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อภธิานศัพท์ 
 
 VJT Model หมายถึง  รูปแบบเพ่ือการบริหารจดัการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยมีความหมายดงันี ้
 
 V   : Vision   หมายถึง  วิสยัทศัน์  
 J     : Join  หมายถึง  มีสว่นร่วม 

       : Judgment  หมายถึง  การประเมิน 
 T    : Technique  หมายถึง  เทคนิค  
       : Teaching  หมายถึง  การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้   
       : Technology หมายถึง  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ 

ภายในโรงเรียน 
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 
  โรงเรียนวิจิตราพิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจ าอ าเภอวารินช าราบ ตัง้อยู่เลขท่ี 
313/11  หมู่ท่ี 2 ต าบลแสนสุข  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศพัท์ 045-321407 Website: http://www.vichitra.ac.th/ เปิดสอนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ.2499 จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลา 65 ปี โรงเรียนเน้นพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
มีคณุธรรม ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ด้วยครูและผู้บริหารมีความมุง่มัน่พฒันาโรงเรียนมีอดุมการณ์
ความเป็นครู มีความรักความเมตตาและตัง้ใจอบรมสัง่สอนศิษย์  จนกลายเป็นวฒันธรรมองค์กรท่ีถือปฏิบตัสืิบตอ่
กนัมา 
 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
  (1)  หลักสูตร (Product Offerings) 
        โรงเรียนวิจิตราพิทยาด าเนินการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางของหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) และหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ดงันี ้

            1. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยาตามแนวหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของนักเรียน 
ประกอบด้วย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาจีน - ภาษาญ่ีปุ่ น  และแผนการเรียน
ทัว่ไป 

           2. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยาตามแนวหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
พ.ศ.2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนการสอนตามศกัยภาพของนกัเรียน 
ประกอบด้วย แผนการเรียนส าหรับนักเรียนทั่วไปท่ีจัดโครงสร้างหลักสูตรเน้นเสริมศักยภาพนักเรียน ได้แก่ 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์) 
แผนการเรียนภาษาจีนธุรกิจ แผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ และแผนการเรียนทวิศกึษา  
          3. หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยาเรียนร่วมกับวิทยาลยัสารพดัช่างอบุลราชธานี ซึ่ง
โรงเรียนเห็นความส าคัญ ในเร่ืองของอาชีพตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน        
การจัดการเรียนการสอนเป็นทวิศึกษา โดยมีการสอนสายอาชีพควบคู่ โดยเม่ือนักเรียนศึกษาจบหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 วุฒิ คือ ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จดัการเรียนการสอนตามความสนใจของนกัเรียนในสายอาชีพแบ่งเป็น 6 สาขา  
แผนการเรียนทวิศึกษา-สาขาการบญัชี แผนการเรียนทวิศึกษา-สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนการเรียนทวิศึกษา-
สาขาไฟฟ้าก าลงั แผนการเรียนทวิศกึษา-สาขาชา่งยนต์ แผนการเรียนทวิศกึษา-สาขาอิเล็กทรอนิกส์ แผนการเรียน
ทวิศกึษา-สาขาชา่งกลโรงงาน 
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   การจัดการเรียนการสอนและบริการเสริมอ่ืนๆ  โรงเรียนวิจิตราพิทยาจัดบริการเสริม  เพ่ือให้          
การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม   
สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั ศกัยภาพของนกัเรียน ได้แก่ การจดัอบรมหลกัหลกัสตูรระยะสัน้
ให้กบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น เช่น หลกัสตูรชา่งเสริมสวย หลกัสตูรชา่งตดัผมชาย หลกัสตูรช่างซ่อม
คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  หลกัสูตรการท าขนมไทย หลักสูตรงานประดิษฐ์  นอกจากนีย้งัมีบริการจัดให้มีห้องเรียน
สะอาด มีบรรยากาศในการเรียนรู้  มีห้องน า้ ท่ีด่ืมน า้สะอาด โรงอาหาร ร้านค้าสวสัดิการ สนามกีฬา และอปุกรณ์
กีฬา มีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ห้องสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
วงโปงลางและดริุยางค์ มีระบบแนะแนวการศึกษาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ระบบดแูลรักษาความปลอดภัย  
นอกจากนีโ้รงเรียนวิจิตราพิทยาเป็นศนูย์ HCEC  ศนูย์ภาษาญ่ีปุ่ น  และร่วมโครงการพฒันาสมรรถนะนกัเรียน
ระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KKU Smart Learning)  โครงการโรงเรียน
คณุธรรม โรงเรียนวิถีพทุธ มีกิจกรรมชมุนมุทางวิชาการท่ีหลากหลายตามความสนใจของนกัเรียน ห้องแหลง่เรียนรู้ 
8 กลุม่สาระการเรียนรู้  และห้องปฏิบตักิารตา่งๆ  
                    นอกจากนีก้ารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวิจิตราพิทยาจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น
ส าคญั การเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
หลกัสตูรท้องถ่ิน  เน้นการอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีของจงัหวดัอบุลราชธานี คือ การประดษิฐ์เทียนพรรษา  การ
ร่วมกิจกรรมแหเ่ทียนเข้าพรรษา และการสอนเสริมทกัษะอาชีพการด าเนินชีวิต  
  (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES) 
         โรงเรียนวิจิตราพิทยาเป็นโรงเรียนท่ีพัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องทุกส่วนตามแนวการบริหารแบบธรรมาภิบาล มีวฒันธรรมองค์กรท่ีถือปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา ได้แก่ มีระบบ
อาวโุส ท างานอย่างเป็นระบบ เป็นทีม มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร ปฏิบตัิงานโดยมุ่งเน้นผลงาน ส่งเสริม
ด้านคณุธรรม จริยธรรม น าสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ อยา่งเป็นกลัยาณมิตร   
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 โรงเรียนวิจิตราพิทยา จดัการศกึษาอย่างมีคณุภาพผู้ เรียนให้มีความเป็นเลิศทางภาษา ดนตรี  กีฬา   

มีคณุธรรม  จริยธรรม ชมุชนมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ สอดคล้องตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สูก่ารเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ (MISSION) 

  1. จดักระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542  และ
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) 
  2. พฒันาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะ (การส่ือสาร คิด แก้ปัญหา ใช้ทกัษะชีวิตและใช้เทคโนโลยี)  
พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์สูศ่ตวรรษท่ี 21 
  3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความเป็นเลิศทางภาษา  ดนตรี  กีฬา 
  4. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม  จริยธรรม 
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  5. สง่เสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา  
ค่านิยม : ผู้บริหาร ครู และบคุลากรโรงเรียนวิจิตราพิทยาท างานเป็นทีม โดยมุง่เน้นผลงานท่ีเป็นเลิศ มีความ 
รับผิดชอบตอ่สงัคม  มีความสง่างามท างานด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา โดยคา่นิยมองค์กร คือ  “VJT Model 
เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล” 
 V   : Vision   หมายถึง  วิสยัทศัน์  
 J     : Join  หมายถึง  มีสว่นร่วม 

       : Judgment  หมายถึง  การประเมิน 
 T    : Technique  หมายถึง  เทคนิค  
       : Teaching  หมายถงึ  การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้   
       : Technology หมายถึง  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ
ภายในโรงเรียน 
 สมรรถนะหลักของโรงเรียน คือ “VJT Model เพ่ือการบริหารจดัการสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล”  มีการ
ท างานเป็นทีม (Team Work)  ท่ีมุง่ความส าเร็จของงานโดยมีวิธีการดงันี ้
    1. การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปฏิบตังิานตามกระบวนการวงจรคณุภาพ PDCA 
    2. จัดหลักสูตรท่ีหลากหลายตามความต้องการและศักยภาพของผู้ เรียน โดยใช้กระบวนการเรียน      
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
    3. การพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นให้พฒันาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และก าหนดใน
มาตรฐานครูและนกัเรียน พฒันาครูและนกัเรียนให้เป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้  
   (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 
         โรงเรียนวิจิตราพิทยามีครูและบคุลากรทางการศกึษา จ าแนกเป็นด้านตา่งๆ ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 

สถานภาพ 
จ าแนกตามอายุ (ปี) จ าแนกตามอายุงาน (ปี) 

รวม 20-29 30-49 50 ปีขึน้ไป 1-10 11-20 20 ปีขึน้ไป 

ผู้บริหาร - 1 2 - 1 2 3 
ครูผู้สอน 4 11 27 10 4 28 42 

พนกังานราชการ - 2 - 1 1 - 2 
ครูอตัราจ้าง 11 2 - 13 - - 13 
ลกูจ้าง - 5 - 5 - - 5 
รวม 15 21 29 29 6 30 65 
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สถานภาพ 

จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา จ าแนกตามวิทยฐานะ 
 

รวม 
ต ่ากว่า 
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา 
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
เอก 

ไม่ม ี
ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ
พิเศษ 

เช่ียวชาญ 

ผู้บริหาร - - 3 - - - 3 - 3 

ครูผู้สอน - 24 17 1 8 5 29 - 42 

พนกังานราชการ - 2 - - 2 - - - 2 

ครูอตัราจ้าง - 13  - 13 - - - 13 

ลกูจ้าง 5 - - - 5 - - - 5 
รวม 5 39 20 1 28 5 32 - 65 

      นอกจากสิทธิประโยชน์ตามระเบียบราชการท่ีบคุลากรได้รับ โรงเรียนได้จดัระบบสวสัดกิารด้านการเงิน 
การศกึษาดงูาน ทศันศกึษา การตรวจสขุภาพประจ าปี และการประกนัอบุตัิเหตใุห้แก่บคุลากรทกุคน สนบัสนนุให้
ท าผลงานวิชาการเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะ สง่เสริมสนบัสนนุให้ครูเข้ารับการประเมินเพ่ือรับรางวลัเกียรติยศจากองค์กร
ตา่งๆ  สามารถพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของโรงเรียน  
             (4) สินทรัพย์ (Assets)   
         โรงเรียนกองทพับกอุปถัมภ์ “วิจิตราพิทยา” ตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี  17  พฤษภาคม  2499  โดยท่านผู้หญิง 

วิจิตรา  ธนะรัชต์  เป็นผู้ อุปถัมภ์โรงเรียน และเพ่ือเป็นเกียรติแก่โรงเรียนนี ้ จึงให้ใช้นามโรงเรียนนีว้่าโรงเรียน

กองทพับกอุปถัมภ์  “วิจิตราพิทยา”  อยู่ในความอุปการะของกรมสวสัดิการทหารบก  มีกองทัพบกเป็นเจ้าของ  

จัดตัง้โดยผู้ บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 6  ร้อยเอกสุข เจริญรัตน์  เป็นผู้ จัดการและมอบหมายให้สิบโทยิม้     

ศรีศลิป์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดท าการเรียนการสอน  เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2499  มีนกัเรียน 50 คน  ทนุส าหรับ

การก่อสร้างด าเนินการได้จากกรมสวสัดกิารทหารบก เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพ่ือจดัสร้างอาคาร

และจดัหาอุปกรณ์การศึกษา ใช้อาคารกองร้อยเสนารักษ์  ผ.ส.6 หลงัเก่าเป็นอาคารชัว่คราว  ปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้

กองบญัชาการศูนย์ปฏิบตัิการพิเศษ  (ศ.ป.ส.)  ท่ี 25 อยู่ใกล้บ้านพักรับรองของ มทบ.6  ต่อมา กองทัพบกได้

อนมุตัเิงินอีก  20,000 บาท  (สองหม่ืนบาทถ้วน)  เพ่ือซอ่มเป็นอาคารเรียนจงึได้จดัตัง้โรงเรียน และเปิดท าการสอน

เม่ือวนัท่ี  17  พฤษภาคม  2499  เร่ิมด าเนินการครัง้แรกได้รับอนญุาตให้ท าการสอนจากชัน้ ป.1 - ป.4 แตส่อนจริง

เพียงชัน้อนบุาลปีท่ี 1 - ป. 2  และโรงเรียนก็ด าเนินการมาด้วยความเรียบร้อย 

 ปีการศึกษา 2502  ได้ขออนุญาตขยายชัน้เรียนจากชัน้อนุบาลถึงชัน้ ม.6  เม่ือได้รับอนุญาต  ได้เปิดท า
การสอนเพียงชัน้อนบุาลถึงชัน้  ม.1 และได้ขยายชัน้เรียนเร่ือย ๆ  จนถึง ม.6  ปีการศกึษา 2506    ได้ขอยบุชัน้ ม.1 
– ม.3 เพ่ือสอนเฉพาะชัน้ ป.1 – ป.7 ตอ่มาเม่ือปีการศกึษา 2507 นกัเรียนท่ีจบชัน้ ป.7  จะต้องเรียนตอ่ท่ีเดิมจึงได้
ขยายการศกึษาถึงชัน้ ม.3 ตัง้แตปี่การศกึษา 2507 
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 ปีการศึกษา  2508  ได้ขออนุมัติเงินช่วยเหลือจากกรมสวัสดิการทหารบก ได้รับงบประมาณจากกรม
สวสัดิการทหารบกเป็นเงิน 300,000 บาท (เงิน ร.ส.ร.อ.) ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ เม่ือต้นปีการศึกษา 
2508 เสร็จสิน้เม่ือเดือนธันวาคม 2508  อาคารใหม่อยู่ข้างถนนสถิตย์นิมานกาล   (ถนนสายวารินช าราบ-พิบูล 
มงัสาหาร)    ข้างบ้านพกัทหารและนายสิบ  มทบ.6   มีเนือ้ท่ีประมาณ  36  ไร่  และโรงเรียนได้ย้ายจาก  ท่ีเก่ามา
อยูท่ี่ใหม ่ เม่ือวนัท่ี  26  มกราคม  2509  อาคารหลงันี ้เป็นอาคารไม้ 2 ชัน้  มีห้องเรียนและห้องปฏิบตัิทัง้หมด  16  
ห้อง  ขนาด  6 X 6  เมตร  4 ห้อง และขนาด  6 X 8 เมตร  12  ห้อง  บริเวณโรงเรียนซึ่งมีเนือ้ท่ี  36  ไร่  เป็นท่ีดิน
ของกองทพับกอยูใ่นความรับผิดชอบของ  มทบ.6 
 ปีการศึกษา 2510 จ านวนนกัเรียนเพิ่มขึน้มากจนไม่สามารถจะเรียนในอาคารเดียวกันได้  กองโรงเรียน
ราษฎร์กรมวิสามัญศึกษา จึงได้จัดเงินงบประมาณให้จ านวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพ่ือก่อสร้าง
อาคารหลงัใหม ่เป็นอาคารไม้ 2  ชัน้  มีห้องขนาด 7 X 8 เมตร  จ านวน  12  ห้อง  สร้างเสร็จในเดือนมีนาคม  2512  
อาคารหลงัใหมมี่ช่ือวา่ “ อาคารวิทยาคารสงเคราะห์ ”  
 ปีการศึกษา 2512 โรงเรียนมีอาคารไม้ 2 หลงั กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้รับนกัเรียนได้ 1,170 คน  
แตมี่จริงเพียง 729 คน การเรียนการสอนของโรงเรียนใช้แบบโรงเรียนราษฎร์ทัว่ไปใช้หลกัสตูรกระทรวงศกึษาธิการ  
รายได้ส่วนใหญ่มาจากค่าเล่าเรียนและเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการประเภทค่าจ้างครู จากครูช่วยสอน
เป็นรายเดือน 
 ปีการศกึษา 2517 มทบ.6 ได้จดัสร้างอาคารใหม ่1 หลงั เป็นอาคารชัน้เดียว ใช้ส าหรับอนบุาลโดยเฉพาะ   
อาคารนีมี้ 6 ห้อง ขนาด 10 X  5 เมตร เนือ้ท่ีทัง้หมด 450 ตารางเมตร หลงัคามงุกระเบือ้งลกูฟูก ผนงัใช้อิฐก่อเป็น
บล็อค เพ่ืออากาศถ่ายเทได้สะดวก พืน้คอนกรีตมีห้องน า้ห้องส้วมถาวรอยู่ด้านหลงั มีแผงกัน้ระหว่างห้องเรียน
สามารถยกได้เพ่ือใช้ประชมุในบางโอกาส เร่ิมใช้อาคารนีเ้ม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม  2517   
 สาเหตุท่ีสร้างอาคารอนุบาล  ก็เน่ืองจากจ านวนนักเรียนได้เพิ่มชัน้ ห้องเรียนมีอยู่ 2 อาคาร ได้ใช้เป็น
ห้องเรียนหมด ไมมี่ห้องพกัครู ไม่มีท่ีเก็บพสัด ุไมมี่ห้องพยาบาล ห้องสมดุไมมี่เป็นสดัสว่น  เม่ือสร้างอาคารอนบุาล
แล้วท าให้มีห้องว่างจดัเป็นห้องสมุด ห้องพยาบาล ห้องพสัด ุห้องวิทยาศาสตร์ ประกอบกับโรงเรียน มีนโยบาย
ต้องการแยกเดก็อนบุาลเป็นเอกเทศ  โดยปราศจากการรบกวนจากนกัเรียนห้องอ่ืน ๆ ท่ีท าการสอนตามปกติ 
  (5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Regulatory Requirements) ประกอบด้วย 
 

ประเดน็ กฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ 
อาชีวอนามยั สขุบญัญตัแิหง่ชาติ 
ความปลอดภยั คูมื่อนกัเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา  กฎระเบียบการอยูเ่วรยาม 
การเงิน ระเบียบพสัดแุละการเงินของกระทรวงการคลงั 
มาตรฐานการปฏิบตังิาน ค าสัง่แมบ่ท คูมื่อมาตรฐานการปฏิบตังิานครูโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
หลกัสตูร พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2551 (แก้ไขเพิ่มเตมิ  

พ.ศ. 2560)  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายในของกระทรวงศกึษาธิการ มาตรฐานการ
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ประเดน็ กฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ 
ประกนัคณุภาพภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศกึษา (องค์การมหาชน) หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา 

บคุลากร พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 
พระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 พระราชบญัญตัิสภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 
มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณครู ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วย
ลกูจ้างประจ า ของสว่นราชการ พ.ศ. 2537 หลกัเกณฑ์วิธีปฏิบตัเิร่ืองการ
บริหารงานบคุคล ลกูจ้างชัว่คราว  

 

       ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)   
   (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)   

       การบริหารงานโรงเ รียนวิจิตราพิทยา  แบ่งสายงานการบริหาร  ออกเป็น 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานกิจการนกัเรียน 
และกลุม่บริหารงานทัว่ไป  
       ระบบการก ากับดูแล  
       การก ากับดแูล มีระบบการนิเทศภายใน โดยฝ่ายบริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ 
ระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา มีคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษามีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการศึกษาโดยคณะกรรมการสหวิทยาเขตวาริน และหน่วยงาน   
ต้นสังกัด มีการประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยม นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ และการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based 

