDCA เป็ นหลักคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานทุกระบบ โดยการรับฟั งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ทุกฝ่ ายมาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการจัดทาข้ อกาหนดของหลักสูตรและกระบวนการ ดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 ข้ อกาหนดของหลักสูตรและกระบวนการ
กระบวนการ
วัตถุประสงค์
ตัววัด/ตัวชีว้ ัด
เป้ าหมาย
วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน

1.เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ น
เสียเข้ ามามีสว่ นร่วม

1.ร้ อยละของผู้มีสว่ น ร้ อยละ 90
ได้ สว่ นเสียเข้ ามามี
ส่วนร่วม

2.เพื่อให้ ครูและบุคลากร
เข้ าใจข้ อกาหนดของ
หลักสูตรและ
กระบวนการเพื่อนาไปสู่
การปฏิบตั ิ

2.ร้ อยละของครูและ ร้ อยละ 90
บุคลากรที่เข้ าใจข้ อ
กาหนดของหลักสูตร
และกระบวนการเพื่อ
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

แต่งตังคณะกรรมการยกร่
้
าง
ดาเนินการร่างข้ อกาหนดและกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพ

ไม่ผ่าน
ผลการตรวจสอบ
คุณภาพ

ปรับปรุง/
แก้ ไข

ผ่าน
นาไปใช้
รายงานผลการดาเนินงาน

โรงเรี ยนมีวิธีการในการจัดทาข้ อกาหนดของหลักสูตรและกระบวนการโดยมีการศึกษาข้ อมูล
จากผู้ที่เกี่ ยวข้ องประกอบด้ วย ฝ่ ายบริ หารและหัวหน้ ากลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน รวมไปถึงคณะกรรมการยกร่ าง
ข้ อกาหนดของหลักสูตรและกระบวนการ ประชุมศึกษา วิเคราะห์จุดเน้ นของหลักสูตรแกนกลางการศึกษ า
ขั น้ พื น้ ฐาน 2551 โดยยึ ด วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ แ ละค่ า นิ ย ม เพื่ อ น ามาเสริ ม สร้ างจุ ด แข็ ง
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ให้ กบั ข้ อกาหนดของหลักสูตร โดยมีวิธีการในการกาหนดจากความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และมีการ
จัดการระบบด้ วยวงจรคุณภาพ PDCA มีการแลกเลี่ยนความคิดเห็นข้ อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ ในการยกร่าง
ข้ อกาหนดของหลักสูตรและกระบวนการ และมีการจัดทาประชาพิจารณ์ รั บฟั ง ความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ปที่สะท้ อนความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียว่าเห็นด้ วยหรื อไม่ กรณี ที่ไม่ผ่าน
ก็จะได้ ปรับปรุงแก้ ไขและได้ บทเรี ยนเพื่อเสนอแนวคิดใหม่ กรณีที่ผ่านจะมีการพิจารณาให้ ความเห็นชอบเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบตั ิ ซึ่งเชื่อมโยงและสอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ตรงกับบริ บท
ของโรงเรี ยนและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
โรงเรี ยนมีข้อกาหนดหลักสูตรและกระบวนการที่เป็ นเป้าหมายของโรงเรี ยน เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ กบั
ผู้ที่เ กี่ ยวข้ อง เพื่อจัดการเรี ยนการสอนได้ ตรงตามมาตรฐานและตัวชีว้ ัดที่กาหนด โดยมีประเด็นส าคัญคือ
1) มุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม 2) พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ 3) ปลูกฝั ง
ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนดี เก่ง มีความสุข และอยู่อย่างพอเพียง 4) ส่งเสริ ม อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล 5) พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ ที่ ดี ใ นการด ารงชี วิ ต และอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข 6) ผู้ เรี ย นมี ศัก ยภาพเป็ นพลโลก
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ พร้ อมเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนละผลิตผลงานอย่างสร้ างสรรค์ที่เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
(2) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) โรงเรี ยนได้ ดาเนินการศึกษาข้ อกาหนด
ของหลักสูตรและกระบวนการ โดยประยุกต์ใช้ ระบบบริ หารเชิงคุณภาพ PDCA และระบบบริ หารจัดการโดย
ใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานเป็ นแนวคิ ด ในการออกแบบหลั ก สู ต ร โดยค านึ ง ถึ ง บริ บท ของโรงเรี ยนและ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มาเป็ นข้ อมูลในการออกแบบหลักสูตร โดยมีกระบวนการดังตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
กระบวนการ
วัตถุประสงค์
ตัววัด/ตัวชีว้ ัด
วิเคราะห์ความต้ องการ

เป้ าหมาย

1. เพื่อให้ ครูเข้ าใจหลักสูตร
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

1. ร้ อยละของครูเข้ าใจ
ร้ อยละ 100
หลักสูตร นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

2. เพื่อให้ ครูมีแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน

2. ร้ อยละของครูมีแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน ร้ อยละ 100

แต่งตังคณะกรรมการ
้
ดาเนินการร่างหลักสูตรสถานศึกษา
ตรวจสอบคุณภาพ
1
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กระบวนการ

วัตถุประสงค์

1

ผลการตรวจสอบ

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง/
แก้ ไข

3. เพื่อให้ ผ้ เู รียนบรรลุตาม
จุดมุง่ หมายของหลักสูตร

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด
3. ร้ อยละของผู้เรียนบรรลุ
ตามจุดมุง่ หมายของ
หลักสูตร

เป้ าหมาย
ร้ อยละ 100

ผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
ไม่เห็นชอบ
ผลการพิจารณา
เห็นชอบ
ประกาศใช้

รายงานผล

โรงเรี ย นด าเนิ น การออกแบบหลัก สูต ร โดยยึ ด แนวคิ ด จากข้ อ ก าหนดของหลัก สูต ร และ
มาตรฐาน ตัวชี ว้ ัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิ การและ
เพิ่มเติมรายวิชาที่จาเป็ นโดยศึกษาจากบริ บทของโรงเรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียน และ
มีศกั ยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล เปิ ดหลักสูตรให้ เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจของผู้เรี ยน
คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ความต้ องการของนักเรี ยน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมไปถึงศึกษาบริ บทของ
โรงเรี ยน เพื่อกาหนดรายวิชาเพิ่มเติม มีการประชุมชี ้แจงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ เพื่อใช้ ในการ
พิจ ารณายกร่ างหลักสูตรและกระบวนการ ในระหว่างการดาเนินการได้ มี การปรับปรุ งแก้ ไข มี การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้ ข้อเสนอแนะในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลักสูตรและกระบวนการ และ
ดาเนินการประกาศใช้ หลักสูตร จากนันรายงานผลการใช้
้
หลักสูตรเพื่อปรุงปรุงและพัฒนาต่อไป
การออกแบบของหลักสูตรและกระบวนการที่โรงเรี ยนได้ กาหนด ส่งผลให้ นักเรี ยนได้ รับการ
พัฒนาเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหลักสูตรและกระบวนการ
ข. การจัดการกระบวนการ (PROCESS Management)
(1) การนากระบวนการไปปฏิบัติ (PROCESS Implementation) ครู ศึกษาหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบด้ วย โครงสร้ างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา มาตรฐาน/ตัวชี ้วัด แผนการวัดผลประเมินผล
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มาเป็ น ข้ อ มูล ก าหนดหน่ ว ยการเรี ย นรู้ และเขี ย นแผนการสอนเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการจัด การเรี ย นการสอน
โดยมีกระบวนการ ดังตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 การนากระบวนการไปปฏิบตั ิ
กระบวนการ

วัตถุประสงค์

วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

1. เพื่อให้ ครูสอนตรงตาม
หลักสูตร เป็ นไปตามลาดับ
ขันตอนและบรรลุ
้
ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ร้ อยละของครูสอนตรง
ตามหลักสูตร เป็ นไป
ตามลาดับขันตอนและ
้
บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ รับการ
พัฒนาทุกด้ านตามศักยภาพ

2. ร้ อยละของผู้เรียนได้ รับ
การพัฒนาทุกด้ านตาม
ศักยภาพ

เป้ าหมาย
ร้ อยละ 100

จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ กาหนดสือ่ /นวัตกรรม
กลุม่ งานบริหารวิชาการตรวจแผนฯ
ไม่ผ่าน

ผลการ
ตรวจสอบ

ร้ อยละ 100

ปรับปรุง/
แก้ ไข

ผ่าน
ผอ.อนุมตั ิใช้ แผนฯ
นาไปสอน

รายงานผล

ครู ผ้ ูสอนวิเคราะห์ หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนามาสร้ างเป็ นกรอบในการออกแบบหน่วยการ
เรี ยนรู้ กาหนดโครงสร้ างรายวิชา คาอธิบายรายวิชาและเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ การกาหนดสาระสาคัญ
แนวทางในการวัดผลประเมินผลและเลือกใช้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้และสื่อที่เหมาะสม สอดคล้ องกับเนื ้อหา
อย่า งหลากหลาย หลัง จากนัน้ ได้ ดาเนิ นการส่ง แผนการจัดการเรี ย นรู้ ไปยัง กุล่ม งานบริ ห ารวิช าการเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม หากมีข้อแนะนาเพิ่มเติม กุล่มงานบริ หารวิชาการจะนาส่งแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ให้ ครู ผ้ ูส อน เพื่ อได้ น ากลับ ไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หากแผนการจัด การเรี ยนรู้ นัน้ มี ความถูกต้ องสมบูร ณ์
กลุม่ งานบริ หารวิชาการจะนาส่งต่อไปยังผู้อานวยการโรงเรี ยนเพื่ออนุมตั ิ ครูผ้ สู อนจึงนาแผนการจัดการเรี ยนรู้
ไปใช้ ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้ ซึ่งได้ เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่ ผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ เข้ ากับบริ บทของสถานศึกษาและตรงความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
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ผลจากการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ส่งผลให้ ครู ผ้ สู อนมีเครื่ องมือเป็ นแนวทางให้ ครู จดั การ
เรี ยนรู้ ครบถ้ วนตามหลักสูตร สอนด้ วยความมั่นใจ เป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนอย่างราบรื่ น บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นเอกสารเตือนความจาไม่เกิดความซ ้าซ้ อน ในเนื ้อหาบทเรี ยน ด้ านผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้
เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ค่าได้ รับการพัฒนาอย่างรอบด้ านตามศักยภาพทังด้
้ านความรู้ ด้ านทักษะและเจตคติ
(2) กระบวนการสนับสนุน (Support Process) โรงเรี ยนศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เกิดขึ ้นในปี การศึกษาที่ผ่านมา และดาเนินการวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น โดยการ
จัดทาเป็ นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน ดังตารางที่ 6.4
ตาราง 6.4 กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการ
วิเคราะห์สภาพการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เขียนโครงการเสนอ
คณะกรรมตรวจโครงการ

ผลการอนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ดาเนินการตามโครงการ

ไม่อนุมตั ิ ปรับปรุง/
แก้ ไข

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1. เพื่อให้ ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้ องเข้ าใจสภาพปั ญหา
และวิเคราะห์หาแนวทางใน
การแก้ ไข

1. ร้ อยละของครูและบุคลากร ร้ อยละ 90
ที่เกี่ยวข้ องเข้ าใจสภาพ
ปั ญหาและวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ ไข

2. เพื่อให้ ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้ องจัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

2. ร้ อยละของครูและบุคลากร ร้ อยละ 90
ที่เกี่ยวข้ องจัดทาโครงการเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน

3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ เกิด
3. ร้ อยละของนักเรียนที่ผ่าน
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล เกณฑ์การประเมินตาม
โครงการ

ร้ อยละ 90

รายงานผล

โรงเรี ยนวิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในปี การศึกษา 2558 เพื่อหาข้ อดี
ข้ อด้ วย โอกาสและอุปสรรค ซึ่งใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนในการพัฒนา
และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น มีการประชุมชีแ้ จงโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ หากผลการขออนุมตั ิโครงการ
ไม่ผา่ นการอนุมตั ิ ต้ องนาโครงการไปปรับปรุงแก้ ไขและนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิใหม่ และดาเนินการตามโครงการ
เพื่อให้ กระบวนการสนับสนุน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สดุ เช่น โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์
การเรี ยนเพื่ อส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเ รี ยนพัฒ นาเต็ม ศั กยภาพ โครงการผลิตสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี และโครงการพัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ส่งผลให้ โรงเรี ยนได้ ดาเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่โรงเรี ยนได้ ตงไว้
ั้
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โรงเรี ย นสามารถจัด กระบวนการสนับสนุน การเรี ย นการสอน ด้ า นการจัด สรรงบประมาณ
ด้ านวัสดุอุปกรณ์ และระบบเครื อข่ายในการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนที่จะช่วยอานวยความสะดวกต่อการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ อย่างเพียงพอต่อความต้ องการของครู ผ้ สู อนและนักเรี ยน เพื่อให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
(3) การปรั บปรุ งหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Improvement)
โรงเรี ยนได้ มี การประเมิ นผลการใช้ หลักสูตร และนาสภาพปั ญหาที่ พ บจากการใช้ หลักสูตร
ในการจัดการเรี ยนการสอนมาวิเคราะห์ เพื่อระบุแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยการศึกษาจากข้ อมูลต่าง
ๆ เช่น การเก็ บข้ อมูล ในการใช้ หลักสูตร การประมวลผลข้ อมูล ปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารจัดการ
หลักสูตรและการจัดการเรี ย นการสอน ผลผลิต ของหลัก สูตรสะท้ อ นความเป็ นมาตรฐานสากล วิสัยทัศ น์
จุดมุง่ หมายของหลักสูตรและความต้ องการของชุมชน โดยดาเนินการตามกระบวนการ ดังตารางที่ 6.5
ตารางที่ 6.5 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
กระบวนการ

วัตถุประสงค์

วิเคราะห์ปัญหา บริบทสถานศึกษา

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1. เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรและ
กระบวนการ

1. ร้ อยละของการปรับปรุง
หลักสูตรและกระบวนการ

ร้ อยละ 90

2. เพื่อให้ ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้ องมี
ส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและ
กระบวนการ

2. ร้ อยละของการมีสว่ นร่วมใน
การปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการ

ร้ อยละ 90

แต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุงหลักสูตร
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตรวจสอบหลักสูตร
ผลการตรวจสอบ
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ปรับปรุง/
แก้ ไข

คณะกรรมการสถานศึกษาให้ ความเห็นชอบ
ประกาศใช้
รายงานผล

โรงเรี ยนมี วิ ธี การปรั บปรุ ง หลักสูตรและกระบวนการเพื่ อสร้ างคุณค่าให้ กับนัก เรี ยน โดยให้
ผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้ อ งทุก ฝ่ ายร่ ว มแลกเปลี่ ย น ผ่า นคณะกรรมการปรั บปรุ ง หลักสูต รและเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการศึกษาข้ อมูลผลการใช้ หลักสูตรเพื่อจัดระบบติดตามและ
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ทบทวนการดาเนินการเป็ นระยะ ทังเป็
้ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยใช้ วงจรคุณภาพ PDCA และใช้
วิธีการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง เช่น กลุม่ งานบริ หารงานวิชาการมีการนิเทศติดตามการจัดการเรี ยนการ
สอน มี ปฏิ ทินกาหนดระยะเวลาในการปฏิ บัติและติดตามงาน กลุ่ม งานบริ หารงานบุคคลมี การรายงาน
การปฏิบตั งิ านประจาปี ของครู กลุม่ งานบริหารงานทัว่ ไปโดยงานแผนงานจะประเมินผลและสรุปผลเมื่อสิ ้นสุด
ปี การศึกษาและจัดทารายงานประจาปี เผยแพร่ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องต่อไป โดยมีการรับฟั งและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รายงานผลการปฏิบตั งิ านนามาวิเคราะห์ผลกระทบทังทางบวกและทางลบ
้
ผลกระทบทางบวกที่ทาให้
เกิดจุดแข็ง ผลกระทบทางลบที่อาจทาให้ เกิ ดจุดอ่อนหรื อความเสี่ยงได้ นามาเป็ นมาตรการแก้ ปัญหาและ
ได้ แนวคิดในการปรับปรุ ง หลักสูตรให้ ดียิ่ง ขึน้ เชื่ อมโยงและสอดคล้ องกับความต้ องการของนักเรี ยนและ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียรวมไปถึงบริบทของสถานศึกษา
หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพจะส่งผลต่อภาพความสาเร็จของนักเรี ยน ประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรและประสิทธิผลขององค์กร จะทาให้ องค์กรประสบความสาเร็จและยัง่ ยืน
ค. การจัดการนวัตกรรม INNOVATION Management) โรงเรี ยนมีการดาเนินงานการกาหนด
กลยุทธ์ ในแผนพัฒ นาการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานสู่ม าตรฐานสากล และนามาดาเนินการเพื่ อจัดการนวัตกรรม
โดยความร่ วมมือของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อนาผลไปจัดการโอกาสเชิงกลยุทธ์ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
เกิดประสิทธิผล ดังตารางที่ 6.6
ตารางที่ 6.6 การจัดการนวัตกรรม
กระบวนการ
ศึกษาข้ อมูลจากปี ที่ผา่ นมา
วิเคราะห์ SWOT
ทบทวนวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยม สมรรถนะ
ร่างแผนการจัดการนวัตกรรม
จัดทาประชาพิจารณ์
1

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1. เพื่อมีรายงาน
ปฏิบตั ิการประจาปี

1. ร้ อยละของรายงาน
ปฏิบตั ิการประจาปี

ร้ อยละ 100

2. เพื่อรองรับการ
ประเมินของ
สถานศึกษา

2. ร้ อยละของการ
ร้ อยละ 100
รองรับการประเมินของ
สถานศึกษา
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กระบวนการ

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1
ไม่ผ่าน
ผลการทา
ประชาพิจารณ์

ปรับปรุง/
แก้ ไข

ผ่าน
จัดการนวัตกรรม

รายงานผลการดาเนินงาน

โรงเรี ยนมี กระบวนการในการจัดการนวัตกรรม จากขัน้ ตอนที่ สาคัญของการกาหนดโอกาส
เชิงกลยุทธ์ โดยวิเคราะห์ SWOT จากข้ อมูลพื ้นฐานเดิม แล้ วนามาถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิ ผ่านผู้ที่เกี่ยวข้ องและ
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อการจัดการนวัตกรรมและการประเมินผล โดยส่งเสริ มการบริ หารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นวัตกรรมในการดาเนินงานตามแผนงานให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยม
และสมรรถนะของโรงเรี ย น เพื่ อ การจัด สรรทรั พ ยากรอย่า งมี คุณ ภาพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสูง สุด โดย มี
กระบวนการควบคุมคุณภาพ (TQM) มาบูรณาการกับวงจรคุณภาพ PDCA ในการกากับติดตามการวัดและ
ประเมินผล เพื่อจัดการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ Best Practice ตาม
แนวทาง OBECQA มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้ องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแนวทางให้ ดี
ขึน้ โดยใช้ ว งจรคุณ ภาพ PDCA ซึ่ ง หลัง จากที่ มี ก ารประเมิ น เรี ย บร้ อยแล้ ว ได้ มี ก ารแบ่ง ปั น ความรู้ กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องและนาไปเป็ นกรณีศกึ ษาในปี ถัดไป ซึ่งได้ เชื่อมโยงกับการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
โอกาสเชิงกลยุทธ์
จากการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็ นระบบภายใต้ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT และการมีสว่ น
ร่วมของผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย ก่อให้ เกิดการจัดการนวัตกรรมในสถานศึกษา ภายใต้ การบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัตกิ าร (Operational Effectiveness)
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and
EFFECTIVENESS)
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โรงเรี ยนใช้ แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี มาเป็ นแนวทางกาหนดวิธีการดาเนินงานเพื่อควบคุมต้ นทุนโดยรวมของ
การปฏิบตั กิ าร โดยดาเนินการตามกระบวนการ ดังตารางที่ 6.7
ตารางที่ 6.7 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
กระบวนการ

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1. เพื่ อ ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรมี 1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค รู มี ก า ร ร้ อยละ 100
แนวทางการด าเนิ น งานใน ด า เ นิ น ง า น ใ น ทิ ศ ท า ง
ทิศทางเดียวกัน
เดียวกัน

แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี
แต่งตังคณะกรรมการ
้

2. เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

กาหนดวิธีการดาเนินงาน

2. ร้ อยละของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา

ร้ อยละ 80

เสนอ ผอ.

ไม่อนุมตั ิ
ผลการอนุมตั ิ

ปรับปรุง/
แก้ ไข

อนุมตั ิ
นาไปใช้
รายงานผล

โรงเรี ยนได้ ทาแผนพัฒ นาคุณ ภาพ 4 ปี เพื่ อใช้ เป็ นแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ย น
ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของชุม ชนและบรรลุต ามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้ และเป็ น แนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ ตรงต่อความต้ องการของผู้เรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชน คณะกรรมการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี กาหนดแผนปฏิบตั ิการประจาปี ทกุ ปี การศึกษา และวางแผนการพัฒนาตนเองรายปี
วางแผนอัตรากาลังเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนและชุมชน มีการเขียนโครงการเพื่อวางแผนการ
ใช้ จ่ายเงิ นตามขัน้ ตอน ปฏิ บัติตามคู่มื อการปฏิ บัติง านของแต่ละกลุ่มงานเพื่ อ ให้ การปฏิ บัติงานตรงตาม
ลักษณะงานและเป้าหมาย สร้ างค่านิยมให้ ครู บุคลากร ใช้ ทรั พ ยากรอย่างคุ้ม ค่า มากาหนดเป็ นวิธี การ
ดาเนินงานเป็ นแนวทางให้ ครูและบุคลากรได้ ปฏิบตั ิ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง
วิธีการดาเนินงานให้ เหมาะสมกับบริบทโรงเรี ยน ซึ่งได้ เชื่อมโยงและสอดคล้ องเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา
จากการดาเนินงานตามกระบวนการ โรงเรี ยนสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพและ
มีประสิทธิผล ส่งผลให้ โรงเรี ยนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3
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ข. การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply-Chain Management)
โรงเรี ย นมี วิ ธี จัด การห่ว งโซ่อุป ทาน และก าหนดกระบวนการท างานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้
ความส าคัญ กระบวนการลื่ น ไหลของงานอย่ า งเป็ นระบบ ให้ ความส าคัญ กั บ การคัด เลื อ กผู้ ส่ ง มอบ
ที่มีคุณสมบัติในการตอบสนองความจาเป็ นด้ านการปฏิบตั ิการ และมี การวัดผลประเมิ นผลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีกระบวนการดังตารางที่ 6.8
ตารางที่ 6.8 การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
กระบวนการ
สารวจนักเรียนในเขตพื ้นที่บริการ

วางแผนการรับนักเรียน
ประกาศรับสมัครนักเรียน/รับนักเรียน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
และการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ประเมินผลการจบหลักสูตร