Management) ปีละ 2 ครัง้   
                   โรงเรียนจดัท ารายงานการประเมินตนเองและรายงานประจ าปี โดยผ่านกระบวนการประชมุการ
สรุปรายงานโครงการ การวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ แล้วจดัท ารายงานประจ าปีของสถานศกึษา (SAR) ส่ง
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ซึ่งการจัดท ารายงานนีต้้องได้รับความ
เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและผู้บริหาร เผยแพร่ให้แก่ผู้ เก่ียวข้องปีละ 1 ครัง้   
   วัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนวิจิตราพิทยามีวฒันธรรมองค์กรท่ีถือปฏิบตัิสืบต่อกันมา ได้แก่  มี
ระบบอาวุโส ท างานอย่างเป็นระบบ ท างานเป็นทีม มีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร  ปฏิบตัิงานโดยมุ่งเน้น
ผลงาน ส่งเสริมด้านคณุธรรม จริยธรรม น าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการเสริมสร้าง
วฒันธรรมเพ่ือให้มีการส่ือสาร โดยมีการชีแ้จงและพบปะกบับคุลากรเม่ือมีเร่ืองจ าเป็น เช่น การประเมินเพ่ือเล่ือน
ขัน้เงินเดือน การเปล่ียนต าแหน่งบุคลากร การขอต าแหน่งทางวิชาการสายผู้ สอน เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ซักถามและช่วยเหลือให้ค าแนะน าอย่างเต็มท่ี มีระบบการประชุมบุคลากรเพ่ือให้บุคลากรได้แสดง
ความเห็นทุกระดบั เช่น การประชุมระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้ากลุ่มงาน   ระหว่างส านักงานกลุ่มบริหารกับผู้



7 
 

ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น บุคลากรผู้ ทรงคุณวุฒิได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูรุ่นหลั ง  
นอกจากนีย้งัมีคณะกรรมการตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้ขึน้ เพ่ือด าเนินกิจกรรมและปรับปรุงแก้ไขงานท่ีได้รับมอบหมาย มีการ
จดัท ารายงานการประเมินตนเองของบคุลากร (SAR) ทกุปีการศกึษา 
  (2) นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENTS and STAKEHOLDERS) 
      นักเรียน   ได้แก่  นักเรียนปัจจุบัน ประกอบด้วย นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6  นกัเรียนในอนาคต ประกอบด้วย  นกัเรียนท่ีจบการศกึษาระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ทัง้ใน
เขตพืน้ท่ีบริการและนอกเขตพืน้ท่ีบริการ นกัเรียนท่ีจบชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และประสงค์ท่ีจะศึกษาต่อในระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้ในเขตพืน้ท่ีบริการและนอกเขตพืน้ท่ีบริการ และนกัเรียนในอดีต ประกอบด้วยศิษย์
เก่าจบการศกึษาไปแล้วยงัให้ความร่วมมือและชว่ยเหลือโรงเรียน  

     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียของโรงเรียน ได้แก่ ผู้ปกครอง ชมุชน นกัเรียนศษิย์เก่า ชมรม
ศิษย์เก่าโรงเรียนวิจิตราพิทยา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนในสหวิทยาเขตวาริน องค์กรภาครัฐ และเอกชน  ตลอดจนพนัธมิตร
อ่ืนๆ ผู้ เรียน  กลุม่ทัว่ไปและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีความคาดหวงัในระดบัสงู  
  (3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS) 
 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ประเภท 
บทบาทในการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
และการบริการสนับสนุนเพ่ือลูกค้าท่ีส าคัญ 

กลไกส าคัญ 
ในการส่ือสาร 

ผู้สง่มอบ บริษัท ห้างร้าน 
ห้างหุ้นสว่น  
ครูอตัราจ้าง 

จดัสง่หนงัสือ อปุกรณ์การศกึษา ส่ือ เทคโนโลยี พสัดุ 
ครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ี สาธารณปูโภค จ้างครูอตัรา
จ้างสอนภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่ น และภาษาองักฤษ 

โทรศพัท์ 
E-mail  

E-Office 

Line 
พนัธมิตร มหาวิทยาลยั  

โรงเรียน/สถาบนั 
ส านกังาน 
กศน.วาริน 

ด้านวิชาการ : โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้ท าพนัธะสญัญา 
(MOU) ข้อตกลงร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ เชน่ 
- ท า MOU กบัวิทยาลยัสารพดัชา่งอบุลราชธานี 
- ท า MOU กบัสถาบนัปัญญาภิวฒัน์ (PIM)  
- ท า MOU กบัวิทยาลยัการอาชีพวารินช าราบ  
- KKU Smart Learning ร่วมกบั
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การประชมุ 
โทรศพัท์ 
E-mail 

แบบสอบถาม 
แบบส ารวจ 
 

โรงพยาบาล ด้านสขุภาพอนามยั  
สถานีต ารวจ ด้านจราจร  และความปลอดภยั 

ผู้ให้ความ
ร่วมมือ 
ท่ีส าคญั 

-ชมรมศษิย์เก่า 
-ครู / ผู้ปกครอง 
-คณะกรรมการ
สถานศกึษา 

ด้านการระดมทรัพยากร/งบประมาณ 
การแสดงความคดิเห็นเพ่ือพฒันาโรงเรียน 
 

โทรศพัท์ 
E-mail 

แบบสอบถาม 
แบบส ารวจ 
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 โรงเรียนวิจิตราพิทยามีสมรรถนะหลกัข้อหนึง่ คือ การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วน
ร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปฏิบัติงานตามกระบวนการวงจร
คณุภาพ PDCA โรงเรียนจึงแสวงหาความร่วมมือจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพ่ือพัฒนาองค์กรในทุกด้าน 
รวมทัง้การสร้างนวตักรรมองค์กร  ส่วนข้อก าหนดส าคญัของห่วงโซ่อปุทานของโรงเรียนวิจิตราพิทยา ได้แก่ หลกั
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการประหยดั การควบคมุภายใน การบริหารความเส่ียง การน้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการพฒันาคณุธรรม จริยธรรม ควบคูก่บัการพฒันา
องค์ความรู้ มีการส่งมอบสินค้าท่ีมีคณุภาพตามข้อก าหนด ความทันเวลา ความคุ้มค่า การรับประกันการบริการ
หลงัจบหลกัสตูรการศกึษา 

2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational situation) 
        ก. สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (Competitive Environment)     
   (1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 
        โรงเรียนวิจิตราพิทยาเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ประจ าอ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี มี
โรงเรียนในสหวิทยาเขตจ านวน 6 โรงเรียน เปิดสอนนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ถึงชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
และมีนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนท่ีต้องการศึกษาต่อด้านอาชีพ โรงเรียน
ตัง้เป้าหมายไว้ว่าจะมุ่งมัน่พฒันาคณุภาพการศกึษาให้ได้มาตรฐานสงูสดุ เพ่ือสร้างความมัน่ใจของผู้ปกครองใน
การสง่บตุรหลานเข้าเรียน โดยก าหนดคูแ่ขง่ขนัและเปรียบเทียบ ดงันี ้

        คู่เทียบ คือ โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ เปรียบเทียบด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจาก  ผล
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาองักฤษ และผลการแขง่ขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรียน       
     (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
         โรงเรียนวิจิตราพิทยาประสบปัญหาการขาดแคลนสินทรัพย์และงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขนั ปัญหาความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายการศึกษาของรัฐ แต่โรงเรียนมีโอกาส มีความ
พร้อมและได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง ครูปัจจุบนั ครูเก่า ศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจบุนั ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวิจิตราพิทยา รวมถึงเครือข่ายของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการสนบัสนนุ
ด้านวิชาการ ด้านอาชีพจากวิทยากรพิเศษ วิทยากรท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ครูอตัราจ้าง 
                  โอกาสในการสร้างนวตักรรม ได้แก่ การใช้ส่ือการเรียนการสอน  การเรียนจาก DLTV การสอน
เสริม การบริการเอกสารเสริมความรู้ การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ผา่นแอปพลิเคชนัท่ีมีไว้
บริการท่ีหลากหลาย การเรียนการสอนโดยใช้อินเทอร์เน็ต ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
อินเทอร์เน็ต เช่น Google Classroom การเรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเองจาก E-Learning การพัฒนาบุคลากร
อยา่งเข้มข้น และแสวงหาความร่วมมือจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
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              (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

       แหลง่ข้อมลูเปรียบเทียบได้มาจากส านกังานทดสอบทางการศกึษา (สทศ.) ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน)  ส านกัเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา อบุลราชธานี 
อ านาจเจริญ  และข้อมลูจากสารสนเทศโรงเรียน รวมถึงข้อมลูจากเว็บไซต์ 
 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic context) 
     ความท้าทายในบทบาทเชิงกลยุทธ์ คือ ปัญหาการขาดแคลนสินทรัพย์และงบประมาณ การขาด
ช่วงสืบทอดวัฒนธรรมองค์กร การขาดความต่อเน่ืองในการทบทวนระบบงาน ท าให้คุณภาพของบุคลากรและ
ระบบงานลดลง ความคาดหวงัของสงัคมส่งผลให้องค์กรและบุคลากรต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาและพฒันา
อยา่งเป็นระบบ  
                ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ หลักสูตร โรงเรียน 
วิจิตราพิทยา  ท่ีมีความหลากหลายตอบสนองผู้ เรียนตามศกัยภาพ ตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ชดัเจน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ การมุ่งเน้นสร้างองค์กร  สร้างบุคลากรและนักเรียนให้เป็นองค์กรแหล่ง
การเรียนรู้ ความร่วมมือท่ีเข้มแข็งจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในวงกว้าง  
         ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Performance Improvement System) 
               ส่วนประกอบส าคญัของการปรับปรุงผลการด าเนินการ กระบวนการประเมินผล กระบวนการ
เรียนรู้ระดบัองค์กร และกระบวนการสร้างนวตักรรม โรงเรียนวิจิตราพิทยาด าเนินการบริหารตามกรอบการบริหาร
คณุภาพโดยรวม (TQM)  เป็นการจัดระบบและวินัยในการท างานเพ่ือป้องกันความผิดพลาดเสียหาย  และมุ่ง
สร้างคณุค่าในกระบวนการท างานทุกขัน้ตอน โดยท่ีทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ซึ่งท าให้เป็นปัจจยัส าคญัในการ
ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ทัง้ในด้านการบริหารองค์กร การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารลูกค้า 
การบริหารบคุคล และการบริหารการเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์ส าคญัท่ีสุดของการบริหารคณุภาพโดยรวม คือ  การ
พฒันาบคุลากรให้สามารถใช้ศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ีด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและปรับปรุง
คุณภาพของสินค้าหรือบริการอันจะเป็นผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนดีขึน้อย่างต่อเน่ือง   
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน กรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง การบริหารงานโดย
ใช้   VJT Model เป็นรูปแบบในการพฒันา โรงเรียนมีการวางแผนปฏิบตังิาน การปฏิบตัติามแผนปฏิบตังิานมีการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการโครงการ กิจกรรม การวางแผนปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน มีระบบประกนัคณุภาพภายในโดยมีการประเมินคณุภาพภายในปีละ 1 ครัง้ และรับการประเมินภายนอก
จากคณะผู้บริหารในสหวิทยาเขตวาริน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาอบุลราชธานี อ านาจเจริญ ปีละ 
1 ครัง้ รับการประเมินจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 5 ปี ตอ่ 1 
ครัง้ โรงเรียนมีการทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบตัิงานต่างๆ ทกุปี มีการสรุปและวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน วิเคราะห์  จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และ
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อปุสรรคในการปฏิบตัิงานโดยการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัขององค์กร และน า
ข้อมลูไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาองค์กร  มีระบบวิเคราะห์ความเส่ียง เพ่ือแสวงหาวิธีการปรับปรุงจดุด้อยและ
อปุสรรค และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร มีการประชมุ การอบรม สมัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ การศกึษา
ดงูาน การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากร  ส่งเสริมให้บุคลากรพฒันาตนเองทุกด้าน วางแผนปฏิบตัิงานตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสงักัด สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตอ่เน่ืองนอกจากนีโ้รงเรียนวิจิตราพิทยามุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรคณุภาพมาตรฐานสากลท่ีมี 
ความเป็นเลิศตามแนวทาง OBECQA  
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หมวด 1  
การน าองค์กร (Leadership) 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership)  
  โรงเรียนวิจิตราพิทยามีระบบการน าองค์กรท่ีเป็นระบบตามทิศทางการจดัการศกึษาท่ีมุ่งสู่วิสยัทศัน์        
พนัธกิจ เป้าประสงค์ โดยมีคา่นิยมและวฒันธรรมองค์กรเป็นพลงัขบัเคล่ือนส าคญั โดยค านึงถึงองค์ประกอบด้าน
ผู้ เรียน ครู บคุลากร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ส่งมอบ พนัธมิตรและผู้ ให้ความร่วมมือ ทกุส่วนต้องเข้าใจถึง
ทิศทางการจดัการศึกษาบนพืน้ฐานของกฎระเบียบ ข้อบงัคบัและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผ่านการส่ือสาร  สร้าง
ความเข้าใจอันดีร่วมกันโดยผู้อ านวยการโรงเรียน ระบบการปรับปรุง ก ากับ  ดูแล และวัดผลการด าเนินการใช้   
VJT Model  เป็นรูปแบบในการตรวจสอบประสิทธิภาพ  และใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการจดั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตวัชีว้ดั และคา่เป้าหมายเป็นหลกัในการวดัประสิทธิผล การจดัการศกึษาของโรงเรียนวิจิตรา
พิทยา  เน้นความเป็นระบบ ความสอดคล้อง การเรียนรู้ท่ีก่อให้เกิดความยัง่ยืน เพ่ือให้บรรลุวิสยัทัศน์ท่ีก าหนด 
สรุปเป็นภาพประกอบท่ี 1.1 ดงันี ้ 

 
 

คนดี : สงัคมดี : มีสขุ  
ภาพประกอบท่ี 1.1 แสดงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบของการน าองค์กร  
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 ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (Vision, Mission and Values)  
  (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (Vision, Mission and Values) ผู้อ านวยการโรงเรียนมี
ระบบการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิจิตราพิทยา ท่ีเปิด
โอกาสให้ครู บคุลากร ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กรท่ีให้การสนบัสนนุ มีส่วนร่วมในการด าเนินการ กระบวนการ
ก าหนดวิสยัทศัน์และคา่นิยม แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 1.2 ดงันี ้ 

 
ภาพประกอบท่ี 1.2 แสดงระบบการก าหนดวิสยัทศัน์และคา่นิยม  

  จากภาพประกอบท่ี 1.2 แสดงระบบการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม ซึ่งมีกระบวนการส าคัญ      
โดยเร่ิมจากการแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ได้แก่ ฝ่ายบริหารกลุ่มบริหารงาน
ทัง้ 4 กลุม่ ผู้แทนครู คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้แทนผู้ปกครอง เพ่ือจดัท าวิสยัทศัน์และคา่นิยมของโรงเรียน 
และน าเสนอคณะกรรมการสถานศกึษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการด าเนินงานได้รวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน
ของโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพของโรงเรียน เช่น อัตราก าลงัครูและบคุลากร ข้อมลูนกัเรียน แหล่งเรียนรู้ และ
ผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) เป็นต้น อันเป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต โดยน า
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน นโยบายและจุดเน้นของ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ความคาดหวังและความต้องการของ
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นกัเรียน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทบทวนภารกิจของโรงเรียนโดยการสรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียนโดยผ่าน
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนจากปัจจยัภายนอก คือ โอกาสและอปุสรรค ปัจจยัภายในคือ จดุอ่อน จดุแข็ง 
ก าหนดเป็นจดุยืนของโรงเรียน โดยเร่ิมด้วยการ SWOT ผลการ SWOT จากผลการวิเคราะห์องค์กรของโรงเรียน 
วิจิตราพิทยา พบว่า โรงเรียนได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และมีปัจจยัภายนอกท่ีเอือ้ตอ่การจดัการศึกษาของโรงเรียน จึง
ได้มีการก าหนดภาพความส าเร็จของโรงเรียนระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยการจัดท าวิสยัทศัน์และค่านิยม เข้าสู่การ
พิจารณาของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกนัแสดงความคิดเห็น ประเมินทบทวน และปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์โดย
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวิจิตราพิทยา และประกาศใช้วิสยัทศัน์และ
คา่นิยมเป็นทิศทางการจดัการศึกษา ผู้อ านวยการมีวิสยัทศัน์กว้างไกลน าองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม  ดแูล
และให้ขวญัก าลงัใจคณะครูและนกัเรียน  โดยได้สร้างความเข้าใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน  ผู้ มี
สว่นได้ส่วนเสีย ผา่นกลไกการส่ือสารแบบสองทิศทางท่ีส าคญั ได้แก่ การประชมุผู้น าหนว่ยงานในระดบัตา่งๆ ตาม
โครงสร้างการบริหารงาน หนังสือเวียน และเว็บไซต์ (Website) ของโรงเรียน กลุ่ม Line เป็นต้น เม่ือน าไปใช้
คณะกรรมการได้ท าการประเมิน ทบทวน ปรับปรุง และพฒันาวิสยัทศัน์และคา่นิยมของโรงเรียนทกุปีโดยใช้  VJT 

Model  เป็นรูปแบบในการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัตติามกฎหมาย และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
(Promoting Legal and Ethical Behavior) ผู้ อ านวยการโรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมายและมีจริยธรรม มีการสร้างบรรยากาศการท างานด้วยกระบวนการในการส่งเสริมก ากบัดแูลให้ครู
และบคุลากรมีความเช่ียวชาญจนได้รับรางวลั  และได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนวิถีพทุธ  ยึดมัน่ตอ่การปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและมีจริยธรรมในการท างาน ดงัแสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 1.3 ดงันี ้ 

 

ภาพประกอบท่ี 1.3 แสดงกระบวนการสง่เสริมการประพฤตปิฏิบตัิตามกฎหมายและจริยธรรม    
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   โรงเรียนวิจิตราพิทยามีกระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม           
โดยประการแรก จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร          
กลุ่มบริหารงานทัง้ 4 กลุ่ม เจ้าหน้าท่ีงานบุคคล และผู้แทนครู ประการท่ีสอง คณะกรรมการรวบรวมและจัดท า
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั แนวปฏิบตัิ เชน่ หลกัธรรมาภิบาล จรรยาบรรณวิชาชีพครู จริยธรรมในการปฏิบตังิาน 
ประการท่ีสาม ส่ือสารแบบสองทิศทาง เชน่ การประชมุครูหนงัสือเวียน เว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือให้ครูและบคุลากร
รับทราบ และน าไปปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเพ่ือก้าวสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ประการท่ีส่ี จัดกิจกรรม  
สนบัสนนุเพ่ือเสริมแรงและสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัครูและบคุลากร เช่น มอบเกียรติบตัรครูดีเดน่ ครูไม่มีวนัลา ครู
ดีในดวงใจ เป็นต้น ประการท่ีห้า ก ากบัตดิตามโดยใช้  VJT Model เป็นรูปแบบในการก ากบั ตดิตาม และโรงเรียน
มีการทบทวนประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม และประเมินประสิทธิผล  ตามค่าเป้าหมาย  ท่ีก าหนด 
คณะกรรมการได้น าผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพฒันาเพ่ือให้เกิดความ  ตอ่เน่ืองเข้าสู่รอบการด าเนินการในช่วง
ตอ่ไป 
  (3) การสร้างโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ (Creating a Successful Organization) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน มีวิธีการสร้างความยัง่ยืน ให้กบัโรงเรียน โดยมีระบบการด าเนินการ ดงัแสดงได้ตาม
ภาพประกอบท่ี 1.1 ดงันี ้ 
ตารางท่ี 1.1   แสดงกระบวนการสร้างความยัง่ยืนของการด าเนินการสูว่ิสยัทศัน์โรงเรียนวิจิตราพิทยา 