ผลการจบ
หลักสูตร

ไม่จบ

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

1. เพื่อให้ ครูและผู้ที่
เกี่ยวข้ องมีแนวทางในการ
จัดการห่วงโซ่อปุ ทาน

1. ร้ อยละของครูและผู้ที่
เกี่ยวข้ องมีแนวทางในการ
จัดการห่วงโซ่อปุ ทาน

ร้ อยละ 100

2. เพื่อจัดการห่วงโซ่
อุปทานในโรงเรียนให้
นักเรียนจบตามเกณฑ์ที่
กาหนด

2. ร้ อยละของนักเรียนจบ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

ร้ อยละ 90

3. เพื่อจัดการห่วงโซ่
อุปทานให้ นกั เรียนศึกษาต่อ
ในระดับทีส่ งู ขึ ้นตามความ
ต้ องการ

3. ร้ อยละของนักเรียนที่
ศึกษาต่อเลือกเรียนตาม
ความถนัดและความ
สนใจ

ร้ อยละ 90

ปรับปรุง
/พัฒนา

จบ
นักเรียนศึกษาต่อ

รายงานผล

โรงเรี ยนมีวิธีจัดการห่วงโซ่อุปทาน และกาหนดกระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ มีขนั ้ ตอน
และกระบวนการในการคัดเลือกผู้ส่งมอบที่ ตรงกับความต้ องการของโรงเรี ยน โดยผู้ส่งมอบที่ส าคัญของ
โรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนในเขตพื ้นที่ให้ บริการและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
ที่มีคณ
ุ สมบัติตรงกับความจาเป็ นด้ านการปฏิบตั ิการ โรงเรี ยนได้ กาหนดคุณสมบัติขนต้
ั ้ นของผู้ส่งมอบและ
ได้ สารวจความต้ องการของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีการแนะแนวนักเรี ยนในเขตพื ้นที่ให้ บริ การ รับฟั ง
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ความคิดเห็น และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูส่ง มอบอธิ บายความต้ องการที่อยากจะได้ จ ากโรงเรี ยน และโรงเรี ยนจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ให้ ตรงตามความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยน เพื่อนามาวางแผนในการกาหนดหลักสูตร
หรื อแผนการเรี ยน ดาเนินการวางแผนการรับนักเรี ยน การจัดห้ องเรี ยนให้ มีความเพียงพอต่อความต้ องการ
ของนักเรี ยน จากนัน้ ดาเนินการคัดเลือกนักเรี ยน และจัด กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนา
ผู้เ รี ย น ให้ ผ้ ูเ รี ย นจบเป็ น ไปตามหลัก สูต รและมี ผ ลการศึก ษาต่อ สอดคล้ อ งกับ ความสนใจ ความถนัด
ของนักเรี ยนและเป็ นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครอง มีการประเมินผลการจบหลักสูตร การรายงานผลการ
จบหลัก สูต ร แสดงผลย้ อ นกลับ ไปยัง ผู้ส่ง มอบ เพื่ อ พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการในการด าเนิ น งาน
ของผู้สง่ มอบ
โรงเรี ยนมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดี อย่างมี ระบบ ส่งผลให้ โรงเรี ยนสามารถเลือกผู้ส่งมอบ
ที่ มี คุณ สมบัติตรงกับ ความจ าเป็ นด้ า นการปฏิ บัติการของโรงเรี ยน ผ่า นกระบวนการคัดเลื อกที่ เหมาะสม
สามารถพัฒนานักเรี ยนได้ ตรงตามความต้ องการของหลักสูตรและสอดคล้ องกับเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ของโรงเรี ยน
ค. การเตรียมความพร้ อมด้ านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency
Preparedness)
(1) ความปลอดภัย (Safety) โรงเรี ยนรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากครู เครื อข่าย
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ชุมชน และนักเรี ยน มาใช้ เป็ นข้ อมูลในการเตรี ยมความพร้ อมด้ านความปลอดภัย
โดยมีกระบวนการ ดังตารางที่ 6.9
ตารางที่ 6.9 ความปลอดภัย
กระบวนการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น

วัตถุประสงค์

กาหนดแนวทางและดาเนินการจัดการความเสี่ยง
1

เป้ าหมาย

1. เพื่อให้ ทกุ คนทราบความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในโรงเรียน

1. ร้ อยละของคนที่ทราบ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นใน
โรงเรียน

ร้ อยละ 90

2. เพื่อให้ ทกุ คนทราบแนว
ทางการรับมือกับความสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นในโรงเรียน

2. ร้ อยละของคนที่ทราบแนว
ทางการรับมือกับความสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นในโรงเรียน

ร้ อยละ 80

แต่งตังคณะท
้
างาน
จัดลาดับความเสี่ยง

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด
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กระบวนการ

วัตถุประสงค์

1

ผลการจัดการ
ความเสีย่ ง

ไม่ลด

ปรับปรุง
/แก้ ไข

ตัววัด/ตัวชีว้ ัด

เป้ าหมาย

3. เพื่อลดการเกิดความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ ้นในโรงเรียน

3. ร้ อยละของความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ ้นในโรงเรียน

ร้ อยละ 90

4. เพื่อให้ ทกุ คนมีความมัน่ ใจ
ในระบบความปลอดภัยของ
โรงเรียน

4. ความพึงพอใจต่อระบบ
รักษาความปลอดภัยของ
โรงเรียน

ร้ อยละ 90

ลด
รายงานผล

เพื่ อ ให้ ก ระบวนการเตรี ย มความพร้ อมด้ า นความปลอดภัย เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สถานศึกษาได้ ดาเนินการเตรี ยมกระบวนการต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์บริ บทด้ านความปลอดภัยสถานศึกษา
แต่งตังคณะกรรมการเพื
้
่อทางาน ออกแบบ จัดการและกาหนดกระบวนการ การวัดผลและการรายงานผล
คณะทางานรวบรวมปัจจัยเสียงที่อาจเกิดขึ ้นในโรงเรี ยน จากทุกฝ่ ายที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง วิเคราะห์ข้อมูล จัดลาดับ
ความสาคัญ หาแนวทางป้องกันและเตรี ยมการรั บมื อเมื่ อเกิ ดภาวะฉุกเฉิ น ให้ มี การเสนอแนะข้ อคิดเห็น
เพิ่มเติม นาไปปรับปรุงและแก้ ไขข้ อบกพร่องเพื่อให้ ระบบความปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
โรงเรี ยนมีแนวทางในการรับมือกับความเสี่ยง เพื่อสร้ างความปลอดภัยให้ กับโรงเรี ยนและ
ทุกคนในโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ เช่น แต่งตังเวรยามรั
้
กษาการณ์ทงกลางวั
ั้
นและกลางคืน ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด
ในจุดเสี่ ยง รณรงค์ให้ ผ้ ูขับขี่ จักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อก กระบวนการในด้ านการเตรี ยมความพร้ อม
ด้ านความปลอดภัยจัดทาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนในการคงไว้ ซึ่งสภาพแวดล้ อมการปฏิบตั ิการ
ที่ปลอดภัย ตรวจสอบต้ นเหตุที่ทาให้ ความปลอดภัยลดน้ อยลงอย่างสม่าเสมอ
(2) การเตรียมความพร้ อมต่ อภาวะฉุกเฉิน(Emergency Preparedness) โรงเรี ยนวิเคราะห์
ความเสี่ยงและกาหนดแผนเตรี ยมพร้ อมต่อภาวะฉุกฉินดังนี ้
ด้ า นอัค คี ภัย มี ก ารติ ด ตัง้ ระบบป้อ งกัน อัค คี ภัย มี อุป กรณ์ ก ารดับ เพลิ ง บริ เ วณจุด ต่า งๆ
ในโรงเรี ยนเพื่อสร้ างความปลอดภัยให้ กบั นักเรี ยน ครูและบุคลากร
ด้ านอุบตั ิเหตุ มีการจัดทาประกันอุบตั ิเหตุของนักเรี ยนและครู ทกุ คนภายในโรงเรี ยน มีตารวจ
จราจรคอยอานวยความสะดวกการสัญจรของรถทุกชนิดบริ เวณหน้ าประตูโรงเรี ยน มีเจ้ าหน้ าที่ประจาห้ อง
พยาบาลที่สามารถปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นได้ มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่าเสมอ
ด้ านสุขภาพ โรงเรี ยนมีห้องพยาบาลไว้ บริ การนักเรี ยน ครู ประจาชันเก็
้ บข้ อมูลน ้าหนัก -ส่วนสูง
นักเรี ยนทุกภาคเรี ยน ประสานความร่ วมมื อกับหน่วยงานภายนอก เช่น สาธารณสุขอาเภอมาให้ ความรู้
ด้ านสุขภาพและ ฉีดวัคซีนให้ กบั นักเรี ยน ติดต่อกับเทศบาลเพื่อมาพ่นหมอกควันไล่ยงุ ในโรงเรี ยน เป็ นต้ น
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ด้ านข้ อมูลข่าวสาร กรณีมีเหตุการณ์ฉกุ เฉินโรงเรี ยนได้ เตรี ยมการรับมือในการแจ้ งข่าวสารไปยัง
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์โรงเรี ยน เพจเฟสบุ๊ก โปรแกรมไลน์ เป็ นต้ น
มีการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉิน หมายเลขโทรศัพท์ผ้ ปู กครองเพื่อแจ้ งข่าวในยามฉุกเฉิน
ด้ านการเงิน โรงเรี ยนมีการเตรี ยมเงินเพื่อสารองจ่ายในกรณีที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน
ด้ านอุ ท กภั ย โรงเรี ย นมี ก ารวางแผนขยายท่ อ ระบายน า้ และขุ ด ลอกคู ร ะบายน า้ ให้ มี
ความสามารถระบายน ้าได้ มากขึ ้นและดาเนินการสารวจความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ ้นกับนักเรี ยน
เพื่อให้ ความช่วยเหลือเบื ้องต้ น
ด้ านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและข้ อมูล มีระบบ firewall ป้องกันข้ อมูลสูญหายหรื อถูก
ทาลาย มี server สารองสาหรับจัดเก็บข้ อมูล มีเครื่ องสารองไฟกรณีไฟฟ้าตกหรื อไฟฟ้าดับ มีวงจรเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ต 3 จานวนเครื อข่าย เพื่อรองรับการใช้ งานให้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่
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หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
(RESULTS)
7.1 ผลลัพธ์ ด้านหลักสูตรและกระบวนการ (Product and Process RESULTS):
ผลการด าเนิ น การที่ ส าคัญ ด้ า นหลัก สูต ร โรงเรี ย นได้ น าเสนอประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการรวมถึงผลลัพธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่ตอบสนองโดยตรงต่อผู้เรี ยนและที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ดังนี ้
ก.หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน (STUDEN Focused Product and
PROCESS Result)
โรงเรี ยนมีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล จัดกระบวนการสอน
โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ส่งเสริ มความเป็ นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้ องการ
ของผู้เ รี ยน มี การจัดการเรี ยนรู้ การศึกษาค้ นคว้ าและการสร้ างองค์ความรู้ การสื่ อสารและการนาเสนอ
กิจกรรมสร้ างสรรค์และบริการสังคม มุง่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรมมีลกั ษณะอันพึงประสงค์ ใช้ ระบบ
การบริ หารจัดการโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Mamagement ) เป็ นกระบวนการ
ในการดาเนินงาน ผลปรากฏดังนี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้ ระดับ 3 ขึ ้นไป จาแนกตามกลุม่ สาระการเรี ยนรู้
ภาพที่ 7.1 แผนภูมิแท่งแสดงร้ อยละของนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนระดับ 3 ขึ ้นไปจาแนกตามกลุม่ สาระ
การเรี ยนรู้ ปี การศึกษา 2557-2559
100
80
60
40
20
0