ระบบการสร้างความส าเร็จ กระบวนการท างาน 
1. ก าหนดผู้ รับผิดชอบ แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและ      

ผู้แทนครู จ านวน 15 คน  โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และ
ความสามารถด้านตา่งๆ 

2. วิเคราะห์ความเส่ียง ฝ่ายบริหารงานทัง้ 4 ฝ่าย และกลุม่สาระการเรียนรู้ วิเคราะห์
ความเส่ียงของตนเอง เชน่ 
   – ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้แก่ เร่ือง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
การติด 0 ร มส. การส าเร็จการศกึษาพร้อมรุ่น เป็นต้น  
   – ฝ่ายบริหารงานบคุคลและงบประมาณ ได้แก่ เร่ือง การ 
จดัซือ้จดัจ้าง การเบกิจา่ยเงิน ระบบบญัชี เป็นต้น     
   – ฝ่ายบริหารงานกิจการนกัเรียน  ได้แก่ เร่ือง ความประพฤติ
นกัเรียน การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น  
   – ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ได้แก่ เร่ือง ความปลอดภยัของอาคาร 
สถานท่ี การจดับรรยากาศสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ี เป็นต้น 

3. จดัท าแผนบริหาร        
ความเส่ียง 

แตล่ะฝ่ายบริหารงาน  กลุม่สาระการเรียนรู้  กลุม่วิชาจดัท า
โครงการ/กิจกรรม ทกุปีงบประมาณ และด าเนินงานตาม 
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ระบบการสร้างความส าเร็จ กระบวนการท างาน 
โครงการอย่างตอ่เน่ือง จนส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้ และบรรล ุ
วิสยัทศัน์ของโรงเรียน 

4. ก ากบัติดตาม               
การด าเนินงาน แผนบริหาร
ความเส่ียง 

โดยใช้ VJT Model เป็นรูปแบบในการก ากบั ติดตาม  
โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบมาตรฐานการควบคมุภายใน 

5. ประเมินผล โดยใช้แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคมุภายในโรงเรียน 

  โรงเรียนวิจิตราพิทยา ใช้ระบบและกระบวนงานตามตารางท่ี 1.1 โดยใช้การบริหาร ความเส่ียง 
เข้ามาเป็นหลกัในการป้องกันมิให้การด าเนินการกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีหยดุชะงกั และมี
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง ใช้ในรอบการด าเนินการถดัไป  
           ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน (Communication and Organizational 

PERFORMANCE)  
  (1) การส่ือสาร (Communication) ผู้อ านวยการโรงเรียนมีระบบและกระบวนงานการส่ือสาร     
แบบสองทิศทางไปยงั ครู บคุลากร นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 1.4 ดงันี ้

 

ภาพประกอบท่ี 1.4 แสดงระบบการส่ือสารของโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
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 ระบบและกระบวนงานการส่ือสารของโรงเรียนวิจิตราพิทยาท่ีแสดงตามภาพประกอบท่ี 1.4 จะมี
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตัง้ขึน้ให้ท าหน้าท่ีเป็นคณะท างานในการขับเคล่ือนระบบโดยมี ผู้อ านวยการเป็น
ประธาน รองผู้อ านวยการทัง้ 4 ฝ่ายบริหารงาน เป็นรองประธาน หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นกรรมการ โดยมี
งานโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นกรรมการและเลขานกุาร มีหน้าท่ีขบัเคล่ือนระบบและกระบวนงาน และประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการส่ือสาร วิเคราะห์ ปรับปรุง เพื่อพฒันาการส่ือสารในรอบการด าเนินการถดัไป 
การส่ือสารมีระบบและกระบวนงานท่ีส าคญัๆ ดงันี ้
   1) ก าหนดหัวข้อท่ีจะส่ือสาร ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และค่านิยม ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ  
   2) ก าหนดวิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ครู บุคลากร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ       
ทิศทางการจดัการศึกษา ด้วยวิธีการประชมุ Social Network เสียงตามสาย หนงัสือเวียน SMSS Line สมัมนา 
โทรศพัท์ กลอ่งรับความคดิเห็น สายตรงผู้บริหาร แผนปฏิบตัริาชการประจ าปี และรายงานประจ าปี  
   3) ด าเนินการส่ือสารเพ่ือน าสูก่ารปฏิบตัใินทิศทางเดียวกนัภายใต้การปฏิบตัิตามข้อกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีครูและบคุลากรทางการศึกษาต้องปฏิบตัอิยา่งจริงจงัด้วยวิธีการและ ความถ่ีของการส่ือสาร 
ดงัแสดงตามตารางท่ี 1.2 
ตารางท่ี 1.2 แสดงวิธีการและความถ่ีของการส่ือสาร 

วิธีการ ผู้เก่ียวข้อง ความถี่ของการส่ือสาร 
ประชมุครูและบคุลากรประจ าเดือน ครูและบคุลากร 1 ครัง้/เดือน 
ประชมุคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน 3-4 ครัง้/เดือน 
ประชมุกลุม่สาระการเรียนรู้ ครูแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ 3-4 ครัง้/เดือน 
ประชมุระดบัชัน้ ครูท่ีปรึกษาแตล่ะระดบัชัน้ 1-2 ครัง้/เดือน 
ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษา           
ขัน้พืน้ฐาน 

คณะกรรมการสถานศกึษา   
ขัน้พืน้ฐาน 

อยา่งน้อย 1 ครัง้/ภาคเรียน 

ประชมุผู้ปกครองโรงเรียนวิจิตราพิทยา  คณะผู้ปกครองชัน้เรียน
โรงเรียนวิจิตราพิทยา 

อยา่งน้อย 2 ครัง้/ภาคเรียน 
การประชมุผู้ปกครอง
นกัเรียนทัง้ระบบ 

โทรศพัท์มือถือ/ ID Line ครูและบคุลากร ไมจ่ ากดั 
สายตรงผู้บริหาร ครูและบคุลากร นกัเรียน ผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย  
ไมจ่ ากดั 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) ครูและบคุลากร นกัเรียน ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย   

ไมจ่ ากดั 

ประกาศ เสียงตามสาย หนงัสือเวียน ครูและบคุลากร ไมจ่ ากดั 
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (SMSS) ครูและบคุลากร  ไมจ่ ากดั 
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วิธีการ ผู้เก่ียวข้อง ความถี่ของการส่ือสาร 
แผนปฏิบตักิารประจ าปี ครูและบคุลากร นกัเรียน  

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
1 ครัง้ / ปี 

รายงานประจ าปี ครูและบคุลากร นกัเรียน  
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

1 ครัง้ / ปี 

                  4) ทบทวน ตรวจสอบ ประเมินผลการส่ือสาร โดยใช้ VJT Model เป็นรูปแบบในการก ากบั
ตดิตามน าไปสูก่ารด าเนินการบรรลวุิสยัทศัน์ คา่นิยม พนัธกิจและเป้าประสงค์อย่างยัง่ยืน  
                  5) ปรับปรุงวิธีการส่ือสาร เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ของโรงเรียน  
   (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง  (Focus on Action) ผู้ อ านวยการโรงเรียนมีวิธีการ
ด าเนินการ เพ่ือให้ครูและบคุลากรมุง่เน้นการปฏิบตัิงานอยา่งจริงจงั ปรับปรุงกระบวนการท างานน าไปสู่การสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ  เพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ของโรงเรียน แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 1.5 ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 1.5  แสดงกระบวนการมุง่เน้นการปฏิบตัิงาน 

  จากภาพประกอบท่ี 1.5 โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง         
โดย ประการแรก จดัท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร กลุ่มบริหารงานทัง้ 4 
กลุ่ม เจ้าหน้าท่ีงานบุคคล และผู้ แทนครู ประการท่ีสอง ประชุมชีแ้จงมอบนโยบายกลยุทธ์ จุดเน้นในระดับ               
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ฝ่ายบริหารงาน กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ในสปัดาห์แรกของภาคเรียน ประการท่ีสาม ก าหนดแนวทาง วิธีการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบตัิงาน ประการท่ีส่ี ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีของ
โรงเรียน ประการท่ีห้า นิเทศตรวจสอบและประเมินผล โดยแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการนิเทศ ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยใช้ VJT Model  เป็นรูปแบบในการก ากับติดตาม และใช้มาตรฐานการปฏิบตัิงานมธัยมศึกษา 
พ.ศ. 2552 เป็นเกณฑ์ในการประเมิน ประการท่ีหก ประชุมสมัมนาเพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทบทวนแนว
ทางการด าเนินงาน น าเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะ ด าเนินการปีละ 1 ครัง้ เม่ือสิน้สดุปีการศกึษา ประการท่ีเจ็ด 
ปรับปรุงแก้ไข หรือพฒันา เพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ของโรงเรียน 
1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal Responsibilities)  
 ก. การก ากับดูแลโรงเรียน (Organizational GOVERNANCE)  
  (1) ระบบการก ากับดูแลโรงเรียน (GOVERNANCE System) โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ด าเนินการก ากบัดแูลโรงเรียน แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 1.6 ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 1.6 แสดงระบบของการก ากบัดแูลการจดัการศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา 

 จากภาพประกอบท่ี 1.6 แสดงระบบการก ากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา ผ่านงาน
ประจ าตามโครงสร้างการบริหารท่ีมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลฝ่ายบริหารงาน กลุ่มงาน 
และกลุม่สาระการเรียนรู้ โดยมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นเป้าหมายของการวดัประสิทธิผลใช้ VJT Model  เป็น
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รูปแบบในการก ากบั และประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการรวมทัง้งาน ด้านกลยทุธ์ตามแผนพฒันาคณุภาพ
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวิจิตราพิทยา และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติโดยมี
ผู้ รับผิดชอบก ากบัดแูลทัง้ในระดบัแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตามค าสัง่ของโรงเรียน การวดัผลการด าเนินการ
ด้านประสิทธิผลใช้ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายรายปี และคา่เป้าหมายเม่ือสิน้สดุแผนกลยทุธ์ 
  (2) การประเมินผลการด าเนินงาน (PERFORMANCE Evaluation) จากภาพประกอบท่ี 
1.6 แสดงระบบการวดัผลการด าเนินการอย่างมีขัน้ตอน ด้านงานประจ าตามโครงสร้างการบริหาร  มีการวดัผล        
การด าเนินงานระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน และฝ่ายบริหารงาน โดยมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นเป้าหมาย
ความส าเร็จในส่วนงานกลยุทธ์ท่ีขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบ และมีการวัดผลในระดับกิจกรรม โครงการ และ
แผนงาน ตามท่ีปรากฏในแผนปฏิบตัิการประจ าปี ท่ีมีตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมายเป็นเป้าหมายความส าเร็จ ระบบ
การด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ยงัได้รองรับระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน และการประเมินภายนอก 
 ข. การประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR)  
  (1) การประพฤตปิฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Legal and Regulatory 

Behavior) โรงเรียนวิจิตราพิทยาเน้นกระบวนการ ปฏิบตัติามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของครูและบคุลากร              
อยา่งเคร่งครัด แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 1.7 ดงันี ้
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.7 แสดงกระบวนการประพฤตปิฏิบตัติามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั 

                  โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้เปิดช่องทางให้นักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์โรงเรียน www.vichitra.ac.th และแบบสอบถามต่อการประพฤติปฏิบตัิทัง้งานประจ า งานตามแผนกล
ยุทธ์ท่ีไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง น าไปแก้ไขตามประเด็น
ข้อคิดเห็น พร้อมทัง้จดักิจกรรมยกย่อง เชิดชใูห้กบัครูท่ีตัง้ใจประพฤตปิฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบั พร้อมมอบ
ประกาศนียบตัรเป็นการรับรองผลการประพฤติปฏิบตัติามกฎหมายและมีจริยธรรม 
  (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR)  โรงเรียนวิจิตราพิทยา
มีระบบการควบคุมดูแลการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเร่ิมท่ี
ผู้อ านวยการโรงเรียนประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม มีการบริหารงานโดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยจัดท าคู่มือบุคลากร ก าหนดหน้าท่ี และ
มาตรฐานการปฏิบตัิงานในแต่ละต าแหน่งเพ่ือเป็นแนวปฏิบตัิส าหรับบุคลากรทุกคน จดัอบรมและส่ือสารให้ครู
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และบุคลากรของโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของต าแหน่ง              
มีการก ากบัติดตามโดยผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหวัหน้างานอย่าง
สม ่าเสมอ โดยใช้  VJT Model เป็นรูปแบบในการก ากบั ตดิตาม และประเมินผล หากผา่นเกณฑ์จะมีการสง่เสริม
สนบัสนนุ หากไมผ่่านเกณฑ์จะมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้นกัเรียน ผู้ปกครองและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับ
การปฏิบตัิจากทางโรงเรียนอย่างเสมอภาค ยุติธรรม และพึงพอใจสงูสดุบนพืน้ฐานของจรรยาบรรณครู  แสดงได้
ตามภาพประกอบท่ี 1.8 
 

 
ภาพประกอบท่ี 1.8 แสดงกระบวนการประพฤตปิฏิบตัอิย่างมีจริยธรรม 

 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibilities) โรงเรียนวิจิตราพิทยา ด าเนินการตาม
ทิศทาง การจดัการศกึษา โดยค านงึถึงองค์ประกอบของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการสนบัสนนุชมุชน เขียน
เป็นความสมัพนัธ์ แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 1.9 ดงันี ้

 

ภาพประกอบท่ี 1.9 แสดงองค์ประกอบของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการสนบัสนนุชมุชน 

                        โรงเรียนได้ก าหนดองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนของ
โรงเรียนวิจิตราพิทยา ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีหนึ่ง การสนบัสนนุนโยบาย โรงเรียนได้ด าเนินการตามนโยบาย
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ของทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน เช่น นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา อุบลราชธานี อ านาจเจริญ  เป็นต้น  
องค์ประกอบท่ีสอง ความผาสกุของสงัคม โรงเรียนได้ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือให้สงัคมเกิดความผาสุก เช่น 
ด้านการศกึษา  ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสงัคมและวฒันธรรม องค์ประกอบท่ีสาม การสนบัสนนุชมุชนโรงเรียนได้
ให้  การสนบัสนนุชมุชนและบริการสงัคมในด้านตา่งๆ เช่น บริการด้านการศกึษา บริการด้านอาคารสถานท่ี บริการ
ด้านกิจกรรมชุมชน ทัง้นีโ้รงเรียนได้แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานตามองค์ประกอบต่างๆ ผ่านการทบทวน 
ก ากับ  และประเมินผลการด าเนินงาน โดยใช้  VJT Model เพ่ือปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานต่อไป  โรงเรียน 
วิจิตราพิทยามีวิธีการด าเนินการในแตล่ะองค์ประกอบ ดงันี ้
  (1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being)  โรงเ รียนวิจิตราพิทยามีระบบของความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศกึษาภารกิจหลกัของโรงเรียนสอดคล้องกบัเป้าหมายของชมุชน คือ 
การพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้คูค่ณุธรรม เป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุค่าของสงัคมซึ่งก็คือบตุรหลานของบคุคลใน
ชมุชน โรงเรียนและชมุชนจงึมีความสมัพนัธ์เชิงร่วมมือ โดยโรงเรียนมุ่งมัน่พฒันาคณุภาพการจดัการเรียนการสอน 
ส่วนชุมชนมีบทบาทสนบัสนุนภารกิจของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนก าจัดขยะมูลฝอยภายในและรอบๆ 
บริเวณโรงเรียนมีโครงการสวนพฤกษศาสตร์  มีการคดัแยกขยะตามโครงการธนาคารขยะ  มีระบบการระบายน า้
ทิง้ท่ีดี เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สงัคมและชมุชนโดยรอบ นอกจากนีโ้รงเรียนวิจิตราพิทยายงัรณรงค์ให้ความรู้ จดั
กิจกรรมชุมชนดนตรีเทียน  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีวดัผาสกุาราม  และร่วมกิจกรรมเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมและด้านสังคมและวัฒนธรรม  โรงเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพ่ือสืบสานประเพณีและ
วฒันธรรมไทย เช่น ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับจงัหวดั
อบุลราชธานี  งานประเพณีลอยกระทง  งานประเพณีจลุกฐิน งานกาชาดประจ าปี การแสดงวงโปงลาง การบริจาค
โลหิต และกิจกรรมจิตอาสาตา่งๆ  
  (2) การสนบัสนุนชมุชน (Community Support) โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้ให้การสนบัสนนุกิจกรรม
ของชุมชน การบริการสังคมในด้านต่างๆ ตามท่ีร้องขอ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบท่ีปรากฏในโครงสร้าง มีการ
ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการโดยใช้  VJT Model และประเมินประสิทธิผลในด้านความพึงพอใจ  ดัง
ตวัอย่างการให้บริการของโรงเรียน อาทิ ด้านวิชาการ เช่น จดัอบรมให้ความรู้บริการด้านการเป็นวิทยากร  การ
บริการด้านการศึกษาดงูาน บริการด้านส่ือนวตักรรมการเรียนรู้ บริการแหล่งเรียนรู้  ด้านอาคารสถานท่ี เช่น ห้อง
ประชุม สนามกีฬา อาคารเรียน และด้านกิจกรรมชุมชน เช่น งานประเพณีเข้าพรรษา งานประเพณีจุลกฐิน งาน
กาชาดประจ าปีของทกุปี การแสดงวงโปงลาง การแสดงดนตรีสากล  เป็นต้น 
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หมวด 2 
 

 

กลยุทธ์ (Strategy) 
  

 โรงเรียนวิจิตราพิทยาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การบริหารเชิง ระบบ (PDCA) อย่างต่อเน่ือง 
ด าเนินการตามกฎกระทรวง โดยจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ
การประกันคณุภาพภายในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นกรอบในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ โดยด าเนินการตาม
หลักการและแนวคิด การบริหารโดยใช้วงจรคุณภาพในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
(แผนกลยทุธ์) แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 2.1 ดงันี ้
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2.1 หลกัการและแนวคิดการบริหารโดยใช้วงจรคณุภาพในการจดัท าแผนพฒันา 
                                        การจดัการศกึษาของโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
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2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development) 
 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS) 
     โรงเรียนมีนโยบายให้ทบทวนและปรับปรุงแผนพฒันาการจดัการศึกษาทกุ 3 ปี การจดัท าแผนพฒันา
การจัดการศึกษาใช้หลักการวางแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วม และด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์ วิธีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา พ.ศ. 2553 เป็นกรอบในการจดัท าแผนกลยทุธ์  
แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 2.2 ดงันี ้

 

ภาพประกอบท่ี 2.2  แสดงระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา 

      จากภาพประกอบท่ี 2.2 แสดงระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ 
ก าหนดให้สถานศกึษาด าเนินการ 8 ขัน้ตอน อยา่งตอ่เน่ืองและได้ก าหนดขัน้ตอนให้โรงเรียนจดัท าแผนพฒันา 
การจดัการศกึษา แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 2.3 ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 2.3 แสดงขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
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 จากภาพประกอบท่ี 2.2 และ 2.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้น ามาเป็นกรอบในการจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศกึษาของโรงเรียน ซึง่ใช้หลกัการวางแผนกลยทุธ์และการน าแผนพฒันาไปสูก่ารปฏิบตั ิมีกระบวนการท างาน
ในแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้
           (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์โรงเรียน (Strategy Planning PROCESS) โรงเรียนวิจิตรา
พิทยาด าเนินการวางแผนจดัท ากลยทุธ์ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด (อธิบายไว้ในภาพประกอบท่ี 2.2 และ 2.3)  
                การแต่งตัง้คณะท างาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้ อ านวยการโรงเรียน หัวหน้างาน    
ทัง้ 4 กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะท างานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตัวแทนผู้ปกครอง โดยคณะท างานรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ             
ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ได้แก่ 1) ข้อมลูด้านกฎหมาย นโยบายของหน่วยงานต้นสงักดั
จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายการศึกษาของรัฐบาล /กระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการปฏิรูป
การศกึษา นโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา 
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดบัชาติ และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษา 2) ข้อมลูของโรงเรียน ข้อมลูด้านคณุภาพผู้ เรียน สภาพปัจจบุนั ปัญหาด้านผู้ เรียน 
รายงานการประเมินคณุภาพภายนอก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี และระดบัชาติ  การ
ติด 0 ร มส. การออกกลางคนั การศึกษาต่อ นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน หลกัสตูรและกระบวนการพฒันาหลกัสตูรของโรงเรียน รายงานการปฏิบตัิงานของโรงเรียน (SAR) ความ
ร่วมมือของชมุชน ลกัษณะสภาพแวดล้อมของชมุชน โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ และจดุเน้นของ
โรงเรียน จดุเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศกึษา  

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของโรงเรียน โรงเรียนท าการวิเคราะห์
ข้อมลูสภาพภายในท่ีเป็นจดุเดน่ จดุท่ีควรพฒันา สภาพภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอปุสรรคของโรงเรียน โดยการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการจ าเป็น (SWOT) อธิบายวิธีการด าเนินงานแสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 2.5 
           น าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของโรงเรียน ประมวลเป็นวิสัยทัศน์      
พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน โรงเรียนด าเนินการประชมุเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วมโดยคณะผู้บริหาร 
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนวิจิตราพิทยา ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีใช้เป็นทิศทางการพัฒนาโรงเรียนในอนาคต ก าหนดกรอบ
ระยะเวลา 3-5 ปี โดยน าจดุท่ีควรพฒันามาด าเนินการให้ดีขึน้ เพิ่มจดุเด่นของโรงเรียนให้มากขึน้ก าหนดพนัธกิจ
โดยน าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนแต่ละค า แต่ละข้อความ แต่ละส่วน มาก าหนดภาระงาน ซึ่งเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลผุลตามกิจกรรมตามวิสยัทศัน์ และก าหนดเป้าหมายโดยน าพนัธกิจแตล่ะข้อมาพิจารณาว่า 
ถ้าด าเนินการตามพนัธกิจท่ีก าหนดแล้ว จะเกิดผลผลิตอะไร ผลผลิตท่ีจะเกิดขึน้คือ เป้าหมายท่ีต้องการ และบรรลุ
วิสยัทศัน์ของโรงเรียน  
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              ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชีวั้ดความส าเร็จ และช่ือโครงการ/กิจกรรม  เม่ือโรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์      
พนัธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนแล้ว คณะท างานจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาโรงเรียน น าข้อมูลวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียนไปเป็นฐานคดิในการก าหนดกลยทุธ์ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ และก าหนดโครงการ/
กิจกรรม โดย 1) การก าหนดกลยทุธ์ของโรงเรียน ด าเนินการโดยน าเป้าหมายมาจดัเป็นหมวดหมูห่รือเป็นกลุม่ตาม
มาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน กลยทุธ์ของโรงเรียนตอบสนองตอ่สภาพแวดล้อมภายนอก สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว เป็นกลยุทธ์ท่ีมีความยืดหยุ่น 
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และเป็นไปได้ 2) ก าหนดตัวชีว้ัดความส าเร็จ ด าเนินการโดยน าเป้าหมาย           
มาพิจารณาว่าแต่ละเป้าหมาย ชีว้ัดความส าเร็จได้จากตวับุคคล ฝ่าย/งาน องค์กร เช่น นักเรียน ครู ผู้ บริหาร 
บคุลากร งานสารสนเทศ งานวดัผลประเมินผล หรือชมุชน 3) ก าหนดช่ือโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกบักลยทุธ์
ท่ีก าหนดไว้ แล้วพิจารณาหาช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ีครอบคลมุกลยทุธ์นัน้ ๆ และเป็นรูปธรรมสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบตัิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัตวัอย่าง กลยุทธ์โรงเรียน คือ พฒันาคณุภาพผู้ เรียน มีโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
โครงการยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โครงการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน ฯลฯ 
             เม่ือได้ข้อมลูตา่ง ๆ ได้แก่ วิสยัทศัน์  พนัธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน กลยทุธ์ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 
โครงการ/กิจกรรมแล้วน าข้อมลูทัง้หมดมาจดัท าเป็นแผนพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรียน ระยะ 3 ปี 
             (2) นวัตกรรม (INNOVATION) โรงเรียนวิจิตราพิทยามีกระบวนการจดัท ากลยุทธ์ท่ีกระตุ้นและท า
ให้เกิดนวตักรรม วิธีการ รูปแบบการพฒันาใหม่ๆ  ท่ีส่งผลตอ่การพฒันาองค์กร ได้มีการคิดค้นรูปแบบการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโดยการศึกษา  รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาและองค์การต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และได้รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโดย
ใช้ชื่อว่า “VJT Model เพ่ือการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล” ซึ่งการบริหาร VJT Model เพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนอย่างยั่งยืนเป็นการบริหารงานที่ได้น าแนวคิดและหลักการของการมีวิสัยทัศน์ การท างานเป็นทีม การ
มีส่วนร่วมและความสามารถทางเทคนิค  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างสมดุลและยั่งยืน
ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินการ รูปแบบนวตักรรมแสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 2.4 ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 2.4 แสดงรูปแบบนวตักรรม 
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 โรงเรียนวิจิตราพิทยา ใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยการใช้หลักธรรมาภิบาล  ด้วยการมุ่งเน้นผลผลิต (Out 

Put) ที่ตัวนักเรียนเป็นส าคัญ ส่งผลต่อคณะครู  ผู้ร่วมงาน โรงเรียน ชุมชน  ส่วนราชการ  ใช้หลักการบริหาร

สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม (Participation) และคุณภาพเป็นส าคัญ  มีการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ และมี

วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา โดยมีระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  (PDCA)  และวิธีปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้   

 1.วางแผนการปรับปรุง (Plan)     

 2.ด าเนินการปรับปรุง (Do)    

 3.ตรวจสอบวิธีการ และแนวทางของการด าเนินงาน (Check)  

 4.วิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงผล 

การด าเนินงาน (Action) 

 P การวางแผน (Plan)  

 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยให้

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  

 2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือ พัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพ่ือก าหนดรูปแบบ ขอบข่าย และแนวทางในการพัฒนา และแก้ปัญหาการบริหาร

จัดการศึกษา  

 3) สร้างรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และเอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการสร้างเครื่องมือนั้นใช้ชื่อว่า “VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่

โรงเรียนมาตรฐานสากล” 

4) การเตรียมบุคลากร 

5) ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake Holder) 

6) เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการเป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล 

7) การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนมาตรฐานสากล 

8) สร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

9) ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 

D การลงมือปฏิบัติ (Do)  

 เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อน านวัตกรรมรูปแบบการ บริหารโรงเรียนคุณภาพ 

โดยใช้ “VJT Model เพื่อการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล” ไปใช้ด าเนินงานในทุกภาคส่วน  มีการ

ก าหนดแนววิธีด าเนินการ เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถพัฒนา
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นวัตกรรมมีการท างาน  เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

ในประเด็นจะต้องท าหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพ่ือไปถึงจุดนั้น โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ดังนี้  

 1) Vision  

วิสัยทัศน์  โรงเรียนวิจิตราพิทยา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางภาษา  

ดนตรี  กีฬา  มีคุณธรรม  จริยธรรม ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

2) Join 

โรงเรียนวิจิตราพิทยาจัดให้ทุกคนมีส่วนร่วม  โดยการเปิดโอกาสให้ครู  นักเรียน  บุคลากรทางการ 

ศึกษา  ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน  การพัฒนาทั้งในการแก้ไขปัญหา  และป้องกัน

ปัญหาโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม ร่วมก าหนดนโยบาย ร่วมวางแผน ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน ร่วม

ติดตามประเมินผล 

 3) Technique  

3.1 Teaching จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  เกิดความคิดท่ีจะ 

น าความรู้ไปใช้เกิดทักษะ  หรือความช านาญที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  และการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้

นักเรียน  เพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 

3.2 Technology น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

 C การตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโรงเรียนจากการใช้นวัตกรรมการ

บริหารแบบ VJT Model เพ่ือการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 A การสะท้อนผล (Action)  

1) ศึกษาปัญหาอุปสรรค จุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัด การศึกษาโดยใช้การ 

บริหารแบบ VJT Model เพ่ือการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2) น าการบริหารแบบ VJT Model เพ่ือการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ไปใช้และ 

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

3) เผยแพร่การบริหารแบบ VJT Model เพ่ือการบริหารจัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา มีวิสัยทัศน์ในการน าองค์กรให้มีการพัฒนา การเปล่ียนแปลง อัน
น าไปสู่รูปแบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในองค์กร มีความได้เปรียบในการ
แข่งขนั  ซึ่งกระบวนการจดัท ากลยทุธ์ของโรงเรียนท าให้เกิดนวตักรรมองค์กร คือ 1) คณะท างานมีการร่วมคดิ ร่วม
วางแผน ทัง้การคิดแก้ปัญหา การคิดพฒันา การคิดสิ่งใหม่ การคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ร่วมสะท้อนผลการปฏิบตัิงาน ร่วมรับฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา น าสู่เป้าหมายของ
องค์กรท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 2) น าสิ่งท่ีคิดได้มาบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ท าเป็นโครงการ แผนงาน 



28 
 

แผนปฏิบตัิการ และท าตวัชีว้ดัความส าเร็จท่ีจะน าไปปฏิบตัิ 3) ท าการประเมินผลโครงการ แผนงาน แผนปฏิบตัิ
การ เพ่ือทราบผลการพัฒนา ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวการพัฒนาท่ีดีขึน้ เพ่ือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้         
4) มีการปรับแผน กรณีท่ีแผนท่ีใช้ครัง้แรกไมส่ าเร็จ ก็ใช้แผนส ารอง ซึง่มีการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง  
 โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหาผลก าไร การด าเนินการจึงไม่จ าเป็นต้องเส่ียงมากนัก โรงเรียนก าหนด
โอกาสเชิงกลยทุธ์ จากการระดมสมองของผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศกึษา  คณะกรรมการสถานศกึษา 
ซึ่งเป็นคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์  โดยร่วมพิจารณา ประมาณการจากสภาพปัจจุบนัของโรงเรียน และหา
แนวทางพัฒนาโรงเรียนให้แตกต่างจากเดิม มีการประเมินผลได้ผลเสียในเร่ือง ความคุ้มค่ากับการลงทุนหรือ
จัดสรรงบประมาณโครงการ ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน              
การส่งเสริมนักเรียนด้านวิชาการ การแข่งขนังานศิลปหัตกรรม รวมถึงการพัฒนาอาคารสถานท่ี  แหล่งเรียนรู้ท่ี    
เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน การบริการด้านเทคโนโลยี ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ทัง้นีโ้อกาสเชิงกลยุทธ์        
ท่ีส าคัญของโรงเรียน คือ ความเป็นผู้ น าการเปล่ียนแปลง การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้ บริหาร 
ความสามารถ ในการส่ือสารการมอบหมายงานท่ีตรงตามศกัยภาพและความสามารถของบุคลากร มีการบริหาร
งบประมาณอย่างโปร่งใส เน้นความคุ้มคา่ พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีความผกูพนักบัโรงเรียน มีความพงึพอใจตอ่การบริหารจดัการของโรงเรียน 
ครูและบคุลากรของโรงเรียนมีจ านวนเพียงพอ มีคณุภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม มีความผกูพนักบัองค์กรพร้อมให้
ความร่วมมือในการปฏิบตังิาน  
            (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) โรงเรียนวิจิตราพิทยา 
มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูและพฒันาสารสนเทศในกระบวนการวางแผนกลยทุธ์และก าหนดกลยทุธ์  
แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 2.5 ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 2.5 แสดงกระบวนการวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนวิจิตราพิทยา 

โรงเรียนวิจิตราพิทยา ด าเนินการวิเคราะห์ SWOT ตามกระบวนการวิเคราะห์  SWOT ดงันี ้
 1) ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาในช่วงที่ ผ่านมา (ทบทวนกลยุทธ์) 
โรงเรียนได้น าผลการประเมินมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวิจิตราพิทยา จากการรายงานประจ าปีของ
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สถานศกึษาหรือรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Self Assessment Report : SAR) สารสนเทศของ
โรงเรียน      มาวิเคราะห์ประเด็นท่ีประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ประเดน็ท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ตามแผนพฒันา
การจดัการศกึษาของโรงเรียนวิจิตราพิทยา ระยะ 3 ปีแล้วน าผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจบุนัและปัญหาของโรงเรียน 
 2) ศึกษา รวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น โรงเรียนได้ศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าคญัจากสารสนเทศของโรงเรียน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจดุอ่อนและจดุแข็ง โอกาสและอปุสรรคท่ีโรงเรียนต้อง
เผชิญ ได้แก่มาตรฐานการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานการประกนัคณุภาพภายนอกของส านกังานรับรอง
และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาองค์กรมหาชน (สมศ.) มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
มาตรฐานสากล และมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนท่ีเป็นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น การประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตัิงานโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงข้อมูลการสะท้อนผลการปฏิบตัิงานของนักเรียน ครูและ
บคุลากรทางการศกึษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจดั
การศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
 3)วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เน่ืองจากสภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงและมีอิทธิพลตอ่การ
ด าเนินการบริหารจดัการ  ผู้บริหารและบคุลากรในองค์กรต้องทราบถึงความเปล่ียนแปลง และผลกระทบท่ีจะเกิด
ขึน้กับองค์กร จึงจะสามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงนัน้ได้ ท าให้โรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์ พิจารณาปัจจัยท่ี         
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของโรงเรียน ซึ่งมีทัง้ปัจจัยท่ีเป็นโอกาสและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ      
การพฒันาโรงเรียนตามเป้าหมายท่ีก าหนด และการเปล่ียนแปลงความสามารถในการแขง่ขนัของโรงเรียนทัง้ด้าน
จ านวนนกัเรียน ด้านวิชาการ ฯ เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนวิจิตราพิทยา สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส 
สรุปเป็นภาพรวมได้ดงันี ้โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้าน ชุมชนให้ความร่วมมือในการจดัการศึกษา ให้การ
สนบัสนุนงบประมาณในการจดัการศึกษาเป็นอย่างดี สภาพสงัคมในชุมชนมีความสามคัคีอยู่อย่างสงบสุขและ
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั  มีความรักและร่วมอนรัุกษ์ศิลปะ วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ิน มีภูมิปัญญาท้องถ่ินและแหล่ง
เรียนรู้  ส่วนปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคในการบริหารจดัการ คือ ผู้ปกครองอาชีพไมม่ัน่คง เชน่ รับจ้างรายวนั เกษตรกรรม 
จะไม่เห็นความส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาการศึกษา และไม่นิยมให้บุตรหลานศกึษาต่อในระดบัสูงขึน้  แต่
นิยมให้ช่วยเหลือกิจการในครอบครัว นกัเรียนในเกณฑ์เข้าเรียนมีน้อย มีการเปล่ียนแนวนโยบายบอ่ยๆ เน่ืองจาก
การเปล่ียนรัฐบาลหรือเปล่ียนผู้บริหาร สิ่งแวดล้อมในชมุชนมีการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดและ แหล่งอบายมขุใน
ชมุชนโดยรอบมีมาก มีสิ่งยัว่ยตุอ่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียน เช่น ห้างสรรพสินค้า แหลง่บนัเทิง  ร้าน
เกม ร้านอินเทอร์เน็ต และผลจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่ีสามารถส่ือสารได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้นกัเรียน
เส่ียงตอ่พฤตกิรรมในการไปใช้บริการ และเลียนแบบพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ 

4)การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์จดุแข็ง (Strengths) จดุอ่อน (Weaknesses) 
ของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีเป็นจุดแข็ง ประกอบด้วย โรงเรียนมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และเป้าหมายท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางของ
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กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงสร้างองค์การบริหารงานชดัเจน มีระเบียบการท างาน มีการก าหนดภาระหน้าท่ีของ   
แต่ละงานอย่างชดัเจน มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามดแูล ตามภาระงานท่ีมอบหมาย มีการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ความร่วมมือของบุคลากรเข้มแข็ง  มีการประสานกับหน่วยงานอ่ืนในการพัฒนา
โรงเรียน ครูมีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ  มีการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือ
ซึง่กนัและกัน ครูและบคุลากรทางการศกึษามีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอน มีจิตส านึก
ในความเป็นครู ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ต้องอาศัยค าสั่ง  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก ศรัทธาใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ โรงเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ต มีส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองได้ตามความถนดั ความสนใจ  ส่วนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจดุออ่น ประกอบด้วย 
ครูมีภาระงานหลายหน้าท่ีท าให้ผลการปฏิบตัิงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร การจดัสรรทรัพยากร (คน อปุกรณ์ 
งบประมาณ) ยงัไมเ่หมาะสมมากนกั  