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาและ
พลศึกษา
44.1
57.02
69.97
66.29

ศิลปะ

การงานอาชีพ ภาษาต่างประ
เทศ
67.38
53.43

2557

55.23

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

72.06

จากภาพที่ 7.1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับ 3 ขึ ้นไป
จานวน 6 กลุม่ สาระ ได้ แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีคา่ เฉลี่ยมากกว่าร้ อยละ 50 ของนักเรี ยนทังหมด
้
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2. ผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2557-2559
ภาพที่ 7.2 แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2557-2559 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยกับโรงเรี ยนคูเ่ ทียบ
45
40
35
30
โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา
โรงเรี ยนเกาะสมุย

2557

2558

2559

40.62

36.64

37.74

40

35.31

37.73

จากภาพที่ 7.2 พบว่าผลทดสอบระดับชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน (O-NET) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา
2557-2559 มีคา่ เฉลี่ยมากกว่าโรงเรี ยนคูเ่ ทียบทุกปี
3. ผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน
ตารางที่ 7.1 แสดงผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน ที่ได้ ระดับดีและดีเยี่ยม
ปี การศึกษา 2557-2559

2557

ดีเยี่ยม
78.16

ร้ อยละของนักเรียนตาม
ระดับคุณภาพ
ดี
16.60

2558

78.33

16.44

2559

83.93

15.44

ปี การศึกษา

รวม

94.47
94.77
99.37

จากตารางที่ 7.1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรี ยน ที่ได้ ระดับดีขึ ้นไป
มีคา่ ร้ อยละที่เพิ่มขึ ้นทุกปี
4. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนปี การศึกษา 2557-2559 นักเรี ยน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
5. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรี ยน ปี การศึกษา 2557-2559 นักเรี ยนผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ
100
6. รางวัลเหรี ยญทองที่โรงเรี ยนได้ รับในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค และระดับชาติ
ปี การศึกษา 2557-2559 เปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนคูเ่ ทียบ ดังภาพที่ 7.3
ภาพที่ 7.3 แผนภูมิแท่งแสดงรางวัลเหรี ยญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาค และ
ระดับชาติเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนคูเ่ ทียบ ปี การศึกษา 2557-2559
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25
20
15
10
5
0

ระดับภาค

ระดับชาติ

ระดับภาค

2557

ระดับชาติ

ระดับภาค

2558

ระดับชาติ
2559

โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา

12

4

20

5

22

5

โรงเรี ยนเกาะสมุย

4

1

1

0

4

0

จากภาพที่ 7.3 พบว่าโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยามีจ านวนเหรี ยญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ระดับภาค และระดับชาติ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องและมากกว่าโรงเรี ยนคูเ่ ทียบทุกปี แสดงให้ เห็นว่าโรงเรี ยนสอน
ได้ มาตรฐานที่กาหนด ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้ านวิชาการตอบสนองตามศักยภาพความต้ องการของผู้เรี ยน
7. ร้ อยละของนักเรี ยนที่สามารถตังค
้ าถาม ตังสมมติ
้
ฐาน และศึกษาค้ นคว้ าอย่างอิสระ ด้ วยตนเอง
เพื่อหาคาตอบและสรุปองค์ความรู้ ได้ พิจารณาได้ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาการศึกษาค้ นคว้ าและ
การสร้ างองค์ความรู้ (IS1) ปี การศึกษา 2557 -2559 ดังตารางที่ 7.2
ตารางที่ 7.2 ร้ อยละของนักเรี ยนที่สามารถตังค
้ าถาม ตังสมมติ
้
ฐาน และศึกษาค้ นคว้ าอย่างอิสระ
ด้ วยตนเองเพื่อหาคาตอบและสรุปองค์ความรู้ได้ ปี การศึกษา 2557 – 2559
รายวิชา

IS1

ปี การศึกษา 2557
จานวน (คน)
ทัง้ หมด
ผ่ าน
ร้ อยละ
361
361
100

ปี การศึกษา 2558
จานวน (คน)
ทัง้ หมด
ผ่ าน
ร้ อยละ
408
408
100

ปี การศึกษา 2559
จานวน (คน)
ทัง้ หมด
ผ่ าน
ร้ อยละ
479
479
100

จากตารางที่ 7.2 พบว่านักเรี ยนโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาสามารถตังค
้ าถาม ตังสมมติ
้
ฐาน และศึกษา
ค้ นคว้ าอย่างอิสระ ด้ วยตนเองเพื่อหาคาตอบและสรุปองค์ความรู้ได้ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของนักเรี ยนทังหมด
้
8. ร้ อยละของนักเรี ยนที่สามารถสื่อสาร เขียน และนาเสนอ ผลการศึกษาค้ นคว้ าโดยใช้ สื่อที่เหมาะสม
มีการอ้ างอิงแหล่งที่เชื่อถือได้ พิจารณาได้ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาการสื่อสารและการนาเสนอ
(IS2) ปี การศึกษา 2557 -2559 ดังตารางที่ 7.3
ตารางที่ 7.3 ร้ อยละของนักเรี ยนที่สามารถสื่อสาร เขียน และนาเสนอ ผลการศึกษาค้ นคว้ าโดยใช้ สื่อ
ที่เหมาะสม มีการอ้ างอิงแหล่งที่เชื่อถือได้ ปี การศึกษา 2557 -2559
รายวิชา

IS2

ปี การศึกษา 2557
จานวน (คน)
ทัง้ หมด
ผ่ าน
ร้ อยละ
363
363
100

ปี การศึกษา 2558
จานวน (คน)
ทัง้ หมด
ผ่ าน
ร้ อยละ
391
391
100

ปี การศึกษา 2559
จานวน (คน)
ทัง้ หมด
ผ่ าน
ร้ อยละ
462
462
100
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จากตารางที่ 7.3 พบว่ า นัก เรี ย นโรงเรี ย นที ป ราษฎร์ พิ ท ยาสามารถสื่ อ สาร เขี ย น และน าเสนอ
ผลการศึกษาค้ นคว้ าโดยใช้ สื่อที่เหมาะสม มีการอ้ างอิงแหล่งที่เชื่อถื อได้ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของนักเรี ยน
ทังหมด
้
9. ร้ อยละของนักเรี ยนที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองไปสู่การ
ปฎิบตั หิ รื อนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ สังคม พิจารณาจากผลการประเมินรายวิชากิจกรรมสร้ างสรรค์และบริ การ
สังคม(IS3) ปี การศึกษา 2557 – 2559 ผ่านเกณฑ์คดิ เป็ นร้ อยละ 100 ของนักเรี ยนทังหมด
้
ดังตารางที่ 7.4
ตารางที่ 7.4 ร้ อยละของนักเรี ยนที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ไปสูก่ ารปฎิบตั หิ รื อนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ตอ่ สังคม ปี การศึกษา 2557 – 2559
รายวิชา

IS3

ปี การศึกษา 2557
จานวน (คน)
ทัง้ หมด
ผ่ าน
ร้ อยละ
363
363
100

ปี การศึกษา 2558
จานวน (คน)
ทัง้ หมด
ผ่ าน
ร้ อยละ
391
391
100

ปี การศึกษา 2559
จานวน (คน)
ทัง้ หมด
ผ่ าน
ร้ อยละ
462
462
100

จากตารางที่ 7.4 พบว่า นัก เรี ย นโรงเรี ย นที ป ราษฎร์ พิ ท ยาสามารถประยุก ต์ องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองไปสู่การปฎิบตั ิหรื อนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
นักเรี ยนทังหมด
้
10. จานวนนักเรี ยนที่จบหลักสูตรชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลายตามกรอบเวลาที่กาหนด
ตารางที่ 7.5 แสดงค่าร้ อยละของนักเรี ยนที่จบหลักสูตรชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลายตาม
กรอบเวลาที่กาหนด ปี การศึกษาที่ 2557-2559
ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6
รวม

2557
ทัง้ หมด จบหลักสูตร
227
226
107
107
334
333

ร้ อยละ
99.55
100
99.70

ทัง้ หมด
253
131
384

2558
จบหลักสูตร
253
131
384

ร้ อยละ
100
100
100

ทัง้ หมด
224
129
353

2559
จบหลักสูตร
223
129
352

ร้ อยละ
99.55
100
99.70

จากตารางที่ 7.5 พบว่าร้ อยละของนักเรี ยนที่จบหลักสูตรชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นมีคา่ ร้ อยละ 99.70
และนักเรี ยนที่จบหลักสูตรชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายตามกรอบเวลาที่กาหนด ปี การศึกษาที่ 2557-2559
คิดเป็ นร้ อยละ 100 แสดงถึงคุณภาพในการจัดการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา
11. จานวนนักเรี ยนที่ศกึ ษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษา
ภาพที่ 7.4 แผนภูมิแท่งแสดงผลการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2557-2559
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150
100
50
0

2557

2558

2559

นักเรี ยนทังหมด
้

107

131

129

เรี ยนต่อ

90

123

125

จากภาพที่ 7.4 พบว่าจานวนนักเรี ยนที่ศกึ ษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษา
ปี การศึกษา 2557-2559 ศึกษาต่อมากกว่าร้ อยละ 80 และมีจานวนเพิ่มมากขึ ้นทุกปี
ข. ผลลัพธ์ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน (Work Process Effectiveness Results)
(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process Effectiveness and Efficiency)
โรงเรี ยนใช้ ระบบการบริ หารจัดการโดยใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology
Mamagement ) เป็ น กระบวนการในการด าเนิ น งาน โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดประสิทธิผล และประหยัด มีการปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานสู่ความเป็ นเลิศ ครอบคลุมทังผู
้ ้ เรี ยน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสม ดาเนินการตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA
มีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี ้
1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (วันที่ 2 - 4 มกราคม พ.ศ. 2556) ด้ านการบริหารจัดการ
และการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ผลดังตารางที่ 7.6
ตารางที่ 7.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการและการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ้
นา้ หนักคะแนน
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการบริหารจัดการศึกษา
กลุม่ ตัวบ่งชี ้พื ้นฐาน
ตัวบ่งชี ้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5
กลุม่ ตัวบ่งชี ้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี ้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศ ที่สอดคล้ องกับแนวทางการ
5
ปฏิรูปการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้ วยการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
กลุม่ ตัวบ่งชี ้พื ้นฐาน
ตัวบ่งชี ้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ 10

8

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

4.8

ดีมาก

5

ดีมาก

ดี

จากตารางที่ 7.6 พบว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ด้ านการบริหารจัดการและการ
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่วา่ ด้ วยการบริหารจัดการศึกษา ผลการประเมิน
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ระดับคุณภาพดีมาก และมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานทีว่ า่ ด้ วยการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดี

2. การประเมินคุณภาพภายในด้ านด้ านคุณภาพผู้เรี ยนและการจัดการศึกษา ปี การศึกษา 2557-2559
ตารางที่ 7.7 ผลการประเมินคุณภาพภายภายในด้ านคุณภาพผู้เรี ยนและการจัดการศึกษา
ปี การศึกษา 2557-2559
มาตรฐานด้ านการบริ หารจัดการ
ด้ านที่ 1 มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรี ยน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสขุ ภาวะที่ดแี ละมีสนุ ทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิด
สร้ างสรรค์ ตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดตี อ่ อาชีพสุจริต
ด้ านที่ 2 มาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

คะแนนที่ได้ /ระดับคุณภาพ/ปี การศึกษา
2557
2558
2559
ระดับ
ระดับ
ระดับ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คุณภาพ
คุณภาพ
คุณภาพ
4.52
4.31
4.04

ดีเยี่ยม
ดีเยียม
ดีมาก

4.54
4.34
4.04

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก

4.58
4.45
4.20

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก

3.59

ดี

3.60

ดี

4.08

ดีมาก

4.25
4.50

ดีมาก
ดีเยียม

4.54
4.50

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4.65
4.64

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

8.46

ดีมาก

9.84

ดีเยี่ยม

9.86

ดีเยี่ยม

จากตารางที่ 7.7 พบว่ามาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรี ยนและมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
ปี การศึกษา 2557-2559 มีคะแนนการประเมินเพิ่มขึ ้นทุกปี คุณภาพอยูใ่ นระดับดีมากและดีเยี่ยม
(2) การเตรียมพร้ อมต่ อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)
โรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกาหนดแผนเตรี ยมพร้ อมต่อภาวะฉุกฉินที่ดี เพื่อสร้ างความ
ปลอดภัยให้ กบั โรงเรี ยนและทุกคนในโรงเรี ยนอย่างเป็ นระบบ ผลการดาเนินการ ดังตารางที่ 7.8
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ตารางที่ 7.8 ผลการดาเนินการเตรี ยมความพร้ อมต่อภาวะฉุกเฉิน ปี การศึกษา 2557-2559
รายการ
ปี 2557
ด้ านความ
ปลอดภัย

ด้ านอัคคีภยั

ด้ านอุบตั ิเหตุ

ด้ านสุขภาพ

ด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร

ด้ านอุทกภัย

ด้ านระบบเครือ
ข่ายอินเทอร์ เน็ต
และข้ อมูล

ด้ านการเงิน

ผลการดาเนินการ
ปี 2558

แต่งตังครู
้ เวรยาม รักษาการณ์ดาเนินการ
ตามแผน ที่วางไว้ ร้ อยละ80

ติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด ตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ ลดปั ญหาการทะเลาะวิวาท
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ ร้ อยละ
90
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ดบั เพลิง ร้ อยละ 100
ไฟไหม้ แผงวงจรไฟฟ้าได้ ดาเนินการ
ดับไฟ ซ่อมแซมปรับปรุงเป็ นที่
เรียบร้ อย
ใช้ งานได้ 100 %
มีโครงการกวดขันวินยั จราจร และมี
ห้ องพยาบาลของโรงเรียนสามารถ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจอานวยความสะดวกหน้ า ปฐม
โรงเรียน ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ ร้ อยละ 90 พยาบาลเบื ้องต้ น ได้ ร้อยละ 100

โรงเรียนประสานความร่วมมือกับ
สาธารณสุขอาเภอได้ มาให้ ความรู้
นักเรี ยนปฏิบตั ิตนถูกสุขลักษณะ ได้
100%
การแจ้ งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง
ผ่านทางหนังสือและโทรศัพท์
ผลตอบรับจากผู้ปกครอง ร้ อยละ 80

ปี 2559
มีกล้ องวงจรปิ ดตามจุดเสี่ยงใช้ งานได้
จุดต่างๆในโรงเรียนปลอดภัย 100%

ไม่มีเหตุไฟไหม้ ในโรงเรียน

หน่วยงานภายนอกมาอบรม ขับขี่
ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %
และได้ จดั ทาประกันอุบตั ิเหตุให้
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
100%
นักเรียนและบุคลากรป่ วยเป็ น
ครูที่ปรึกษาเก็บข้ อมูลน ้าหนัก-ส่วนสูง
ไข้ เลือดออกสาธารณสุขอาเภอได้ เข้ า ของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมกีฬา
มารณรงค์ให้ ความรู้ และฉีดพ้ นยุงลาย เพื่อสุขภาพนักเรียนมีสขุ ภาพแข็งแรง
การแจ้ งข่าวประชาสัมพันธ์ถึง
ผู้ปกครอง ผ่านทาง ข้ อความทางมือ
ถือ และเว็บไซต์โรงเรียน ผลการตอบ
รับจากผู้ปกครอง ร้ อยละ 90

การแจ้ งข่าวประชาสัมพันธ์ถึง
ผู้ปกครอง ผ่านทาง เว็บไซต์โรงเรียน
เพจเฟสบุ๊ก ไลน์กลุม่ ระบบ SGS ผล
การตอบรับจากผู้ปกครอง ร้ อยละ
100
ปรับปรุงพื ้นที่ที่เป็ นจุดเสี่ยงการเกิดน ้า
ดาเนินการจากสร้ างท่อระบายน ้า
ดาเนินการ ปลุกพืชคลุมดินบริเวณ
ท่วม
หลังดาเนินการน ้าระบายได้ ดีขึ ้น
พื ้นที่เสี่ยงดินถล่มแล้ ว และดาเนินการ
สร้ างท่อระบายน ้า เพิ่ม ปั จจุบนั น ้าไม่
ท่วมขัง และดินไม่ถล่ม
ดาเนินติดตัง้ เครื่องสารองไฟ
กลุม่ งาน ict ได้ จดั ทาระบบ Firmware เพิ่มระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตเป็ น 3
(UPS)ส่งผลให้ เซิร์ฟเวอร์ ทางานได้ เสถียร ป้องกันการข้ อมูลสูญหาย มีสารอง
เครือข่าย เพื่อรองรับการจานวน
ขึ ้น
และจัดเก็บข้ อมูล ที่ปลอดภัยขึ ้น
อุปกรณ์
จากการดาเนินการปั จจุบนั การใช้ งาน
อินเตอร์ เน็ตครอบคลุมทุกพื ้นที่
มีการเตรียมเงินเพื่อสารองจ่ายในกรณีที่ มีการเตรียมเงินเพื่อสารองจ่ายในกรณี มีการเตรียมเงินเพื่อสารองจ่ายใน
มีความจาเป็ นเร่งด่วน
ที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน
กรณีที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน
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จากตารางที่ 7.8 ผลการดาเนินการเตรี ยมความพร้ อมต่อภาวะฉุกเฉิ น ปี การศึกษา 2557-2559
โรงเรี ยนได้ ดาเนินการติดตามปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาต่างๆที่ส่งผลต่อการการจัดการเรี ยนการสอน ทาให้ การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนไม่หยุดชะงัก ถือเป็ นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อโรงเรี ยน
ค. ผลลัพธ์ ด้านการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply-Chain Management RESULTS)
โรงเรี ยนมี การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และกาหนดกระบวนการทางานอย่างมี ประสิทธิ ภ าพโดยให้
ความสาคัญกระบวนการลื่นไหลของงานอย่างเป็ นระบบ ให้ ความสาคัญกับการคัดเลือกผู้ส่งมอบที่มีคณ
ุ สมบัติ
เพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการทางานของโรงเรี ยน และมีการวัดผลประเมินอย่างต่อเนื่ องด้ วยการ
ประเมินแบบ PDCA เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร ผลปรากฏดังตารางที่ 7.9 และและตารางที่ 7.10
ตารางที่ 7.9 แสดงจานวนนักเรี ยนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ นและได้ ศกึ ษาต่อตามความถนัด
ของนักเรี ยน ปี การศึกษา 2557-2559
จานวนนักเรียน
ปี การศึกษา

ศึกษาต่ อ
การศึกษา
สายอาชีพ
นอกระบบ
90
4
5
99

นักเรียนทัง้ หมด

จบหลักสูตร

ร้ อยละ

สายสามัญ

2557
2558

227
253

226
253

99.55
100

119
136

2559

224

223

99.55

181

29

7

97.30

รวม

704

702

99.72

436

222

16

96.01

ร้ อยละ
94.24
94.86

จากตารางที่ 7.9 พบว่าจานวนนักเรี ยนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้ น ปี การศึกษา 2557-2559
ตามกรอบเวลาที่กาหนดคิดเป็ นร้ อยละ 99.72 และนักเรี ยนได้ ศกึ ษาต่อตามความถนัดของนักเรี ยน และ
เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครองเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องทุกปี
ตารางที่ 7.10 แสดงจานวนนักเรี ยนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและได้ ศกึ ษาต่อตามความ
ถนัดของนักเรี ยน ปี การศึกษา 2557-2559
จานวนนักเรียน

ศึกษาต่ อ

ปี การศึกษา

นักเรียนทัง้ หมด

จบหลักสูตร

ร้ อยละ

2557
2558
2559
รวม

107
131
129
367

107
131
129
367

100
100
100
100

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ของรัฐ
เอกชน
79
104
115
298

5
9
10
24

อื่นๆ

ร้ อยละ

6
10
4
20

84.11
93.89
96.89
93.00

จากตารางที่ 7.10 พบว่าจานวนนักเรี ยนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา 25572559 ตามกรอบเวลาที่กาหนดคิดเป็ นร้ อยละ 100 และนักเรี ยนได้ ศกึ ษาต่อตามความถนัดของนักเรี ยน และ
เป็ นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครองเพิ่มขึ ้นต่อเนื่องทุกปี
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7.2 ผลลัพธ์ ด้านนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Student and Stakeholder-Focused Results)
ก. ผลลัพธ์ ด้านนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย(Student and Stakeholder-Focused Results)
(1) ความพึงพอใจของนักเรียน
1.โรงเรี ยนได้ ประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่มีตอ่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2557-2559 ผลปรากฏดังตารางที่ 7.11
ตารางที่ 7.11 แสดงการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักเรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่มีตอ่ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา ปี การศึกษา 2557-2559
ค่ าเฉลี่ย/ปี การศึกษา
2557
2558
2559

ประเด็นการประเมิน
1. ด้ านผู้เรียน
2. ด้ านหลักสูตรสถานศึกษา
3. ด้ านครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้ านการจัดการเรียนการสอน
5. ด้ านวัสดุอปุ กรณ์และสื่อเทคโนโลยี
6. ด้ านสิ่งแวดล้ อมในสถานศึกษา
7. ด้ านการส่งเสริมนักเรียน
8. ด้ านความผูกพัน ความภูมิใจของนักเรียนที่มีตอ่ โรงเรียน
ความพึงพอใจโดยรวม

3.01
3.00
3.19
3.10
3.09
3.00
3.06
3.14
3.06

3.10
3.16
3.24
3.18
3.35
3.21
3.22
3.29
3.22

3.30
3.89
3.70
3.43
3.37
3.56
3.56
3.64
3.56

จากตารางที่ 7. 11 พบว่านักเรี ยน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา ปี การศึกษา 2557-2559 อยูใ่ นระดับมาก และมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น
2.จานวนนักเรี ยนที่สมัครสอบเข้ าศึกษาต่อในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ห้ องเรี ยนพิเศษ ปี การศึกษา 2558-2559
ภาพที่ 7.5 แผนภูมิเปรี ยบเทียบจานวนนักเรี ยนที่มาสมัครสอบเข้ าศึกษาต่อโครงการห้ องเรี ยนพิเศษ
ปี การศึกษา 2558-2559
250
200
150
100
50
0