5)ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม โดยคณะท างานท่ีโรงเรียนมอบหมายร่วมกัน
อภิปราย สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า โรงเรียนวิจิตราพิทยา        
มีจุดยืนอยู่ในสถานภาพ Stars แสดงถึงโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีสถานภาพเป็นจุดแข็งมากกว่า
จดุอ่อน มีโอกาสในการพฒันาการจดัการศกึษา ประกอบกบัวฒันธรรมองค์กรท่ีมุง่ความส าเร็จ มีความร่วมมือกนั
ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมการปฏิบตัิงานขององค์กร คือ VJT Model ประกอบด้วยการท างานเป็น
ระบบ เป็นทีม มุ่งความส าเร็จ มีคณุธรรม จริยธรรม มุ่งสูค่วามเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยความเป็นกลัยาณมิตร จดั
การศกึษาเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั น าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดทิศทางการจดัการศกึษาของโรงเรียนตอ่ไป 
             6)ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน จากการวิเคราะห์องค์กร ท าให้ได้วิสยัทศัน์โรงเรียน  “มีความเป็นเลิศ

ทางภาษา ดนตรี  กีฬา”  โดยก าหนดกลยุทธ์โรงเรียน ดงันี ้1) พฒันาคณุภาพผู้ เรียน 2) พัฒนาศกัยภาพครู  3) 
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียน และ 4) พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ 
 ทัง้นีโ้รงเรียนวิจิตราพิทยามีความท้าทายเชิงกลยทุธ์ท่ีหลากหลาย คือ การพฒันานกัเรียนให้เป็นผู้ มีทกัษะ
ทางภาษา ดนตรี กีฬา และอาชีพ โดยมุง่หวงัว่าเม่ือนกัเรียนทกุคนจบการศกึษาจากโรงเรียนวิจิตราพิทยาแล้วจะมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้มีทกัษะอาชีพท่ีสามารถน าไปประกอบอาชีพอิสระได้ เน่ืองจากโรงเรียนมีความได้เปรียบเชิงกล
ยทุธ์ท่ีได้รับการสนบัสนนุการฝึกทกัษะอาชีพหลกัสตูรระยะสัน้ จากวิทยาลยัสารพดัชา่งอบุลราชธานี และวิทยาลยั
การอาชีพวารินช าราบ  สถาบนัปัญญาภิวฒัน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (WORK SYSTEMS and CORE 

COMPETENCIES) 
โรงเรียนวิจิตราพิทยามีเป้าหมายการจดัการศึกษาในระดบัมาตรฐานคณุภาพ ในการจดัท าแผนพฒันา

การจดัการศกึษา คณะท างานได้ร่วมกนัวิเคราะห์ระบบงานและสมรรถนะหลกัของโรงเรียน สรุปได้ว่าโรงเรียนมีขีด
ความสามารถท่ีส าคญัเชิงกลยุทธ์และเป็นแกนหลกัท่ีท าให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ช่วยเพิ่มความได้เปรียบด้าน
สภาพแวดล้อมของการบริการของโรงเรียน ประกอบด้วยสมรรถนะหลักส าคญั 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จดัการ  ด้านงบประมาณ  ด้านคณุภาพของบคุลากร ด้านการจดับรรยากาศการเรียนการสอน  ซึง่โรงเรียนมีความ
พร้อม มีศกัยภาพในสมรรถนะทัง้ 4  ด้าน โดยผู้บริหารมีแนวคิดในการบริหารและการจดัการท่ีมุ่งให้โรงเรียนเป็น
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โรงเรียนท่ีมีคณุภาพ  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและบริหารจดัการโดยประยกุต์ใช้วงจรการบริหารงานคณุภาพ (PDCA) 
การวิเคราะห์สภาพสภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (RBM) หลกัธรรมาภิบาล 
และการท างานเป็นทีม (Team Work) จดัการวางแผนการจดัระบบการท างานท่ีเอือ้ต่อการพฒันาโรงเรียนไปสู่
องค์กรแหง่การเรียนรู้ น าวิธีการเทคนิคใหม่ๆ  ในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน  เป็นผู้น าทางวิชาการโดยการกระตุ้นให้
บุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้   มีการเผยแพร่
ผลงานนกัเรียนต่อสาธารณะชน ผู้บริหารน าข้อมูลจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตมาเป็นข้อมลูประกอบการบริหารจดัการ   สมรรถนะด้านการจดัหางบประมาณ โรงเรียนมี
การน านโยบายสู่การปฏิบตัิโดยการจดัสรรงบประมาณประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การดแูล
ตรวจสอบการเงินบัญชีการบริหารจัดการพัสดุ และสินทรัพย์ ระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน  มีคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ชมรมนกัเรียนเก่า ชมรมครูเก่าโรงเรียนวิจิตราพิทยา ผู้ปกครอง
นกัเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศิษย์เก่าให้การสนบัสนนุงบประมาณ สมรรถนะด้านคณุภาพของ
บคุลากร โรงเรียนมีครูและบคุลากรท่ีมีศกัยภาพและความสามารถ มีวิสยัทศัน์ร่วมกนั  มีความมุ่งมัน่ในการพฒันา
คณุภาพการศกึษา มีประสบการณ์ มีทกัษะการสอนและการผลิตส่ือการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีการศกึษา ในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ มีคณุธรรมและจริยธรรมมีส านึก และพฒันาวิชาชีพของตนเองอย่างตอ่เน่ือง สมรรถนะด้าน
การจดับรรยากาศการเรียนการสอน พฒันาส่ือ  นวตักรรม  การใช้เทคโนโลยี ให้มีปริมาณและคณุภาพเพียงพอ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนมีความทันสมัย  ซึ่งโรงเรียนใช้จัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  มีห้องปฏิบตัิการประจ ากลุ่มสาระและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ   ในโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้
แลกเปล่ียนทางด้านวิชาการ เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ ประดษิฐ์ และการด ารงชีวิต 
มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล น าความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ ทัง้นี ้
โรงเรียนมุ่งพฒันาสมรรถนะหลกัทัง้ 4 ด้าน และพฒันาระบบงานในอนาคตโดยใช้ระบบการทบทวนหลงัปฏิบตัิ 
After action review (AAR) เพ่ือการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองยัง่ยืน  
 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES) 
               (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)  
            โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียนด้านการพัฒนา
คณุภาพผู้ เรียน ด้านการพฒันาศกัยภาพครู  ด้านการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
โรงเรียน และด้านการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ ดงันี ้
                       1) พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET ระดบั ม.3, ม.6  
                       2) พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ คา่นิยม ทกัษะ สมรรถนะและสขุภาพอนามยั  
                       3) พฒันาความรู้ของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 และความรู้ตามหลกัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                       4) พฒันาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีศกัยภาพและวิชาชีพครู 
                       5) พฒันาศกัยภาพครูแหง่ยคุศตวรรษท่ี 21 
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                       6) พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา แหลง่เรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก ระบบเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบสนบัสนนุบริหารจดัการตามหลกัการเรียนรู้มธัยมศกึษาไทย 4.0  
                       7) สง่เสริมสนบัสนนุการบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ  
         ทัง้นีว้ตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ได้จากการประชมุเชิงปฏิบตัิการ  การระดมสมอง  จากการวิเคราะห์ 
องค์กร (SWOT) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยเป้าประสงค์ท่ี
ส าคญัท่ีสดุของวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์คือ การพฒันาคณุภาพของนกัเรียนทัง้ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลการ
ทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน มีการปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัหลักสตูรแกนกลางและสภาพหรือบริบทของโรงเรียน ท้องถ่ิน โดยค านึงถึง
ความต้องการของนกัเรียน ผู้ปกครองนกัเรียน  ตวัอยา่งวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  ดงัตารางท่ี 2.1 
ตารางท่ี 2.1 ตวัอยา่งวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 
 

วัตถุประสงค์ 
เชงิกลยุทธ์ 

ตัวชีวั้ด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ส าคัญ 

2561 2562 2563  

1. พฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน และผล
การทดสอบระดบัชาต ิ
O-NET  ม.3, ม.6  

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 

1.2 คา่เฉลี่ยผลการทดสอบระดบัชาติ  
O-NET  ระดบั ม.3, ม.6  มี
พฒันาการสงูขึน้ 

80 81 82  - พฒันาคณุภาพ 
   ผู้ เรียน 

2.พัฒนาครูให้เป็นครู
มืออาชีพ มีศักยภาพ
และวิชาชีพครู 

- ครูจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น 
  ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

85 87 90 -พฒันาศกัยภาพครู 

(2) การพจิารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTTIVES Considerations)      
                     โรงเรียนวิจิตราพิทยา  มีผู้บริหารท่ีมีวิสยัทศัน์ เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง บริหารจดัการด้วยระบบ
คณุภาพ มีความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีให้ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงานแก่คณะครู ย่อมส่งผลตอ่
การปฏิบตัิงานของครูและบคุลากรทางการศกึษา ซึ่งมีจ านวนเพียงพอตอ่จ านวนผู้ เรียน การพฒันาครูให้มีความรู้  
มีเทคนิควิธีการสอน มีการผลิตส่ือการเรียนการสอนท่ีดีมีคณุภาพ จดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
เป็นครูมืออาชีพ มีศกัยภาพและมีจรรยาบรรณครู การพฒันาอาคารสถานท่ีพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสนบัสนนุการบริหารจดัการตามหลกัการเรียนรู้
มธัยมศกึษาไทย 4.0 ท่ีดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลดีตอ่การพฒันาคณุภาพของนกัเรียนซึ่งถือเป็นหวัใจหลกัของ
การจัดการศึกษา ทัง้การพัฒนาคุณธรรมน าความรู้ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ย่อมท าให้นกัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ เป็นการตอบสนองความต้องการและความ
พึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองนกัเรียน ชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นท่ียอมรับ เช่ือถือท่ีจะส่งบุตรหลานเข้ามา
ศกึษาเลา่เรียนในโรงเรียนตอ่ไป 
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development 

and DEPLOYMENT) โรงเรียนวิจิตราพิทยาด าเนินการน ากลยทุธ์จากแผนพฒันาการจดัการศกึษาไปปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนดังแสดงในภาพประกอบท่ี 2.1 ในส่วนท่ี 2 โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งต้องศึกษา
แผนพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรียน ศกึษาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีท่ีผ่านมา ทบทวน
คา่เป้าหมาย ก าหนดกิจกรรมโครงการ วิเคราะห์จดัสรรงบประมาณและทรัพยากร ก าหนดผู้ รับผิดชอบ ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ทบทวนเพ่ือปรับเปล่ียน
แผนปฏิบตักิาร 

(1) การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร (ACTION PLAN Development)  
การจดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี เพ่ือพฒันาคณุภาพของโรงเรียน ด าเนินการเป็นปีงบประมาณ 

โดยโรงเรียนวิจิตราพิทยา ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบตักิารตามขัน้ตอน แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 2.6 ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 2.6 แสดงขัน้ตอนด าเนินการจดัท าแผนปฏิบตักิาร 

    โรงเรียนได้แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี โดยประกอบด้วยผู้บริหาร หวัหน้ากลุ่ม
งาน หวัหน้างาน หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะท างานแผนงานและประกัน
คณุภาพการศกึษา จดัท าร่างค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการเสนอผู้บริหารลงนามค าสัง่ คณะท างานร่วมกนัศกึษาผล
การพฒันาโรงเรียนตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาว่ามีส่วนใดท่ีบรรลเุป้าหมายในแตล่ะปี และร่วมกนัพิจารณา
ว่ามีส่วนใดท่ีต้องด าเนินการพัฒนาต่อไป เพ่ือน าสู่การจัดล าดับโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตัิการประจ าปี 
รวมถึงการวิเคราะห์ว่าโครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  การน าข้อมูลท่ี
สะท้อนการปฏิบตัิจากครู นกัเรียน ผู้ปกครองนกัเรียน ศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศกึษามาร่วมพฒันาการ
ด าเนินงานให้มีคณุภาพเป็นท่ีพงึพอใจแก่ผู้ รับบริการเม่ือได้โครงการ/กิจกรรมท่ีจะบรรจใุนแผนปฏิบตัิการประจ าปี
แล้ว คณะท างานร่วมกันพิจารณาจดัสรรงบประมาณด าเนินการในแต่ละโครงการ ซึ่งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายใน
รอบการด าเนินการรอบท่ีผ่านมา และก าหนดผู้ รับผิดชอบทัง้ระดบัแผนงาน โครงการและกิจกรรม ให้เหมาะสมกบั
ศกัยภาพของบุคคล ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน คณะท างานจัดท าร่างแผนปฏิบตัิการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
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พิจารณา หากมีประเด็นท่ีต้องแก้ไขก็ด าเนินการปรับแก้แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบตัิงานประจ าปี แล้วประกาศใช้แผนปฏิบตัิการประจ าปีในการด าเนินงานในแตล่ะปีจน
เสร็จสิน้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยาต่อไป  ทัง้นีก้ารจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะ
ค านงึถึงความสมัพนัธ์ของเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ ตวัชีว้ดัความส าเร็จและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 

 (2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  (Action PLAN Implementation) เม่ือโรงเรียนประกาศใช้
แผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว ผู้ บริหารโรงเรียนประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทราบเก่ียวกับ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัดความส าเร็จโครงการ/กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเน้นให้
ผู้ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA และคณะท างานฝ่าย งาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือผู้ รับผิดชอบโครงการ ด าเนินงานตามโครงการ โดยศึกษากรอบงานในโครงการ  
งบประมาณโครงการ วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดผู้ รับผิดชอบ ช่วงเวลาด าเนินงาน วสัดอุุปกรณ์ แล้วจดัท า
ตารางแสดงเวลาท่ีใช้ในการด าเนินงานแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องในหน่วยงานทราบถึงโครงการตามแผน ผู้ รับผิดชอบ
โครงการออกค าสั่งมอบหมายงานให้ครอบคลุมโดยอาศัยหลักการบริหารโครงการ (Project Management) 
จดัสรรทรัพยากร ประสานงาน ควบคมุการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย  รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบตักิาร ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการเพ่ือวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน วิเคราะห์
ปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป และรายงานผลการปฏิบตัิงานตามแผนเป็นระยะจนสิน้สุด
แผนปฏิบตักิารประจ าปี 
 (3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) การจัดสรรทรัพยากรและการบริหารทรัพยากร
บคุคลโรงเรียนด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือศกึษาวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ การจดัท างบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ตามแนวทางการบริหารจดัการทางการเงิน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) การวางแผนงบประมาณ  
2) การค านวณต้นทุนผลผลิต 3) การจัดระบบการจัดซือ้จัดจ้าง 4) การบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลด าเนินงาน  6)การบริหารสินทรัพย์ และ 7) การตรวจสอบ
ภายใน โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม ก าหนดอัตราส่วนจัดสรรเงินอุดหนุน 55:35:10 โดย
จดัสรรเป็นงบประมาณด้านการเรียนการสอน 55 % งบประมาณบริหารทัว่ไป 35% และเป็นเงินส ารองจ่าย 10% 
มีการควบคมุดแูลและการตรวจสอบภายในท่ีชดัเจน ท าให้ช่วยให้กิจกรรมตา่งๆ ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประหยดัและบรรลตุามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลบั เพ่ือ
น ามาปรับปรุงพฒันาการบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น การจดัสรร การใช้งบประมาณ การควบคมุการใช้จ่าย
งบประมาณ การตรวจสอบ เป็นต้น ทัง้นีโ้รงเรียนมีแหลง่ทรัพยากรทางการศกึษา ได้แก่ เงินงบประมาณ ได้แก่ เงิน
อดุหนนุ  เงินกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน และเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคณุภาพเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ 
เงินรายได้สถานศกึษา เงินบริจาค เงินจากการระดมทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นการท าผ้าป่าการศกึษา การสนบัสนุน
จากหนว่ยงานภาครัฐเอกชน ศษิย์เก่า ศษิย์ปัจจบุนั และเงินคา่บ ารุงอาคารสถานท่ี  
 (4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans) ผู้บริหารด าเนินงานด้านบคุลากรโดยก าหนดครูฝ่าย
บคุคลท าหน้าท่ีในการจดัท าแผนอตัราก าลงัระยะ 5 ปี เพ่ือให้ทราบข้อมลูอตัราครูตอ่นกัเรียนในโรงเรียน ตามอตัรา 
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1: 20 คือ ครู 1 คน ตอ่นกัเรียน 20 คน ซึ่งถ้านกัเรียนเพิ่มขึน้โรงเรียนต้องด าเนินการสรรหา คดัเลือก และบรรจุครู
เข้าท างาน และแผนอตัราก าลงัยงัเป็นการวางแผนการเปล่ียนแปลงการเกษียณอายรุาชการของครูท าให้ทราบวา่ปี
ใดท่ีจะมีครูเกษียณอายรุาชการ จะได้เตรียมพร้อมในการสรรหาครูเข้ามาทดแทน นอกจากนีโ้รงเรียนมีการพฒันา
บคุลากรครูให้พร้อมด้านความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน มีการมอบหมาย
งานยึดหลักการวางคนให้ถูกกับงาน ตรงตามความสามารถ สมรรถนะของบุคคล มีการประเมินประสิทธิภาพ
บุคคลอย่างต่อเน่ืองทุกภาคเรียน เพ่ือการเพิ่มพูนความรู้ การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการเพิ่ม       
วิทยฐานะของคณะครูในโรงเรียน 
 (5) ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) การด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบตักิารประจ าปีมีการก ากบั ติดตามความคืบหน้าระหวา่งด าเนินการโครงการ/กิจกรรม วา่เป็นไปตามแผน
ท่ีก าหนดหรือไม่ มีปัญหาอปุสรรคอย่างไร ซึ่งจะได้มีการแก้ไข ปรับปรุงได้ทนัทีก่อนความเสียหายเกิดขึน้ และเม่ือ
งานนัน้แล้วเสร็จมีการประเมินคณุคา่วา่ดีเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดในแผนปฏิบตักิารและแผนพฒันา
การจดัการศกึษาซึง่เป็นแผนกลยทุธ์ ถ้าโครงการ/กิจกรรมใดสามารถพฒันาตามเป้าหมายก็จะน ากระบวนการจาก
โครงการนัน้ไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียนและนกัเรียน หากโครงการ/กิจกรรมใดไม่
บรรลเุป้าหมายก็ต้องระดมความคิดเพ่ือร่วมกนัหาแนวทางพฒันาให้บรรลผุลในการบริหารจดัการตอ่ไป ทัง้นีก้าร
วดัผลการด าเนินงานยงัต้องค านึงถึงความพึงพอใจของนกัเรียน ผู้ปกครองนกัเรียน  และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารจดัการด้วย 
 (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (PERFOEMANCE PROJECTIONS) โรงเรียนวิจิตรา
พิทยา ได้น าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีมาเทียบเคียงกบัผลการด าเนินงานของโรงเรียนคู่เทียบ 
และเทียบกบัคา่เป้าหมายว่ามีผลเป็นอย่างไร มีกิจกรรมในโครงการใดท่ีต้องปรับเปล่ียน ทัง้นีโ้รงเรียนจดัให้ มีการ
บริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน โดยเร่ิมจากการแตง่ตัง้ผู้บริหารความเส่ียงและทีมบริหารความเส่ียงโดยใช้
การก าหนดขอบเขต กรอบแนวทางการบริหารความเส่ียง ก าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ในการบริหาร
ความเส่ียง ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงเป็นกลยทุธ์ท่ีตอ่เน่ืองและมีการบูรณาการ 
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง  5 ขัน้ตอน ประกอบด้วย ก าหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเส่ียง 
วิเคราะห์ประเมินผลความเส่ียง ติดตามประเมินผลและรายงานผล ตวัอย่างความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ในโรงเรียน 
ได้แก่ ความเส่ียงด้านการเงิน ด้านบุคลากร การน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบตัิ ภาวะฉุกเฉิน ภัยคุกคามจาก
ภายนอกท่ีกระทบตอ่การบริหารจดัการศกึษา เป็นต้น 
 ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัตกิาร (ACTION PLAN Modification) โรงเรียนน าผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วมาร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา อปุสรรค ความส าเร็จของโครงการ แผนงานโดย
การทบทวนหลงัการปฏิบตัิ (After action review : AAR) วิธีการปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการประจ าปี โรงเรียน 
วิจิตราพิทยา  ท าการทบทวนหลงัการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ เม่ือมีการปรับเปล่ียนนโยบายการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม การเปล่ียนแปลงผู้บริหาร สภาพปัจจุบนัและปัญหาของโรงเรียน ผู้ อ านวยการซึ่งเป็นผู้น าหลักของ
โรงเรียนมีนโยบายให้ปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการโรงเรียน โดยผู้บริหารทัง้ 4 กลุ่ม หวัหน้างาน หวัหน้ากลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ ผู้ รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ท าการประชุมเชิ งปฏิบัติการการปรับเปล่ียน
แผนปฏิบตัิการ โดยร่วมกนัพิจารณาโครงการ/กิจกรรม กรอบเวลา ผู้ปฏิบตัิ งบประมาณตามโครงการกิจกรรมใน
แผนปฏิบตัิการ วิเคราะห์โครงการท่ีมีความจ าเป็นตามนโนบาย สภาพบริบทของโรงเรียน และโครงการท่ีมุ่งเน้น
พฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน หากโครงการ/กิจกรรมใดท่ีไม่จ าเป็นเร่งดว่น ท า
การระงบัการด าเนินโครงการแล้วปรับเปล่ียนเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีส าคญัและจ าเป็นต้องพฒันา รวมถึงการปรับ
คา่เป้าหมายในแผนระยะกลางและแผนปฏิบตัิการ น าเสนอผู้บริหารพิจารณาปรับปรุง ถ้ามีข้อแก้ไข ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข แล้วจดัท าเป็นแผนปฏิบตัิการประจ าปีฉบบัปรับปรุง เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือเห็นชอบ
แผนปฏิบตัิการประจ าปี หลังจากนัน้ท าการเผยแพร่ ชีแ้จงให้คณะครูบุคลากรทราบและด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมดงักล่าว ก ากบั ติดตามและประเมินผล น าผลการพฒันา กระบวนการท่ีดีไปปรับใช้ในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาในรอบปีงบประมาณตอ่ไป 
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หมวด 3 
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder) 

 โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้สืบทอดวฒันธรรมของโรงเรียนท่ีร่วมมือร่วมใจจดัการศกึษาเพ่ือนกัเรียนด้วย       
ความเอาใจใสป่ระดจุลกูหลาน ผลลพัธ์ของการจดัการศกึษาจงึมุง่ให้นกัเรียนประสบความส าเร็จทางการศกึษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล การรับฟังเสียงนกัเรียน ทัง้ปัจจบุนั อดีต และอนาคต ยอ่มน าไปสูก่ารพฒันาของ
หลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนการสอน และสร้างความผกูพนัของศิษย์ท่ีมีตอ่โรงเรียน  สรุปความสัมพนัธ์
แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 3.1  

 
ภาพประกอบท่ี 3.1 แสดงความสมัพนัธ์ด้านการมุง่เน้นผู้ เรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา 

3.1 เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOICE OF THE STUDENT and Stakeholder) 
 ก. การรับฟังนักเรียน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (STUDENT and Stakeholder Listening)  

โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้จดัวางระบบการรับฟังเสียงของนกัเรียนปัจจบุนั แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 3.2  
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ภาพประกอบท่ี 3.2 แสดงการจดัการข้อร้องเรียนของนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 
(1) นกัเรียนปัจจบุนั และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Current  S TUDENT and S takeholders)  

 ระบบการรับฟังเสียงนกัเรียนปัจจบุนัของโรงเรียนวิจิตราพิทยา ได้ด าเนินการดงันี ้
 1.วางแผน มอบหมายงานคณะบคุคลผู้ รับผิดชอบ โดยผู้อ านวยการโรงเรียนได้แตง่ตัง้เป็นค าสัง่โรงเรียน
ท่ีมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธาน หวัหน้าระดบัชัน้เป็นกรรมการคณะท างานด้าน
การรับฟังนกัเรียน โดยมีงานกิจการนกัเรียนเป็นกรรมการและเลขานกุาร โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้มอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบให้ด าเนินการตามระบบ ประชมุชีแ้จงคณะกรรมการให้เข้าใจถึงแนวทางท่ีจะน าไปปฏิบตัไิด้อยา่ง
ถกูต้อง  
 2.ส ารวจชอ่งทาง คณะท างานได้ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา กิจกรรมการจดัการ
เรียนการสอนและบริการอ่ืนๆ โดยตัง้เป็นประเดน็เพ่ือใช้เป็นข้อร้องเรียนของนกัเรียน  
 3.การวิเคราะห์ ประเด็นท่ีนักเรียนจะแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการรับฟัง คณะท างานได้ใช้
เทคนิคการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือก าหนดเป็นประเด็นและช่องทางในการรับฟังเสียงโดยยึดช่องทาง
ตามท่ีก าหนดไว้ใน เป็นกรอบในการด าเนินการ ในส่วนชอ่งทางในการรับฟังเสียง คณะท างานได้ใช้บทบาท หน้าท่ี
ของครูประจ าชัน้เข้ามามีบทบาทในการรับฟังเสียงนกัเรียนโดยตรง ผ่านการเสนอสรุปรายงานของครูท่ีปรึกษาเป็น
รายสัปดาห์และสรุปรายงานตามสายงานตามโครงสร้างการบริหารพร้อมทัง้เปิดช่องทางให้  นักเรียนเสนอข้อ
เรียกร้องโดยตรงต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ  เช่น Line กลุ่มของแต่ละขัน้เรียน, 
Facebook, ชอ่งรับฟังความคิดเห็นในเพจโรงเรียนและเว็บไซต์โรงเรียน  หรือผ่านช่องทางการเขียนสง่ทางกลอ่งรับ
ฟังความคิดเห็นของนักเรียน และจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึกการสนทนา แบบ
ประเมิน  แบบสอบถาม กล่องรับความคิดเห็น สร้างบล็อกและส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือรับฟังเสียงของนักเรียน
ปัจจบุนัและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เป็นต้น 
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 4.การสงัเคราะห์ข้อมลู คณะท างานได้รวบรวมข้อมลูตามประเดน็ ท่ีได้ก าหนดไว้ในเบือ้งต้น ตรวจสอบ
คณุภาพของข้อมลูในเร่ืองของความนา่เช่ือถือตามกรอบประเดน็ท่ีได้ก าหนดไว้ จดัจ าแนกข้อมลูในแตล่ะประเดน็
พร้อมวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของข้อมลูกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จดัท าเป็นเอกสารน าเสนอตอ่คณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียน เพ่ือรับทราบและตดัสินใจ  
 5.การสง่ตอ่ข้อมลู คณะท างานได้จดัท าเอกสารแยกประเภทของข้อมลูตามหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องผา่น
สายงานตาม โครงสร้างการบริหาร โดยแยกประเดน็ท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาหรือปรับปรุงได้ทันทีคณะท างานได้
รวบรวมไว้ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการปรับแผนปฏิบตักิารประจ าปีปีตอ่ไป  
 6.การติดตามการจดัการข้อร้องเรียนคณะท างานได้ศกึษาการแก้ปัญหาการปรับปรุงท่ีได้ด าเนินการไป 
ถึงปัญหา อปุสรรค ความส าเร็จของการแก้ปัญหา รวบรวมเพ่ือฝ่ายบริหารพิจารณาแก้ปัญหาตอ่ไป  
 7.ประเมินผลการจดัการข้อร้องเรียน คณะท างานได้ประเมินประสิทธิภาพการแก้ปัญหาและปรับปรุงข้อ
ร้องเรียนด้วย VJT Model เพ่ือตรวจสอบความเป็นระบบ PDCA ความพงึพอใจตอ่วิธีการแก้ปัญหา และองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาและประเมินประสิทธิผลตามประเด็นข้อร้องเรียนและความ
คาดหวงัของนกัเรียน  
 8.ประเมินผลลพัธ์เก่ียวกบัความพงึพอใจของนกัเรียน ท่ีมีตอ่การจดัการข้อร้องเรียน ประสิทธิผลของ
การรับฟังนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจากตวัชีว้ดัส าคญั คือ ร้อยละของระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่
การจดัการข้อร้องเรียนของนกัเรียนปัจจบุนัตอ่หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา การจดัการเรียนการสอน
และบริการอ่ืนๆ  

  (2) นักเรียนในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Potential STUDENT and Stakeholders) 
   นกัเรียนในอนาคตของโรงเรียนวิจิตราพิทยา ประกอบด้วยนกัเรียนในเขตพืน้ท่ีบริการและนกัเรียน

ทัว่ไปท่ี ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนวิจิตราพิทยาให้ความส าคญั
กบัการรับฟังของนกัเรียนกลุ่มนีว้ตัถุประสงค์ท่ีส าคญั คือ ข้อมลูจากการรับฟังเสียงจะน าไปใช้ปรับหลกัสูตรของ 
โรงเรียนวิจิตราพิทยาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และคณุภาพ คือ ความพึงพอใจของนกัเรียน วิธีการรับฟัง
เสียงของนกัเรียนใน อนาคตมีระบบการรับฟัง แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 3.3 ดงันี ้
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ภาพประกอบท่ี 3.3 แสดงระบบการรับฟังเสียงของนกัเรียนอนาคต 

 1.การมอบหมายงาน ผู้ อ านวยการโรงเรียนได้ออกค าสั่งมอบหมายงาน  ในรูปคณะกรรมการ
ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธาน ครูผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรแตล่ะแผนการเรียน เป็น
กรรมการคณะท างานด้านการรับฟังนักเรียน โดยมีคณะกรรมการงานแนะแนวเป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะท างานประชมุโดยมีผู้อ านวยการชีแ้จงแนวทางการด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจ   
 2.การก าหนดช่องทางการรับฟังนกัเรียนอนาคต คณะท างานได้จดัประชมุวิเคราะห์ และก าหนด
ทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยการทบทวนกิจกรรมท่ีเคยปฏิบตัใินรอบปีท่ีผา่นมา ประเมินกิจกรรมท่ีมีโอกาสเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายมากท่ีสดุ โดยใช้ข้อมลูจากงานแนะแนว ท าให้สามารถได้ชอ่งทางเข้าถึง กลุม่เป้าหมายเพ่ือก าหนด
กิจกรรมการรับฟังเสียงของนกัเรียนอนาคต อาทิ กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ กิจกรรมออกแนะแนวการศกึษาตอ่ 
กิจกรรมเผยแพร่ และส ารวจข้อมลู เป็นต้น ซึง่เป็นกิจกรรมหลกั ท่ีผา่นการศกึษาความเป็นไปได้และเป็นทางเลือก 
ของชอ่งทางการรับฟังในระดบัต้น และก าหนดช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ ความเหมาะสมของหลกัสตูร ความ
สอดคล้องของหลกัสตูรกบัการน าไปใช้หลงัจบการศกึษา บริการท่ีสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ การบริการด้าน
การศกึษาอ่ืนๆ ผ่านชอ่งทางตา่งๆ ได้แก่ แบบประเมิน แบบสอบถาม กล่อง/ตู้ รับฟังความคิดเห็น โทรศพัท์ e-mail, 
Line และ Facebook  
 3.การจดัการข้อมลู คณะท างานได้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม แบบเสนอความต้องการ 
และการสมัภาษณ์ วิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูจนได้ข้อมลูท่ีมีความเป็นไปได้ ท่ีจะน ามาปฏิบตัแิละจ าแนก
ประเภทของของข้อมลูตามกลุม่ของหลกัสตูร   
 4.ก าหนดงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีสนองข้อมลู โดยจ าแนกตามกลุม่งานประจ าและกลยทุธ์ของโรงเรียน
วิจิตราพิทยา ตรวจสอบความเป็นไปได้ของกิจกรรม และความครอบคลมุของการสนองข้อมลู  
 5.การปฏิบตัโิรงเรียนวิจิตราพิทยาใช้การด าเนินงานตามสายงานโครงสร้างการบริหารและงานกลยทุธ์ 
นิเทศ ก ากบั ติดตามใช้กระบวนการปกตท่ีิโรงเรียนใช้ก ากบัการจดัการศกึษา  
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 6.ประเมินผลการจดัการกิจกรรมตามข้อเสนอทัง้ด้านประสิทธิภาพของระบบการรับฟัง การด าเนินการ
ของกิจกรรม โดยใช้ VJT Model ประเมินประสิทธิผลตามวตัถปุระสงค์และคา่เป้าหมาย และประเมินคณุภาพท่ี
ความพงึพอใจ เร่ิมจากการศึกษากิจกรรมตามข้อเสนอเพ่ือก าหนดประเดน็ข้อค าถามในการเกิดความเช่ือมัน่และ
วิธีการเก็บข้อมลูกลุม่ตวัอยา่ง การวิเคราะห์ และสรุปผล 

 ข. การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Determination of STUDENT and Stakeholder Satisfaction and ENGAGEMENT) 
             (1) ความพงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ และความผกูพนั (Satisfaction Dissatisfaction and 

ENGAGEMENT)  
   ความพึงพอใจและความผกูพนั โรงเรียนวิจิตราพิทยามีวิธีการประเมินความพึงพอใจ และความ
ผกูพนัของนกัเรียน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 3.4 ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 3.4 แสดงวงจรสร้างความผกูพนัของนกัเรียนตอ่หลกัสตูรและการบริการอ่ืนๆ 

   คณะกรรมการได้น าความพึงพอใจท่ีได้จากการรับฟังเสียงของนกัเรียนปัจจุบนัรวมถึงนกัเรียน   
ในอดีตมาวิเคราะห์แยกกลุ่มนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา ทัง้ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้แผนการเรียนส าหรับนักเรียนทั่วไป แผนการเรียน
ภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่ น และแผนการเรียนทวิศึกษา พร้อมตรวจสอบข้อมลูถึงความถกูต้อง และระดบัของความพึง
พอใจตอ่หลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา การจดัเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆ โดยส่ือสารย้อนกลบักบั
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือการยืนยนัความถูกต้องการย้อนกลบั  คณะท างานได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการหา
ค าตอบพร้อมความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่องค์ประกอบท่ีจะช่วยสร้างความผกูพนัของนกัเรียนผลของการเก็บ
รวบรวมข้อมลูและสงัเคราะห์ข้อมลูองค์ประกอบของความผกูพนั พบว่า ในห้าองค์ประกอบแรกท่ีนกัเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพัน  ได้แก่ ครูท าหน้าท่ีเป็นครูประจ าชัน้ กิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดพฤติกรรมการสอนของครู  สภาพแวดล้อมท่ีนักเรียนได้ใช้บริการ และความรู้
ความสามารถของนกัเรียนท่ีเพิ่มขึน้ และยงัมีองค์ประกอบท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัของนกัเรียนอ่ืนๆ อีก เชน่ คณุภาพ
ของห้องเรียนการให้บริการสาธารณูปโภค เป็นต้น ข้อมูลท่ีได้จากความคิดเห็นของนกัเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา
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ได้น ามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการจัด กิจกรรม โครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบตัิการประจ าปีและได้ก าหนดไว้ในบทบาทหน้าท่ีท่ีหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารต้องปฏิบตัิเม่ือ
โรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิงานประจ าปี ตามงานประจ าตามโครงสร้างการบริหาร คณะท างานได้วดั
และประเมินประสิทธิภาพการท างาน โดยใช้ VJT Model เพ่ือประเมินความเป็นระบบความพงึพอใจ และความรู้
ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือผสานความผูกพันดังปรากฏผลลัพธ์ 7.2 เม่ือสิน้สุดการด าเนินการในแต่ละปี 
คณะท างานได้ประเมิน ประสิทธิผลของวงจรสร้างความผูกพันของนักเรียนจากตวัชีว้ัดส าคญั คือ ร้อยละของ
นกัเรียนท่ีพงึพอใจตอ่ กิจกรรม โครงการ ท่ีสง่ผลตอ่ความผกูพนัในระดบัดีและดีมาก  

   จากวงจรของการสร้างความผกูพนั คณะท างานได้ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และก าหนดกิจกรรมเพ่ือการปรับปรุงให้จ านวนท่ีมีนกัเรียนท่ีมีความผกูพนัตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียน
เพิ่มขึน้เป็นไปตามคา่เป้าหมายท่ีก าหนดเม่ือสิน้สดุปี พ.ศ.2563 และเป้าหมายท่ีก าหนดในรอบการด าเนินการของ
แผนปฏิบตักิารตอ่ไป 

   ความไม่พึงพอใจ โรงเรียนวิจิตราพิทยามีวิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้ เรียนและผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสีย (Stakeholders) โดยชอ่งทางเดียวกนั และประเมินไปพร้อมๆ กบัการประเมินความพงึพอใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ระบบให้ครูประจ าชัน้มีเวลาส าหรับพบนกัเรียนทุกวนัในคาบแนะแนว กิจกรรมวิถีพุทธ เพ่ือให้นกัเรียน
สามารถขอรับค าปรึกษาและสะท้อนความไม่พึงพอใจได้ตามความต้องการ และเป็นรายบุคคล กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์ซึง่ครูท่ีปรึกษาพบนกัเรียนเป็นประจ าในทกุเช้าหลงักิจกรรมหน้าเสาธง การประชมุผู้ปกครองนกัเรียน 
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวิจิตราพิทยา หนว่ยงานราชการภาครัฐและเอกชนในอ าเภอวารินช าราบ ตวัแทนชมุชนเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นและชีแ้จงข้อมูลการเปล่ียนแปลงต่างๆ ให้นักเรียนทราบ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนส าเร็จ
การศกึษา กิจกรรมการประชมุประจ าเดือนของโรงเรียนวิจิตราพิทยา หรือข้อมลูจากกระดานกระทู้จากเว็บไซต์ของ
โรงเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมูลในภาพรวมของโรงเรียนวิจิตราพิทยาและน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาระบบการจัด
การศกึษาตอ่ไป การรวบรวมข้อมลูดงักลา่วนัน้เป็นการรวบรวมหลายปีติดตอ่กนั ซึง่โรงเรียนจะสามารถประเมินได้
โดยพิจารณาจากผลท่ีรวบรวมได้กับเป้าหมายท่ีต้องการ และการเปรียบเทียบผลท่ีได้ในแต่ละปีว่ามีความไม่พึง
พอใจมากขึน้หรือลดลงในเร่ืองใด ความไม่พึงพอใจในด้านต่างๆ ตลอดจนข้อร้องเรียนจะถูกรับฟัง และชีแ้จง
เบือ้งต้นจากผู้ ท่ีรับฟังความไม่พึงพอใจนัน้ จากนัน้จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารโรงเรียนกรรมการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ประเมินและหาสาเหตท่ีุไม่พึงพอใจและหาแนวทางในการปรับปรุงพฒันา และท าความเข้าใจกบันกัเรียนและผู้ มี
สว่นได้ส่วนเสีย ความไม่พึงพอใจนัน้ได้ถกูด าเนินการไปอย่างไรบ้าง ข้อจ ากดัและอปุสรรคในการด าเนินการ และ
วิธีการป้องกนัไมใ่ห้เกิดความไมพ่งึพอใจในลกัษณะเดียวกนัอีกในอนาคต 

  (2) ความพงึพอใจเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ (Satisfaction Relative to Competitors) 
   โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ

ท าได้โดยช่องทางเดียวกัน และประเมินไปพร้อมๆ กับการประเมินความไม่พึงพอใจ โรงเรียนใช้ระบบโดยให้ครู
ประจ าชัน้มีเวลาส าหรับพบนักเรียนทุกสัปดาห์ในคาบแนะแนว เพ่ือให้นักเรียนสามารถขอรับค าปรึกษาและ
สะท้อนความพึงพอใจ  ได้ตามความต้องการ  เป็นรายบคุคล  กิจกรรมพบนกัเรียนทกุระดบัชัน้เป็นประจ าทกุภาค
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เรียน การประชมุผู้ปกครอง กล่องรับฟังความคิดเห็น นอกจากนีย้งัมีข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน
ในอ าเภอวารินช าราบ เช่น การประชุมก านนัผู้ ใหญ่บ้าน ตวัแทนชุมชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและชีแ้จงข้อมูล
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ให้นักเรียนทราบ มีการปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนส าเร็จการศึกษา เพ่ือบ่งบอกความ        
พึงพอใจท่ีนกัเรียนในอดีตมีความผูกพนัตอ่องค์กร หรือแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์โรงเรียน เพ่ือให้ได้ข้อมลูใน
ภาพรวมของโรงเรียนวิจิตราพิทยาและน าข้อมลูมาปรับปรุงพฒันาระบบการจดัการศกึษาตอ่ไปการรวบรวมข้อมลู
ดงักล่าวนัน้ เป็นการรวบรวมหลายปีตดิตอ่กนั ซึ่งโรงเรียนจะสามารถประเมินได้โดยพิจารณาจากผลท่ีรวบรวมได้
กบัคา่เป้าหมายท่ีต้องการและการเปรียบเทียบผลท่ีได้ในแตล่ะปีว่ามีความพึงพอใจมากขึน้หรือน้อยลงในเร่ืองใด 
ความพงึพอใจในด้านตา่งๆ จากนัน้จะถกูส่งตอ่ไปยงัผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประเมินและ
วิเคราะห์ถึงสาเหตคุวามพงึพอใจท่ีเพิ่มขึน้หรือลดลงและหาแนวทางในการปรับปรุง พฒันา และท าความเข้าใจกบั
ผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าความพึงพอใจท่ีลดลงนัน้ได้ถูกด าเนินการไปอย่างไร  ข้อจ ากัดและอุปสรรคใน
การด าเนินการ และวิธีการป้องกนัไมใ่ห้เกิดความพึงพอใจลดลงในลกัษณะเดียวกนัอีกในอนาคต ซึ่งส่งผลตอ่การ
ตดัสินใจสมคัรเข้าเรียนของนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบัโรงเรียน เม่ือเปรียบเทียบกบัคูเ่ทียบ โดยดขู้อมลูการ
รับสมคัรเข้าเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนวิจิตราพิทยาได้ตาม
แผนการเรียนท่ีหนว่ยงานต้นสงักดัก าหนด คือ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 5 ห้อง และระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 จ านวน 4 ห้อง สว่นโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบท่ีเป็นคูเ่ทียบ ซึ่งโรงเรียนยอดนิยมการสมคัรเข้าเรียนตอ่
จะเพิ่มขึน้ 
3.2 ความผูกพันของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Engagement)  

 ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเ รียน  และผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสีย (Product Offering 

STUDENT and Stakeholder Support ) 
  (1) หลักสูตร (Product Offering) โรงเรียนวิจิตราพิทยา จดัการเรียนการสอนภายใต้หลกัสูตร

สถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา การจัดเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆ ดงัปรากฏในโครงร่างหลักสูตรเพ่ือให้
นกัเรียนเกิดความพึงพอใจและความผกูพนักบัโรงเรียนวิจิตราพิทยา นอกจากนีย้งัได้เปิดโอกาสให้นกัเรียนเข้ามามี
สว่นร่วมในการก าหนดข้อก าหนดกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา กิจกรรมการเรียน
การสอนและการบริการอ่ืนๆ แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 3.5 
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ภาพประกอบท่ี 3.5  แสดงวงจรการก าหนดข้อก าหนดของหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
                                         การจดัการเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆ 

 ข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัสตูรของโรงเรียนวิจิตราพิทยา ได้ก าหนดขึน้ภายใต้ภาพประกอบท่ี 3.5 
โดยเร่ิมจากการศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยาถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัและความเช่ือมโยงท่ี
สมัพนัธ์กบัการเรียนการสอน และการบริการอ่ืนๆ ผลการศกึษาข้อก าหนดดงักลา่ว ท่ีคณะกรรมการสถานศกึษาได้
ผ่านการเห็นชอบ โดยเฉพาะแผนการเรียนท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพท่ีต้องเรียนร่วมกับสถาบัน
อาชีวศึกษา ต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบนัอาชีวศึกษาท่ีโรงเรียนได้ท าพันธะสัญญาข้อตกลงร่วมกัน คือ
วิทยาลยัสารพดัช่างอบุลราชธานี ว่าข้อก าหนดเหลา่นัน้มีผลอย่างไรตอ่การจดักลุม่นกัเรียนท่ีตรงตามเจตนารมณ์
ของหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา เป็นท่ียอมรับของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนวิจิตรา
พิทยา ได้ท าการทบทวนข้อก าหนดเหล่านัน้จากข้อเรียกร้องของนกัเรียนปัจจุบนัและนกัเรียนในอดีต เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่า ข้อก าหนดเหล่านัน้เป็นท่ีพึงพอใจของนักเรียน แล้วน าเสนอต่อผู้ มีอ านาจตัดสินใจในระดับ
ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือประกาศใช้ต่อไป ภายหลงัประกาศใช้หากมี
ข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้อง คณะกรรมการได้เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือน าข้อมูลไป วิเคราะห์แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือ
น าไปปรับปรุงในรอบด าเนินการตอ่ไป  

  (2) การสนับสนุนนักเ รียน และผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเ สีย  (STUDENT and Stakeholder 

Support)  โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้จดัการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างของหลกัสูตรสถานโรงเรียนวิจิตรา
พิทยา ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัของหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตรา
พิทยา ในแตล่ะกลุ่มสาระอย่าง ครบถ้วน โดยเน้นการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้
คะแนนเฉล่ียรายบคุคล รายวิชา รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไปถึงคะแนนสอบวดัคณุภาพการศึกษาระดบัชาติ
หรือ O-NET และความสามารถทกัษะของนักเรียนในด้านต่างๆ การสนบัสนุนให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึน้นัน้ โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้จดับริการเสริมท่ีส าคญั ได้แก่ โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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นอกจากนัน้ โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้มีระบบแนะแนวทางการศึกษา และอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในโครงร่างองค์กร โดย
โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้พฒันาการให้บริการท่ีค านึงถึงประสิทธิภาพของการให้บริการเป็นส าคญั โรงเรียนวิจิตรา
พิทยายงัได้จดัให้มีการรวมกลุม่ความสนใจในรูปของกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ชมุนมุ และกลุม่ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้ โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาจดักิจกรรมอย่างอิสระ จดัเวทีสง่เสริม ความสามารถและทกัษะของนกัเรียนอย่างทัว่ถึง ทัง้
ภายในและภายนอกสถานศกึษาในทกุๆ ด้านท่ีนกัเรียน และครูให้ความสนใจโดยมีตวัชีว้ดัท่ีส าคญั คือร้อยละของ
ผลการแขง่ขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียนทัง้ในระดบัภาคและระดบัประเทศ ผลการด าเนินการในแตล่ะปี คณะท างาน
ได้น าผลการด าเนินการในแตล่ะปีมาวิเคราะห์ปรับปรุงเพ่ือใช้ในการด าเนินการในรอบปีถดัไปอย่างตอ่เน่ือง  

  (3) การจ าแนกนักเรียน (STUDENT Segmentation) โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้จดัตัง้กลุม่งานท่ี
รับผิดชอบ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีปรากฏตามโครงสร้างการบริหาร  ข้อมูลนักเรียนทุกกลุ่ม
โรงเรียนใช้เป็นฐานข้อมูลท่ีส าคญัในการเก็บรวบรวม ตลอดจนการรับบริการหลกัสูตรของโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
ระบบการบริหารจดัการข้อมลูท่ีมีคณุภาพโดยโรงเรียนวิจิตราพิทยา ใช้ข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกับนกัเรียนในเขต
พืน้ท่ีบริการและนอกเขตพืน้ท่ีบริการ ด้วยการรับสมคัรนกัเรียนตามท่ีก าหนด เพ่ือน ามาจดักลุ่มผู้ เรียนตามแผน      
การเรียน ซึ่งข้อมูลสารสนเทศดจูากคะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน  ผลคะแนนจากการทดสอบนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4  และความพึงพอใจในการเลือกแผนการเรียนของผู้ปกครองและของนักเรียน  เช่น  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรียนภาษาจีน- ภาษาญ่ีปุ่ น แผนการเรียนทัว่ไป  และแผนการ
เรียนภาษาจีนธุรกิจ ภาษาญ่ีปุ่ นธุรกิจ  แผนการเรียนทวิศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  เป็นต้น         

 ข. การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Building STUDENT and 

Stakeholder Relationships)  
  (1) การจัดการความสัมพันธ์( Relationship Management)  โรงเรียนวิจิตราพิทยามีวฒันธรรม

ของโรงเรียนท่ีส าคญัคือความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจจดัการศกึษาท่ีมุ่งให้นกัเรียนประสบความส าเร็จด้วยความรัก
ความเมตตาตอ่ศษิย์มาเป็นระยะเวลายาวนาน ชมุชนและสงัคมให้ความเช่ือถือไว้วางใจ ท่ีจะน ากลุบตุรกลุธิดาเข้า
มาศกึษาเล่าเรียน ดงันัน้ นกัเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนวิจิตราพิทยา มีผู้ปกครอง บิดามารดา ปู่ ย่า ตายาย และ
เครือญาติเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวิจิตราพิทยา ซึ่งเป็นต้นทุนท่ีส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ให้กับกลุ่ม
นกัเรียนในแต่ละแผนการเรียนท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา การสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา  การเรียนการสอน และบริการอ่ืนๆ ส าหรับนกัเรียนในอนาคต
โรงเรียนวิจิตราพิทยา ได้มอบหมายให้งานแนะแนวเป็นหน่วยงานหลกัในการด าเนินการโดยมีกลุม่บริหารวิชาการ
ในการก ากบัดแูล จดักิจกรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มุ่งไปท่ีโรงเรียนประถมศกึษาในเขตพืน้ท่ีบริการ  และนอกเขต
บริการ เพ่ือน าเสนอประเด็นใหม่ๆ  ท่ีพฒันาขึน้ อนัเกิดจากการปรับปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
การเรียนการสอน และบริการอ่ืนๆ ท่ีดีกว่าในรอบปีท่ีผ่านมา รวมทัง้ข้อมูลท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ผู้ปกครอง และนกัเรียน
ตัดสินใจในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิจิตราพิทยา ทัง้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ตวัชีว้ดัส าคญัของการสร้างความสมัพนัธ์ของนกัเรียน คือ ร้อยละของนกัเรียนท่ีมาสมคัร
สอบคดัเลือกเข้าศึกษาตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเพิ่มขึน้ และร้อยละของนกัเรียนท่ีมาสมคัรสอบคดัเลือก
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เข้าศึกษาต่อ ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเพิ่มขึน้ กิจกรรมหรือวิธีการสร้างความสมัพันธ์งานแนะแนวได้
ประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการโดยใช้ VJT Model และประเมินประสิทธิผลตามตัวชีว้ัดท่ีก าหนด 
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย แล้วน าผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงกลไกสร้างความสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสงูขึน้ในทกุปี  

  (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management) โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้จัด
การศกึษาท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา                    
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ข้อร้องเรียนของนักเรียนจึงเป็นข้อมูลส าคญัท่ีจะน ามาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา กระบวนการเรียนการสอน และบริการอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นท่ีพงึพอใจของ
นกัเรียนผา่นระบบการจดัการข้อร้องเรียน แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 3.6  

 
ภาพประกอบท่ี 3.6 แสดงระบบการจดัการข้อร้องเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา 

 จากภาพประกอบท่ี 3.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้แต่งตัง้คณะท างาน โดยใช้ค าสัง่โรงเรียนเพ่ือก าหนด
บุคคลและบทบาทหน้าท่ีการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน เร่ิมด้วยการจัดเก็บข้อมูลผ่านกลไกส าคญัคือ การ
แสดงความคดิเห็น จากการเก็บข้อมลูของครูท่ีปรึกษาและอ่ืนๆ น ามาศกึษาความนา่เช่ือถือของข้อมลูวิเคราะห์เพ่ือ
การจ าแนกข้อมูลในประเด็นท่ีเก่ียวกบัหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา การจดัการเรียน การสอน และ
การบริการอ่ืนๆ จดัล าดบัความส าคญัของข้อมลูเพ่ือน ามาจดักิจกรรม และกลไกในการจดัการกบัข้อร้องเ รียนผ่าน
โครงสร้าง การบริหารกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีโดยใช้ระบบการก ากับดูแลท่ี โรงเรียน 
วิจิตราพิทยาถือปฏิบตัิ คณะท างานได้น าผลการด าเนินการกบัข้อร้องเรียนท่ีผ่านกระบวนการปฏิบตัิมาวิเคราะห์
ปรับปรุง เพ่ือเข้าสูก่ารด าเนินการในรอบปีถดัไป โดยมีเป้าหมายส าคญั คือจ านวนข้อร้องเรียนท่ีลดลง 
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หมวด 4 

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis and Knowledge Management) 

 
  โรงเรียนวิจิตราพิทยาด าเนินการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส าคญั      

ในการจดัการความรู้ ข้อมลู สารสนเทศและสินทรัพย์ทางความรู้ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและเพิ่มความสามารถ    
ในการแข่งขันของโรงเรียน รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการท าให้เกิดความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของ              
การปฏิบตัิการกบัวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียน ประกอบด้วยการวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของโรงเรียน และการจดัการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโรงเรียนด าเนินการตาม
กรอบแนวคิดในการด าเนินการเพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียน ตลอดจนผลการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหาร 4 กลุ่ม และโครงการ กิจกรรมภายใต้แผนกลยุทธ์     
ท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ในแผนพฒันาการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวิจิตราพิทยา  ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2563) และน าสูก่ารปฏิบตัภิายใต้แผนปฏิบตักิารประจ าปีของโรงเรียน แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 4.1 ดงันี ้

 
 ภาพประกอบท่ี 4.1 แสดงกรอบแนวคิดการวดั วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ โรงเรียนวิจิตราพิทยา 

 
 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน (Measurement, Analysis 

     and Improvement of Organization Performance) 

  ก. การวัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASUREMENT) 
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       (1) ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURE) โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีวิธี           
การก าหนด ให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นวัตถุประสงค์         
ท่ีส าคญัในการก าหนดตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัในการ
ก าหนดตวัชีว้ดั คา่เป้าหมายโดยมีระบบการด าเนินงาน แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 4.2 ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 4.2 แสดงระบบการก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จตามมาตรฐานการจดัการศกึษา 

   จากภาพประกอบท่ี 4.2 ระบบการก าหนดตวัชีว้ัดความส าเร็จตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนวิจิตราพิทยา โดย  

1) การศึกษามาตรฐานจดัการศึกษา จากมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  4 มาตรฐานและปัจจุบนัปรับ
เป็น 3 มาตรฐานท่ีประกาศโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน คือด้านคุณภาพผู้ เรียน ด้าน
กระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ศึกษาทิศ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากวิสยัทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ ความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
และข้อร้องเรียนของนกัเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ ให้ความร่วมมือ 
ข้อมลูสารสนเทศตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูนกัเรียน  ครูและบคุลากรทางการศกึษา ระบบการนิเทศ ก ากบั ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งข้อมลูได้จากการส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนผู้ปกครอง ครูผู้สอน ปลายปี 
รวมทัง้ การนิเทศภายในโรงเรียน ระหว่างภาคเรียน ปลายภาค และปลายปี และรับการนิเทศจากหน่วยงานต้น
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา 

 2) วิเคราะห์พฤตกิรรมบง่ชีค้วามส าเร็จเพื่อหารือร่วมกนัถึงความเหมาะสมของการพิจารณาคดัเลือกตวั
วดัหรือเคร่ืองมือวดัท่ีใช้ในการตรวจสอบผลการด าเนินการ ประกอบด้วย พิจารณาตวัวดัในอดีต พิจารณาตวัวดั
เพิ่มเตมิในแผนกลยทุธ์ ภารกิจหลกั และนโยบายเร่งดว่นของกระทรวง พิจารณาตวัวดัและจ านวนตวัวดัท่ี
เหมาะสมโดยใช้หลกั SMART คือ พิจารณาเจาะจงวา่จะวดัอะไร (Specific) ซึง่โรงเรียนเจาะจงวดั ด้านหลกัสตูร
และกระบวนการ ผลลพัธ์ท่ีต้องการคือ  ด้านหลกัสตูรและกระบวนการท่ีมุง่เน้นนกัเรียน ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผล
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ของกระบวนการท างาน วดัได้อย่างไร (Measurable)  ท่ีเกิดขึน้ทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ จากประสิทธิภาพของ
กระบวนการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา คือนกัเรียนจบการศกึษาตามหลกัสตูร และประสิทธิภาพของการจดัการ
เรียนการสอน คือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์(Achievement) มีความท้าทาย 
เทียบเคียงกบัโรงเรียนขนาดใหญ่คือโรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ   มีโอกาสเป็นไปได้ (Realistic) และมีกรอบ
เวลาในการปฏิบตังิานท่ีชดัเจน (Time Bound) คือเทียบเคียงผลการทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(O-NET)  และรางวลัเหรียญทองท่ีนกัเรียนท่ีได้รับรางวลัในการแขง่ขนัศลิปหตักรรมนกัเรียนระดบัภาคและ
ระดบัชาติ 