มัธยมศึกษาปี ที่ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

รวม

2558

84

31

115

2559

164

41

205

89

จากภาพที่ 7.5 พบว่า ผู้ป กครองและนัก เรี ย นมี ความพึง พอใจต่อ การจัด การศึกษาของโรงเรี ย น
นานัก เรี ย นมาสมัค รเข้ า ศึก ษาต่อ โครงการห้ อ งเรี ยนพิ เ ศษ ปี การศึก ษา 2558 -2559 อยู่ในระดับ มาก
และมีแนวโน้ มที่ดี โดยในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 นักเรี ยนมาสมัครเรี ยนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 100
3.จานวนนักเรี ยนที่สมัครเข้ าศึกษาต่อห้ องเรี ยนทัว่ ไปเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนคูเ่ ทียบชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2557-2559
ภาพที่ 7. 6 แผนภูมิแสดงจานวนนักเรี ยนที่สมัครเข้ าศึกษาต่อชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ อง เรี ยนทัว่ ไป
เปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนคูเ่ ทียบ ปี การศึกษา 2557-2559
400
300
200
100
0

โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยา

2557
285

2558
291

2559
323

โรงเรี ยนเกาะสมุย

247

274

266

จากภาพที่ 7.6 พบว่านักเรี ยนที่สมัครเข้ าศึกษาต่อห้ องเรี ยนทัว่ ไป มีจานวนมากกว่าโรงเรี ยนคูเ่ ทียบทุก
ปี และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าผู้ปกครอง และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยน
(2) ความผูกพันของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Engagement)
โรงเรี ยนมีการดาเนินงานในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลงานของนักเรี ยน คณะครู และผู้บริ หาร
โรงเรี ย นเพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่น และยกระดับ ภาพลัก ษณ์ ข องโรงเรี ย นให้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ของสัง คมมากขึน้
จัดกิจกรรมสร้ างความสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อเสริ มสร้ างความผูกพันให้ กบั นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน
รวมทังตอบสนองต่
้
อความต้ องการของนักเรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ผลปรากฏ ดังนี ้
1. นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3(เดิม) ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
ปี การศึกษา 2557-2559 เพิม่ ขึ ้นทุกปี ดังภาพที่ 7.7
ภาพที่ 7.7 แผนภูมิเปรี ยบเทียบจานวนนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 (เดิม)ที่ศกึ ษาต่อระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2557-2559
80
60
40
20
0
ศึกษาต่อที่ร.ร.ทีปราษฎร์ พิทยา

2557
50.88

2558
52.17

2559
79.82

ศึกษาต่อที่สถานศึกษาอื่นๆ

49.12

47.83

20.18
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จากภาพที่ 7.7 พบว่าจานวนนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3( เดิม) ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2557-2559 เพิ่มมากขึ ้นและศึกษาต่อสถานศึกษาอื่นลดน้ อยลง
2. จานวนศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมต่างๆกับนักเรี ยนปัจจุบนั ตามโครงการที่โรงเรี ยนจัดขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี ดังตารางที่ 7.12
ตารางที่ 7.12 แสดงจานวนศิษย์เก่าที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆกับนักเรี ยนปัจจุบนั ปี การศึกษา 25572559
จานวนศิษย์เก่าที่มาร่วมงานวันกตัญญู

2557
40

ปี การศึกษา
2558
55

2559
64

จานวนศิษย์เก่าที่มาร่วมงานสายสัมพันธ์น้องพี่ ทอดผ้ าป่ าการศึกษา

1,100

1,250

1,480

จานวนศิษย์เก่าที่ร่วมงานหารายได้ สมาคมศิษย์เก่าคืนสูเ่ หย้ า

1,250

1,400

1,560

จานวนศิษย์เก่าที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

1,140

1.380

1,490

กิจกรรม

จากตารางที่ 7.12 พบว่าศิษย์เก่ามาร่วมกิจกรรมต่างๆกับนักเรี ยนปัจจุบนั ปี การศึกษา 2557-2559
อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ ้นทุกปี แสดงให้ เห็นถึงความผูกพันที่มีตอ่ โรงเรี ยน
7.3 ผลลัพธ์ ด้านบุคลากร (Workforce -Focused Results)
ก. ผลลัพธ์ ด้านบุคลากร (Workforce -Focused Results)
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity)
โรงเรี ย นมี ก ารประเมิ น อัต ราก าลัง โดยการจัด ท าข้ อมู ล สารสนเทศบุค ลากรแยกตามเพศ
วุฒิการศึกษา วิทยฐานะ กาหนดให้ ครู ผ้ สู อนทุกคนได้ สอนตรงตามวุฒิการศึกษาของตนเอง และตามความ
ถนัดมีการประเมินผลการปฎิบตั ิงานของข้ าราชการครูและบุคลากร เพื่อให้ ท ราบระดับขีดความสามารถของ
บุคลากรมีการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง ดาเนินการการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตาม
สายงาน การมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ าย เพื่ อให้ ได้ บุคลากรที่ มีคุณภาพและเหมาะสม มี ความรู้ ความสามารถ
ผลปรากฎดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 7.13 แสดงจานวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก ปี การศึกษา 2557-2559
ปี การศึกษา
2557
2558
2559

ครูทงั ้ หมด
42
47
63

สอนตรงตามวิชาเอก
42
47
63

คิดเป็ นร้ อยละ
100
100
100

จากตารางที่ 7.13 พบว่าครู ส อนตรงตามวิช าเอก คิดเป็ นร้ อยละ 100 แสดงให้ เห็นว่าครู มีทักษะ
สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผ้ เู รี ยนได้ ดี ทาให้ เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอน
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ตารางที่ 7.14 ผลการประเมินประสิทธิ ภ าพและประสิทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของข้ าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ปี การศึกษา 2557-2559
ร้ อยละของครูตามระดับคุณภาพ
ปี การศึกษา
2557
2558
2559

ดีเด่ น
ครัง้ ที่ 1
95.23
100
100

เป็ นที่ยอมรับได้
ครัง้ ที่ 1
ครัง้ ที่ 2
4.77
2.39
-

ครัง้ ที่ 2
97.61
100
100

จากตารางที่ 7.14 พบว่าปี การศึกษา2557ครู มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานระดับ
ดีเด่น คิดเป็ นร้ อยละ 95.23 และ 97.61 และปี การศึกษา 2558-2559 ผลการปฏิบตั ิงานระดับดีเด่น คิดเป็ น
ร้ อยละ 100
ตารางที่ 7.15 อัตราส่วนจานวนครูตอ่ จานวนนักเรี ยนปี การศึกษา 2557-2559
ปี การศึกษา
2557
2558
2559

จานวนครู
42
47
63

จานวนนักเรียน
1,282
1,350
1,433

ครู : นักเรี ยน
1:31
1:29
1:23

จากตารางที่ 7.15 พบว่าอัตราส่วนจานวนครู ต่อจานวนนักเรี ยนมีแนวโน้ มลดลง สะท้ อนให้ เห็นว่า
บุคลากรขององค์กรมีประสิทธิภาพในการดูแลนักเรี ยนได้ เพิ่มขึ ้น มีการจ้ างบุคลากรจานวน 4 คน ปฏิบตั ิงาน
ในตาแหน่งต่างๆ เพื่ อลดภาระงานของครู ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ พัสดุ เจ้ าหน้ าที่ วิช าการ และเจ้ าหน้ าที่ ธุรการ
จ้ างวิทยากรท้ องถิ่น 2 จานวน คน และครูชาวต่างชาติ จานวน 4 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรี ยนรู้
(2) บรรยากาศการทางาน (Workforce Climate)
โรงเรี ยนมี บรรยากาศในการทางานที่ ดี จัดบรรยากาศภายในโรงเรี ยนให้ ร่ม รื่ น สวยงาม สะอาด
ห้ องทางานมีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตทังระบบ
้
lan และระบบ wifi มีห้องสุขาที่ถกู สุขลักษณะ มีโครงการโรงเรี ยนส่งเสริ มสุ ขภาพ มีการทาประกันอุติเหตุ
คุ้มครองตลอด 24 ชัว่ โมงแก่บุคลากรทุกคน โรงเรี ยนได้ มีการแต่งตังเวรยามรั
้
กษาความปลอดภัยและมีการ
เตรี ยมความพร้ อมต่อภัยพิบตั ิและภาวะฉุกเฉินที่ดี เมื่อพิจารณาใช่วงปี การศึกษา 2557-2559 โรงเรี ยนไม่มี
ข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิของบุคลากรและไม่มีบคุ ลากรที่เจ็บป่ วยเนื่องจากสภาพการทางานในโรงเรี ยน
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(3) การทาให้ บุคลากรมีความผูกพัน (Workforce Engagment)
โรงเรี ยนมี วัฒ นธรรมองค์ก รที่ ห ล่อ หลอมให้ บุคลากรทางาน ร่ วมมื อเหมื อนครอบครั ว ภายใต้ ชื่ อ
“ครอบครัวนางนวล” มีการจัดกิจกรมส่งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร มีสวัสดิการต่างๆ ความผูกพัน
ของบุคลากรพิจารณาได้ จากผลการประเมิน ความคิดเห็นต่อการสร้ างความผูกพันของบุคลากรในโรงเรี ยน
อยูใ่ นระดับมาก ดังตารางที่ 7.16
ตารางที่ 7.16 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการสร้ างความผูกพันของบุคลากรในโรงเรี ยน
ประเด็นการประเมิน
1. ด้ านงานในความรับผิดชอบ
2. ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน
3. ด้ านผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร
4. ด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในอาชีพ
5. ด้ านไมตรีจิตต่อครอบครัวของบุคลากร
รวม

ค่ าเฉลี่ย
3.91
3.93
3.79
3.82
4.77
3.89

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7.16 แสดงผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรของบุคลากรอย่างเป็ นทางการ
ปี การศึกษา 2559 ซึ่งประเมิ นความผูกพัน 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านงานในความรับผิดชอบ ด้ านสภาพแวดล้ อม
ในการทางาน ด้ านผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร ด้ านโอกาสและความก้ าวหน้ าในอาชีพ และด้ านไมตรี จิต
ต่อครอบครัวของบุคลากร พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.89
(4) การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development)
โรงเรี ยนมี ระบบการพัฒ นาบุค ลากรโดยเน้ น หลัก สูตรที่ มุ่ง เน้ น การพัฒ นาการเรี ย นการสอนและ
สนับสนุนให้ บคุ ลากรที่มีความชานาญงาน และมีประสบการณ์ถ่ายทอดสู่ผ้ เู รี ยนได้ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ที่สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี โดยครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและมุ่งให้
บุคลากรทุกคนได้ รับการพัฒนาความรู้ และทักษะตามตาแหน่งงาน โรงเรี ยนมีการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริ ม ให้ บุคลากรเข้ ารับการอบรมเพื่ อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลปรากฏดังนี ้
1. จานวนครูบคุ ลากรเข้ ารับการอบรมสัมมานาเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 7.17
ตารางที่ 7.17 แสดงจานวนบุคลากรที่เข้ ารับการอบรมสัมมนา ปี การศึกษา 2557-2559
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จานวนครู และจานวนชั่วโมงที่เข้ ารั บการอบรมสัมมนา/ปี การศึกษา
2557
2558
2559
จานวนครู จานวนชั่วโมง จานวนครู จานวนชั่วโมง จานวนครู จานวนชั่วโมง
3
114
6
84
6
354
7
267
8
318
8
390
4
120
3
48
8
300
2
78
2
48
6
464
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
แนะแนว
รวม

จานวนครู และจานวนชั่วโมงที่เข้ ารั บการอบรมสัมมนา/ปี การศึกษา
2557
2558
2559
จานวนครู จานวนชั่วโมง จานวนครู จานวนชั่วโมง จานวนครู จานวนชั่วโมง
4
114
5
72
9
475
1
36
1
24
4
257
7
210
6
180
9
498
2
132
2
190
3
114
1
84
30
1,071
33
964
53
2,852

จากตารางที่ 7.17 พบว่าครูทกุ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ได้ เข้ ารับการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ ้นทุกปี
3. ร้ อยละครูที่ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรี ยนรู้ประเภทต่างๆ ดังตารางที่ 7.18
ตารางที่ 7.18 แสดงร้ อยละของครู ที่ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรี ยนรู้ ประเภทต่างๆ ปี การศึกษา 25572559
ประเภทสื่อการเรี ยนรู้
แผนการสอน
เอกสาร
Power point
แผนภูมิ/ภาพ
วิจยั ในชันเรี
้ ยน

2557
100
100
100
94.73
100

ปี การศึกษา
2558
100
100
100
95.31
100

2559
100
100
100
97.10
100

จากตารางที่ 7.18 พบว่าครูมีแผนการจัดการเรี ยนรู้ เอกสารประกอบการสอน power point และวิจยั
ในชันเรี
้ ยน คิดเป็ นร้ อยละ 100 และมีแผนภูมิ/ภาพ ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 2.50
4. จานวนครูที่ได้ รับรางวัลต่างๆ ปี การศึกษา 2557-2559 มีดงั นี ้ รางวัลหนึง่ แสนครูดี จานวน 3 คน
รางวัลครูดีสรี สมุย จานวน 35 คน รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนจานวน 141 คน รางวัลครูผ้ มู ีผลงานดีเด่น
ระดับเขตพื ้นที่การศึกษา จานวน 3 คน
7.4 ผลลัพธ์ ด้านการนาองค์ กรและการกากับดูแลองค์ กร (Leadership and Governance Results )
ก. ผลลัพธ์ ด้านการนาองค์ กรการกากับดูแลองค์ กรและความรับผิดชอบต่ อสังคม
(Leadership, Governance and Societal Responsibility Results)
(1) การนาองค์ กร (Leadership)
โรงเรี ย นได้ จัด ท าวิ สัย ทัศน์ พัน ธกิ จ เป้า ประสงค์แ ละค่านิ ยมขององค์ก รร่ ว มกับ บุค ลากรทุกฝ่ าย
ในโรงเรี ยน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เครื อข่ายผู้ปกครอง สมาคม
ศิษย์เก่าและสภานักเรี ยน เข้ ามามีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยมของ
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โรงเรี ยนทาให้ วิสยั ทัศน์ ได้ รับความยอมรับและเป็ นตัวกาหนดทิศทางการดาเนินงานของโรงเรี ยน ดังตารางที่
7.19
ตารางที่ 7.19 ผลการนาองค์กรสูก่ ารปฏิบตั เิ พื่อบรรลุวิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยน
ตัวชีว้ ัด
1.ค่าร้ อยละ ของงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน
2.จานวนครัง้ ที่มีการประชุม/สื่อสาร เพื่อถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ สูก่ ารปฏิบตั ิของ
บุคลากรในโรงเรียน

2557
100
20

ปี การศึกษา
2558
100
22

2559
100
24

จากตารางที่7.19พบว่าโรงเรี ยนมีโครงการที่ตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยน ปี การศึกษา 25572559 คิดเป็ นร้ อยละ100และมีการประชุมสื่อสารเพื่อถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ สูก่ ารปฏิบตั ขิ องบุคลากร
ในโรงเรี ยน อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ ้นทุกปี
(2) การกากับดูแลองค์ กร (Governance)
โรงเรี ยนได้ ดาเนินการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
เครื อข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและสภานักเรี ยนในการวางแผนกากับดูแลโรงเรี ยน เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ
ในระบบ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ แก่ วิเคราะห์และประเมินความรับผิดชอบในการทางาน ภาระ
ความรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์ ความรับผิดชอบด้ านการเงิน ความโปร่ งใสของการดาเนินการ การสรรหา
กรรมการในการก ากับ ดูแ ลโรงเรี ย น การตรวจสอบภายในและภายนอกที่ เ ป็ น อิ ส ระและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การปกป้อ งประโยชน์ ข องนัก เรี ย นผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย และการเตรี ย มความพร้ อมเพื่ อ สื บ ทอดภาระงาน
ในอนาคต มาเป็ นข้ อมูลในการจัดระบบกากับดูแลโรงเรี ยน
ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ พิ จ ารณาจากผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในสถานศึก ษาตามมาตรฐานการศึก ษา
ขันพื
้ ้นฐาน ปี การศึกษา 2557-2559 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
รอบ3 อยู่ในระดับดี และการดาเนินการด้ านการเงินและพัสดุของสถานศึกษา จากหน่วยตรวจสอบภายใน
สพม.11 ผลการดาเนินการอยู่ในเกณฑ์ดี มีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ดี เป็ นปั จจุบนั ตรวจสอบได้ และ
เป็ นไปตามระเบียบที่กาหนด
(3) กฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับ (Law and Regulation)
โรงเรี ยนได้ มีมาตรการเกี่ ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบข้ อบังคับ เช่น การดาเนินการจัดโครงการ
ห้ องเรี ยนพิเ ศษ การเก็บเงินเพิ่ม เติม นักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษ การทัศนศึกษานอกสถานที่ การจ้ างวิทยากร
ภายใน ซึ่ง ต้ อ งอาศัย หลัก สูต ร โครงการ/กิ จ กรรม และระเบี ย บข้ อ กฎหมายมาเป็ น ข้ อ มูล ใ นการก าหนด
กระบวนการท างาน จากการดาเนิน การในด้ านหลักสูต รฝ่ ายบริ หารโรงเรี ย นได้ ก าหนดการประชุม ชี แ้ จง
ผู้ปกครองภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบข้ อมูลในการใช้ จ่ายเงินเพิ่มเติม งานแนะแนว
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โรงเรี ยนมีหน้ าที่หลักรับผิดชอบและบริ หารสารสนเทศการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาต้ นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ ป้ายนิเทศ และประชาสัมพันธ์ ในชันเรี
้ ยนโดยตรง ทางโรงเรี ยน
ได้ แจ้ งให้ บุคลากรให้ รับทราบในที่ประชุมเพื่อให้ มีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน ถูกต้ อง มีการแต่งตังค
้ าสัง่ ให้ บุคลากร
ปฏิ บัติ ห น้ าที่ ร าชการเพื่ อ ให้ งานนัน้ ๆส าเร็ จ ตามเป้ า หมายและไม่ เ กิ ด ปั ญ หาแก่ อ งค์ ก ร โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของนักเรี ยน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผลลัพธ์ ที่ได้ พิจารณาจากการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ต่อหลักสูตรโครงการห้ องเรี ยนพิเศษ ปี การศึกษา 2558 คิดเป็ น
ร้ อยละ 87.59 และปี การศึกษา2559 คิดเป็ นร้ อยละ 89.84
(4) จริยธรรม (Ethics)
โรงเรี ยนมุ่งเน้ นให้ ผ้ บู ริ หารและบุคลากรปฏิบตั ิหน้ าที่ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถโดยส่งเสริ ม
ให้ ประพฤติปฏิ บัติอย่างมี คุณธรรมและจริ ยธรรม กระบวนการประพฤติปฏิ บตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้ อบังคับว่าด้ วยกฎหมายและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยคานึงถึง ผลประโยชน์ของนักเรี ยน ผู้ปกครอง และ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ส่งผลให้ เกิดผลดีตอ่ การปฏิบตั ิงานและเป็ นผลดีตอ่ องค์กร ดังจะเห็นได้ ว่า ในช่วงปี 2557 2559 ไม่ ปรากฏข้ อร้ องเรี ยนใดๆ เกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรี ยน ไม่มีบคุ ลากรที่ถกู ดาเนินการทางวินยั ไม่มีผล
การดาเนินการของโรงเรี ยนที่ ส่ง ผลกระทบต่อสัง คม ซึ่ง เกิ ดผลโดยตรงในการเพิ่ม คุณภาพผู้เรี ยน รวมถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ โรงเรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย คิดเป็ นร้ อยละ 100
(5) สังคม (Society)
โรงเรี ยนได้ ดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการประพฤติปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ ว่าด้ วย
กฎหมายและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ โดยคานึงถึง ผลประโยชน์ของนักเรี ยน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ให้ บริ การวิชาการและบริ การสังคมในรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับชุมชน ตามสมรรถนะของ
โรงเรี ยน ดังนี ้
1. การดาเนินการจัดโครงการห้ องเรี ยนพิเศษ การเก็บเงินเพิ่มเติมนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษ การทัศนศึก ษานอกสถานที่ การจ้ า งวิ ท ยากรภายนอก จากการด าเนิ น การในด้ า นหลัก สูต รฝ่ ายบริ ห ารโรงเรี ย น
ได้ กาหนดการประชุมชี ้แจงผู้ปกครองภาคเรี ยนละ 1 ครัง้ เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบข้ อมูลในการใช้
จ่ายเงินเพิ่มเติม ผลลัพธ์ ที่ได้ พิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ต่อหลักสูตรโครงการห้ องเรี ยนพิเศษ ดังตารางที่ 7.20
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ตารางที่ 7.20 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อหลักสูตรโครงการ
ห้ องเรี ยนพิเศษ
หลักสูตรโครงการห้ องเรี ยนพิเศษ
1. กิจกรรมส่งเสริมด้ านภาษา
2.กิจกรรมส่งเสริมด้ านทักษะกระบวนการคิด
3.กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้ องเรียน
4.การควบคุมดูแลติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
5.ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ความพึงพอใจโดยรวม

ร้ อยละของความพึงพอใจ
2558
2559
82.43
87.24
83.56
86.72
89.67
92.17
84.36
89.23
87.59
89.84
88.85
91.35

จากตารางที่ 7.20 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียต่อหลักสูตร
โครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษปี การศึก ษา พบว่ า ปี ก ารศึก ษา 2558 มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมร้ อยละ 88.85
ปี การศึกษา 255 มีความพึงพอใจโดยรวมร้ อยละ 91.35 มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2. โรงเรี ย นเป็ น องค์ ก รแห่ง การเรี ย นรู้ ด้ า นต่า งๆ เป็ นผู้นาด้ านการใช้ ICT จัดการเรี ย นรู้ ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและบู ร ณาการตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ก ารจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
มีการให้ บริ การด้ านอาคารสถานที่แก่ชุมชน โดยให้ ความอนุเคราะห์หอประชุม ห้ องโสตฯ ห้ องคอมพิวเตอร์
สนามฟุตบอล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานเลี ้ยง และกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้ บริ การแก่ชุมชน
รวมถึงบุคลากร หรื อแม้ แต่ผลผลิตของนักเรี ยน เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปี การศึกษา 2557 ให้ บริ การ
ชุมชนด้ านสถานที่จานวน 34 ครัง้ ปี การศึกษา 2558 จานวน 52 ครัง้ และปี การศึกษา 2559 จานวน 78 ครัง้
3. โรงเรี ย นได้ ด าเนิ น การสนับ สนุน ชุม ชน ผ่า นการจัด กิ จ กรรมวัน ส าคัญ ของชาติแ ละประเพณี
วัฒ นธรรมไทย ได้ แ ก่ วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ รวมทังงานแห่
้
เทียนพรรษา ฯลฯ เพื่อปลูกฝั งค่านิยมรักชาติ ศาสน์กษัตริ ย์ กตัญญูตอ่ พ่อแม่
รักษาวัฒนธรรมประเพณี มีศีลธรรม การพานักเรี ยนไปวัด พร้ อมทังบ
้ าเพ็ญประโยชน์ สนับสนุนวงโยทวาทิต
ดนตรี ไทย และนาฏศิลป์ แก่โรงเรี ยนและองค์กรอื่นๆ จัดกิจกรรมกีฬาภายใน และเข้ าร่วมกีฬาอาเภอเกาะสมุย
ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและให้ บริการชุมชน เพิ่มมากขึ ้นทุกปี ดังตารางที่ 7.21
ตารางที่ 7.21 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการสนับสนุนและให้ บริ การชุมชน
กิจกรรม
1.ดนตรีไทย
2.นาฏศิลป์
3.วันสาคัญต่างๆ
4.งานวัดภูเขาทอง

ปี 2557
83
86.5
87
87

ร้ อยละของความพึงพอใจ
ปี 2558
85
88
90
89

ปี 2559
87
91
92
92
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กิจกรรม
5.ICT
6.การให้ บริการด้ านสถานที่ตอ่ ชุมชน
ค่าเฉลี่ย

ปี 2557
85
90
86.41

ร้ อยละของความพึงพอใจ
ปี 2558
87
93
88.66

ปี 2559
90
95
91.16

จากตารางที่ 7.21 พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนและให้ บริ การชุมชนมากกว่าเกณฑ์
ที่กาหนด โดยปี การศึกษา 2557 ความพึงพอใจเฉลี่ยร้ อยละ 86.41 ปี 2558 ความพึงพอใจเฉลี่ยร้ อยละ 88.55
ปี การศึกษา 2559 ความพึงพอใจเฉลี่ยร้ อยละ 91.16
จากการที่ โ รงเรี ย นได้ ด าเนิ น การสนับ สนุน และให้ บ ริ ก ารชุม ชน ส่ ง ผลให้ ชุม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง
มีความสัมพันธ์ ที่ดี ความเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียว และได้ พฒ
ั นาไปสู่การเป็ นชุมชนที่มีคณ
ุ ภาพ สมาชิกในชุมชน
สามารถดารงชีวิตได้ อย่างมีความสุข
ข.ผลลัพธ์ ด้านการนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)
โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาใช้ กระบวนการทางานตามวงจรคุณภาพ PDCA การบริ หารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology Mamagement ) เป็ นกระบวนการในการดาเนินงาน
กิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อให้ งานประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริ มาณและคุณภาพของ
โครงการซึง่ สนองต่อกลยุทธ์ของสถานศึกษา ดังนี ้
1. ความสาเร็จของการปฏิบตั งิ านสรุปตามโครงการ ปี การศึกษา 2557-2559 ดังตารางที่ 7.22
ตารางที่ 7.22 ผลความสาเร็ จของการปฏิบตั งิ านสรุปตามโครงการ ปี 2557-2559
โครงการ
1.โครงการพัฒนาการจัดการเรียน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่
ประชาคมอาเซียน
3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ มีทกั ษะในการทางานและ
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
4.โครงการพัฒนาศักยภาพด้ านผู้เรียนสูม่ าตรฐานสากล
5.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6.โครงการจัดสภาพแวดล้ อมและการบริการที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
7.โครงการส่งเสริมการปฏิบตั หิ น้ าที่ของครู
8.โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ผลการปฏิบัติงาน/ปี การศึกษา
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ร้ อยละ
ระดับ
ร้ อยละ
ระดับ
ร้ อยละ
ระดับ
ของผล
คุณภาพ
ของผล คุณภาพ ของผล คุณภาพ
75.00
ดี
75.32
ดี
89.5
ดีมาก
92.22
ดีมาก
92.25
ดีมาก
89.7
ดีมาก
98.40

ดีมาก

93.25

ดีมาก

93.8

ดีมาก

97.90
87.00
97.90

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

75.32
89.25
100

ดี
ดีมาก
ดีมาก

86.85
82.5
80.8

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

90.60
85.00

ดีมาก
ดีมาก

90.00
100

ดีมาก
ดีมาก

82.49
83

ดีมาก
ดีมาก
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โครงการ
9.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
10.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
11.โครงการส่งเสริมปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้ าทีค่ ณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนในสถานศึกษา
12.โครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
13.โครงการชุมชนสัมพันธ์
14.โครงการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี และการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานตามแผนปี 59

ปี
ร้ อยละ
ของผล
87.00

ผลการปฏิบัติงาน/ปี การศึกษา
2557
ปี 2558
ปี 2559
ระดับ
ร้ อยละ
ระดับ
ร้ อยละ
ระดับ
คุณภาพ
ของผล คุณภาพ ของผล คุณภาพ
ดีมาก
88.75
ดีมาก
89.67
ดีมาก

88.00
90.60

ดีมาก
ดีมาก

85.00
90.00

ดีมาก
ดีมาก

95.7
83.00

ดีมาก
ดีมาก

89.00
87.60
80.40

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

100
90.00
100

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

90.00
83.38
97.95

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 7.22 พบว่าการปฏิบตั งิ านตามโครงการปี 2557-2559 จานวน 14 ผลการปฏิบตั งิ านอยู่
ในระดับดี 2 โครงการและดีมาก 12 โครงการ แสดงให้ เห็นถึงการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพ
2. ความสาเร็จของการปฏิบตั งิ านสรุปตามกลยุทธ์ ปี การศึกษา 2557-2559 ดังตารางที่ 7.23
ตารางที่ 7.23 ผลความสาเร็ จของการปฏิบตั งิ านสรุปตามกลยุทธ์ ปี 2557-2559

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 สร้ างองค์กรแห่งการเรียนรู้

ผลการปฏิบัติงาน/ปี การศึกษา
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ร้ อยละ
ระดับ
ร้ อยละ
ระดับ
ร้ อยละ
ระดับ
ของผล คุณภาพ ของผล คุณภาพ ของผล คุณภาพ
87.72
ดีมาก
88.36
ดีมาก
86.49
ดีมาก
85.00
ดีมาก
96.20
ดีมาก
83.34
ดีมาก
86.67
ดีมาก
96.67
ดีมาก
84.10
ดีมาก
92.63
ดีมาก
93.33
ดีมาก
85.90
ดีมาก

จากตารางที่ 7.23
พบว่าโรงเรี ยนดาเนินโครงการต่างๆประสบความส าเร็ จตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายเชิงปริ มาณและคุณภาพ สนองต่อกลยุทธ์ ของสถานศึกษาปี การศึกษา 2557-2559 อยู่ในระดับดี
มากทุกกลยุทธ์
3. การสร้ างและเสริ ม สร้ างความแข็ง แกร่ ง ของสมรรถนะหลักของโรงเรี ยน โรงเรี ยนได้ รั บจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล มีการระดมทุนจากผู้ปกครอง สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สมาคม
ครูและผู้ปกครอง รวมไปถึงงบประมาณจากการระดมทุนทรัพย์ตามโครงการต่าง ๆ มีครู บุคลากรที่มีศกั ยภาพ
และความสามารถ มี วิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
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วิชาชีพของตนเอง มีวสั ดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยซึ่งโรงเรี ยนใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ทุกกลุ่ม
สาระ และดาเนินกิจกรรมตามงาน โครงการหลักเพื่อส่งเสริมสมรรถนะหลัก ดังตารางที่ 7.24
ตารางที่ 7.24 งาน/โครงการหลักที่สง่ เสริมสมรรถนะหลักของโรงเรี ยน
สมรรถนะหลัก
1. สมรรถนะด้ านงบประมาณ
2. สมรรถนะด้ านบุคลากร

3. สมรรถนะด้ านวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
เทคโนโลยี

-

งาน/โครงการ
โครงการพัฒนากลุม่ งานเพื่อส่งเสริมให้ สถานศึกษาพัฒนาเต็ม ศักยภาพ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ
โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้ าทีข่ องครู
โครงการส่งเสริมการปฏิบตั ิงานตามนโยบายของผู้บริหาร
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการสวัสดิการครู
โครงการจัดจ้ างครูผ้ สู อน และบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเพื่อการพัฒนา
โครงการพัฒนาการจัดการเรียน IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาห้ องสมุดเป็ นฐานการเรียนรู้
โครงการสถานศึกษาแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
โครงการพัฒนาสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
โครงการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.5 ผลลัพธ์ ด้านการเงินและตลาด (Financial and Market Results)
ก.ผลการดาเนินการด้ านการเงินและตลาด(Financial and Market Results)
(1) ผลการดาเนินการด้ านการเงิน (Financial Performance)
โรงเรี ยนดาเนินงานด้ านงบประมาณ โดยมีงบประมาณเพียงพอและสนองต่อแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ได้ รับงบประมาณเป็ นเงินอุดหนุนจาก สพฐ เงินอุดหนุนจากเทศบาล เงินจากการเช่าการบริ การและสถานที่
ของโรงเรี ยน รวมทังมี
้ การระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาในส่วนของรายจ่าย
ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบฯได้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโรงเรี ยนเป็ นไปตามแผนปฎิบตั ิการ
ประจาปี โดยยึดหลักประหยัดและประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารให้ คาปรึ กษา กากับ ติดตามและ
ตรวจสอบให้ เป็ นไปตามระเบียบ ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชีและพัสดุอย่างเคร่ งครัด
โรงเรี ยนใช้ จา่ ยเงินเป็ นไปตามแผนปฏิบตั กิ ารและคุ้มค่ากับการลงทุน ดังตารางที่ 7.25
ตารางที่ 7.25 แสดงการใช้ งบประมาณในการดาเนินการและผลสาเร็จในการดาเนินการ ปี การศึกษา
2557-2559

100

ปี งบประมาณ

งบประมาณที่ได้ รับการ
จัดสรร

งบประมาณที่ใช้ ไป

ร้ อยละของ
งบประมาณที่ใช้

2557
2558
2559

19,007,954.00
26,872,650.62
38,428,337.00

17,566,934.61
22,242,756.26
33,102,150,.45

92.42
82.77
86.13

ร้ อยละของ
โครงการที่ประสบ
ความสาเร็จ
94.44
100
100

ร้ อยละของ
นักเรียนที่จบ
การศึกษา
99.70
100
99.70

จากตารางที่ 7.25 พบว่านักเรี ยนจบการศึกษาในปี การศึกษา 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 99.70 ปี การศึกษา
2558 คิดเป็ นร้ อยละ 100 ปี การศึกษา 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 99.70 และนักเรี ยนสามารถเข้ าศึกษาต่อในระดับ
ที่สงู ขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าโรงเรี ยนใช้ จา่ ยเงินเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการยึดหลักประหยัดและคุ้ม ค่ากับการลงทุน
(2) ผลลัพธ์ การดาเนินการด้ านตลาด (Marketplace Performance)
โรงเรี ยนทีปราษฎร์ พิทยาเป็ นโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนและผู้ปกครองให้ ความสนใจในลาดับต้ นๆ ซึ่งในแต่ละ
ปี การศึกษามีจานวนนักเรี ยนมาสมัครเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ประเภทห้ องเรี ยนทัว่ ไปมากกว่าโรงเรี ยนคู่
เทียบ ตามภาพที่ 7. 6 แผนภูมิแสดงจานวนนักเรี ยนที่สมัครเข้ าศึกษาต่อชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ อง เรี ยนทัว่ ไป
เปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนคู่เทียบ ปี การศึกษา 2557-2559 และนักเรี ยนสมัครสอบเข้ าเรี ยนห้ องเรี ยนโครงการ
พิเศษชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เพิ่มขึ ้นทุกปี ตามภาพที่ 7.5 แผนภูมิเปรี ยบเทียบจานวน
นักเรี ยนที่มาสมัครสอบเข้ าศึกษาต่อโครงการห้ องเรี ยนพิเศษ ปี การศึกษา 2558-2559