3) ก าหนดตวัชีว้ดัหลกัโดยการจดักลุม่ จดัความส าคญัของตวัวดั จ าแนกเป็น 4 ประเดน็ คือ ด้านผู้ เรียน 
ด้านการบริการทางการศกึษา ด้านครูและบคุลากร และด้านการบริหารจดัการ  คือ เพ่ือให้ผู้ เรียนร่วมรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมโลก 

- ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นการ ประเมินการเรียนรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวนั 

- ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นการ ประเมินการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ และมีส านึกความเป็นชาตไิทย 
4) ประเมินตวัชีว้ดัโดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์  เพ่ือวดัวา่การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมนัน้ประสบความ 

ส าเร็จ บรรลตุามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด พร้อมทัง้มีการประเมินผลสมัฤทธ์ิของงาน และประเมินความพงึพอใจ
ของผู้ รับบริการอย่างสม ่าเสมอ 

5) การจดัเก็บข้อมลูโดยการสนทนากลุม่ การทบทวนหลงัการปฏิบตั ิแล้วท าการวิเคราะห์เนือ้หา และใช้
วิธีการอ่ืนๆ ได้แก่ การรวบรวมข้อมลูสารสนเทศในโรงเรียนโดยใช้แบบสอบถามส าหรับการไปส ารวจข้อมลูเพื่อให้
กลุม่งาน สาระการเรียนรู้แตล่ะฝ่ายกรอกข้อมลู มีการสง่แบบสอบถามไปยงัผู้กรอกข้อมลู มีการเก็บรวบรวมข้อมลู
ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์เก็บรวบรวมข้อมลู เม่ือเก็บรวบรวมข้อมลูได้แล้วจ าเป็นต้องตรวจสอบ
ความถกูต้องของข้อมลู และมีการตรวจทานแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง ข้อมลูท่ีจดัเก็บต้องถกูต้องและเช่ือถือได้ มีการ
เก็บรวบรวมข้อมลูไว้เป็นแฟ้มข้อมลูเพื่อสะดวกตอ่การค้นหาหรืออ้างอิง มีการปรับให้สอดคล้องไปในทางเดียวกนั 
และบรูณาการข้อมลูและสารสนเทศ เพ่ือติดตามการปฏิบตังิานประจ าวนั และผลการด าเนินการโดยรวมของ
โรงเรียน ซึง่รวมถึงการติดตามความ ก้าวหน้าเทียบกบัวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบตัิการประจ าปี โดย
โรงเรียนมีตวัวดัผลความส าเร็จของการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้วยการพฒันาเช่ือมโยง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ส าหรับใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน เชน่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศงานบคุลากร ด้วย DMC ระบบแจ้งผลการเรียนโดยใช้ระบบ 
SGS เป็นต้น ตวัวดัด้านการเงินท่ีส าคญัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มีการน าข้อมลูจากระบบสารสนเทศ เพ่ือเสนอ
รายงานทางการเงิน ให้ผู้บริหารและกรรมการสถานศกึษาใช้เป็นข้อมลูในการตดัสินใจและน าข้อมลูจากระบบ
สารสนเทศ เพ่ือจดัท ารายงานทางการเงินของโรงเรียนเสนอหนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ส านกังานตรวจเงิน
แผน่ดนิภมูิภาค กรมบญัชีกลาง การเงินและพสัดแุละสินทรัพย์มีรายงานผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณประจ าปี 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 6) ปรับตวัชีว้ดัตามความเหมาะสม 7) เสนอขออนมุตัจิากฝ่ายบริหาร และ 8) 
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ประกาศใช้เพ่ือน าตวัวดัเหลา่นีไ้ปก าหนดคา่เป้าหมาย  ดงัแสดงในหมวดท่ี 2 ทัง้นีโ้รงเรียนด าเนินงานตามกรอบ
การวดั วิเคราะห์ จดัการความรู้อยา่งเป็นระบบ ตามภาพประกอบท่ี 4.1  
     (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) โรงเรียนมีวิธีการเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เชิงเปรียบเทียบท่ีสนบัสนนุให้เกิดนวตักรรมโดยโรงเรียนได้ใช้วิธีการจดัการความรู้ โดยการน าข้อมลูพืน้ฐานจาก
ปัญหาแตล่ะเร่ืองมาสนบัสนนุให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ  โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของผู้ บริหารท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขัน้พืน้ฐาน พนัธกิจ นโยบายเร่งดว่นของโรงเรียน เพ่ือการวางแผนพฒันา/แก้ไขปัญหาประกอบการตดัสินใจของ
ผู้บริหาร เช่น การพฒันาระบบการบริหารจดัการ บริหารทรัพย์สินของโรงเรียนเช่ือมโยงการใช้ประโยชน์กบัผู้ เรียน
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้นีโ้รงเรียนด าเนินงานโดยค านึงถึงวตัถุประสงค์หลกัส าคญั ค่าเป้าหมายความส าเร็จ     
ในแต่ละตวัชีว้ัด กระบวนการด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) หลงัสิน้สดุแผนฯ แตล่ะปี โรงเรียนท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน
ตามตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย สมรรถนะของโรงเรียน ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์และโอกาสทางการศกึษาเป็นส าคญั 
รวมถึงข้อมลูสารสนเทศท่ีเน้นประสิทธิผลของการด าเนินงาน จากการเปรียบเทียบร้อยละตามเป้าหมายในแตล่ะปี 
แสดงได้ตามตารางท่ี 4.1 ดงันี ้

ตารางท่ี 4.1 แสดงการเปรียบเทียบคา่เป้าหมายความส าเร็จ 
วัตถุประสงค์หลัก 

เชงิกลยุทธ์ 
ตัวชีวั้ด 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ส าคัญ 
2561 2562 2563  

จดักิจกรรมตาม
นโยบาย จดุเน้น 
แนวทางปฏิรูป
การศกึษาเพื่อปลกูฝัง
คณุธรรม ความส านกึ 
ความเป็นชาติไทยและ 
วิถีตามหลกัปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อให้ผู้ เรียนร่วมรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคมโลก 
- ร้อยละของนกัเรียนที่ผา่นการ 
 ประเมินการเรียนรู้หลกัปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพยีงและน าไปใช้ 
 ในชีวติประจ าวนั 
- ร้อยละของนกัเรียนที่ผา่นการ 
 ประเมินการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ 
 และมีส านกึความเป็นชาติไทย 
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พฒันาคณุภาพผู้เรียนเทยีบเคยีง
มาตรฐานสากล 
- โครงการพฒันาและจดัการ 
 เรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

- การจดัการเรียนการสอนบรูณาการ
โรงเรียนวิถีพทุธ โรงเรียนคณุธรรม 
- โครงการวนัส าคญัของชาติ และ
พระพทุธศาสนา กิจกรรมหน้าเสาธง 

                (3)  ข้อมูลนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (STUDENT and STAKEHOLDER Data)  

โรงเรียนวิจิตราพิทยาใช้กลไกของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ในการก าหนดกลุ่มและส่วนของผู้ เรียน
จากสารสนเทศของผู้ เรียน ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย โดยค านงึถึงผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของสถาบนัคูแ่ขง่หรือท่ีจะ
มีมาในอนาคต โดยในเบือ้งต้นมีการก าหนดดงันี ้
     ส่วนผู้เรียน เม่ือพิจารณาจากช่องทางการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน ท าให้
สามารถแบ่งกลุ่มของผู้ เรียนได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มนักเรียนท่ีต้องการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา และ
สถาบนัสายอาชีพ เม่ือพิจารณาจากความต้องการของผู้ เรียน บริบทตา่งๆ และการเปล่ียนแปลของสภาพสงัคม ท่ี
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ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การส่ือสารภาษาตา่งประเทศ เพ่ือให้นกัเรียนสามารถไปเรียนตอ่ตา่งประเทศได้ การ
จดัหลกัสตูรจึงต้องให้มีความเป็นสากลมากขึน้ โดยแบง่เป็น ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น มีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
แผนการเรียนภาษาจีน-ญ่ีปุ่ น และแผนการเรียนทัว่ไปเน้นศิลปะ พละศึกษา  ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เตรียมวิศวะ แผนการเรียนภาษาธุรกิจจีน-ธุรกิจญ่ีปุ่ น และแผนการเรียนทวิศึกษาหลกัสูตรท่ี
นกัเรียนได้รับวฒุิการศกึษา 2 วฒุิคือทัง้ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย(ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี6) และวฒุิประกาศนียบตัร
วิชาชีพ(ปวช.3) และบริการการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ เรียนหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เหนือกวา่คูแ่ขง่ การพิจารณาเลือกส่วนผู้ เรียนนัน้ โรงเรียนสามารถท าได้โดยการพิจารณาถึงความพร้อม วิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดยยึดพันธกิจในการผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม การ
ปรับปรุงหลกัสูตรให้ตรงกับความต้องการของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถาบนัอ่ืนๆ การรับนกัเรียนเข้าเรียนท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้ รับบริการกลุ่มตา่งๆ เข้าถึงได้ง่าย และหลากหลายรวมไปถึงการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัสภาวการณ์ตา่งๆ จงึเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนให้ความส าคญัตลอดมา  
      ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพิจารณาแบ่งกลุ่มและเลือกกลุ่มผู้ปกครองนัน้ สามารถท าได้ไป
พร้อมกับการพิจารณาส่วนของผู้ เรียน ท่ีมีความคาดหวังในการท่ีผู้ เรียนส าเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชาและสถาบนัท่ีมุ่งหวงัได้และอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีคณุภาพ ซึ่งจะสมัพนัธ์กับความคาดหวงัของส่วน
นกัเรียน นอกจากนี ้การสนบัสนุนและสวสัดิการต่างๆ จากโรงเรียน บริการต่างๆ โอกาสในการศึกษาต่อเป็นอีก
ปัจจยัหนึง่ท่ีสร้างความพงึพอใจ และก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบัโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
       (4) ความคล่องตัวของการวัดผล  (Measurement Agility) โรงเรียนด าเนินการจัดระบบการ
วดัผลการด าเนินการของโรงเรียนด้วยการก าหนดกรอบและเกณฑ์ในการวดัผลการด าเนินงานของวตัถุประสงค์ 
เป้าหมายด าเนินงาน ปัจจยัน าเข้า กระบวนการและผลผลิต ก าหนดกรอบและเกณฑ์ในการวดัผลการด าเนินการ
อยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทัง้พฒันาปรับปรุงตวัชีว้ดัเพ่ือให้เหมาะสมกบัการปฏิบตังิาน ท าให้สามารถตอบสนองความ
เปล่ียนแปลงทัง้ภายในหรือภายนอกโรงเรียนท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วหรือท่ีไม่คาดคิดเพ่ือให้มีระบบการวดัผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเหมาะสมและทันสมัยโดย  แจ้งผลการวัดผลของคณะท างานติดตาม นิเทศและ
ประเมินผลตวัชีว้ดั ให้ผู้ รับผิดชอบได้รับทราบและก าหนด รายงานผลให้คณะผู้บริหารทราบและใช้ระบบขบัเคล่ือน
กลยทุธ์ของโรงเรียนในรายงานผลตวัชีว้ดัตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการ จากการรายงานโครงการ ผลส าเร็จของ
งานและความพึงพอใจของโครงการ โครงการนิเทศภายใน ด าเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุมทัง้  ด้านผู้ เรียน 
ด้านการบริการทางการศกึษา ด้านครูและบคุลากร และด้านการบริหารจดัการ ซึง่สามารถบง่ชีผ้ลการด าเนินงานท่ี
เปล่ียนแปลงตามเกณฑ์ได้อยา่งชดัเจน ซึง่สามารถทราบผลการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงทนัที  

 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review) 
      โรงเรียนวิจิตราพิทยามีการทบทวนวิธีการวดัผลการด าเนินงานของโรงเรียน โดยการประชมุผู้บริหาร

หัวหน้างานอย่างต่อเน่ืองหลังการปฏิบตัิงาน และมีการจัดประชุม อบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลสรุปรายงานแจ้งผลการตรวจติดตามให้ผู้ รับผิดชอบตวัชีว้ดัทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนด และประชุม
ท าความเข้าใจทบทวนตวัชีว้ดัให้เหมาะสม เร่ืองท่ีน ามาวิเคราะห์ ปัจจยัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก
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โรงเรียน น ามาวิเคราะห์หลายด้าน ดงันี ้จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส วิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์ วิเคราะห์โดยใช้หลกั 
SWOT Analysis วิเคราะห์ข้อมลู ซึง่ทางโรงเรียนวิจิตราพิทยาได้ใช้ผลการวิเคราะห์อยูใ่นระดบั weak ด้านนกัเรียน 
บคุลากร มาปรับปรุงพฒันาองค์กรด้วย การสงัเกตเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู โดยการสงัเกตเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ใช้วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย ร้อยละ กราฟ 
แผนภูมิ วิเคราะห์แนวโน้ม ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์และการน ามาใช้ในการทบทวนผลการด าเนินการและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ท าให้ทราบผลปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ท าให้ทราบผลการวิเคราะห์ ด้าน
ประสิทธิผล ด้านการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพ ด้านการพฒันาองค์กร พร้อมทัง้น าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์
ดงักลา่วข้างต้น มาใช้ในการทบทวนและวางแผนเชิงกลยทุธ์ในการด าเนินงาน 

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Improvement) 
      (1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้และวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practices)  

 โรงเรียนวิจิตราพิทยามีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ทั้งระบบ คือ ด้านหลักสูตร
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการ  โรงเรียนวิจิตราพิทยาจึงได้จัดระบบบริหารจัดการ  โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล  มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทัว่ไป 
และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีการตรวจสอบความโปร่งใส  มีระบบการติดตามและรายงานจากโรงเรียน
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ  โดยการก ากับติดตามและนิเทศของฝ่ายบริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและหน่วยงานต้นสังกัด  มีวัฒนธรรมองค์กรดังนี้คือ  การเคารพผู้อาวุโส มีจิตอาสา มีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือน
ร่วมงาน มีความเป็นตัวของตัวเองยอมรับเงื่อนไขของโรงเรียน  มีความสามัคคีและท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ความส าเร็จขั้นสุดท้ายคือ คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งความส าเร็จดังกล่าว
จะต้องมีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียน
ด้วยระบบบริหารคุณภาพ  จะถือเป็นความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าถ้าโรงเรียนมี
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและมีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ก็จะช่วยท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดีข้ึน 

โรงเรียนวิจิตราพิทยา  จึงได้มีการคิดค้นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาที่มีความ
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโดยการศึกษา  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาและองค์การต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ และได้รูปแบบการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า “VJT Model เพ่ือการบริหาร
จัดการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล” ซึ่งการบริหาร VJT Model เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างยั่งยืนเป็นการ
บริหารงานที่ได้น าแนวคิดและหลักการของการมีวิสัยทัศน์ การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและความสามารถทาง
เทคนิค  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนอย่างสมดุลและยั่งยืน 

      (2)   ผลการด าเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)  โรงเรียนวิจิตราพิทยามี
วิธีการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการและข้อมลูเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนั โรงเรียนมีวิธีการเลือกข้อมูล
และสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาสนับสนุนการตดัสินใจและสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตวัชีว้ดัตามค ารับรองการปฏิบตัริาชการของผู้บริหารท่ีตอบสนองกลยทุธ์การพฒันาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พันธกิจ นโยบายเร่งด่วนของโรงเรียนและเปรียบเทียบข้อมูลของผลการ
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ด าเนินงานของโรงเรียนท่ีผ่านมากับข้อมูลของผลการด าเนินงานของหน่วยงานต้นสงักัด วิเคราะห์ปัจจยัภายใน
ภายนอกองค์กร ท่ีสนบัสนุนการด าเนินงานส่งเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดด้อยมาสนบัสนุนการตดัสินใจในการ
ก าหนดกลยทุธ์การบริหารงาน ส าหรับการสนบัสนนุให้เกิดนวตักรรม โรงเรียนจะน าข้อมลูมาทบทวนเพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา สรุปผลเพ่ือการตดัสินใจในการก าหนด     
กลยทุธ์ในอนาคต 

      (3) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและนวัตกรรม (Continuous Improvement and  

INNOVATION) โรงเรียนวิจิตราพิทยามีการติดตามการด าเนินงานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้น าผล
จากการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน มาเป็นข้อมลูในการปรับปรุง พฒันา การปฏิบตัิงานในรายงานภารกิจ 
รวมทัง้ข้อมลูในการจดัท ากลยทุธ์ในปีถดัไป เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงาน ทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพ
และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวตักรรมไปสู่บคุลากร และกลุ่มงานอ่ืนๆ ทัว่ทัง้โรงเรียน เพ่ือสนบัสนนุบคุลากร
เหล่านัน้อย่างมีประสิทธิผลให้สามารถตดัสินใจได้ โรงเรียนมีการถ่ายทอดเร่ืองการจัดล าดบัความส าคญัและ
โอกาสดงักล่าวไปยงัโรงเรียนท่ีส่งผู้ เรียนมาศึกษาและรับผู้ เรียนไปศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา หรือสถาบนัสาย
อาชีพอ่ืนๆ รวมถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือ โรงเรียนภาคีเครือข่าย ทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและเพ่ือมั่นให้มั่นใจว่ามีการน าไปปฏิบตัิอย่างสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกนักบัโรงเรียน จงึได้มีการทบทวนเพ่ือก าหนดคา่ร้อยละของเป้าหมายเพิ่มขึน้ทกุปี 
 4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management, Information 

and Information Technology) 
    ก. ความรู้ขององค์กร (Organization Knowledge) โรงเรียนวิจิตราพิทยาด าเนินการจดัการความรู้
ขององค์กร โดยวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศว่าเป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ชัดเจน มีความเช่ือถือได้ ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ เป็นข้อมลูท่ีทนัสมยั มีความปลอดภยัและเป็นความลบั  แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 4.3 ดงันี ้
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ภาพประกอบท่ี 4.3 แสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลูเพื่อน าไปใช้ในการบริหารจดัการโรงเรียนวิจิตราพิทยา 

              (1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
                      โรงเรียนวิจิตราพิทยามีการจดัการความรู้ของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลผุลดงัตอ่ไปนี ้การรวบรวมและ
ถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร การถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนและผู้ มี      
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ ส่งมอบ พนัธมิตร และผู้ ให้ความร่วมมือความรวดเร็วในการระบุ การแบ่งปัน และการน าวิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศไปด าเนินการรวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวข้องไปใช้การสร้างนวัตกรรม และ
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้มีการรวบรวมฐานความรู้ในหน่วยงาน ท่ีกระจายตัวอยู่กับบุคลากรอยู่             
ในเอกสาร อยูใ่นรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มารวบรวมพฒันาเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบง่ปัน
ความรู้ระหว่างกนั เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บคุลากรมีโอกาสพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รู้ท่ีสามารถปฏิบตัิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการจดัการความรู้ การรวบรวมความรู้ ด้วยวิธีการส ารวจความเช่ียวชาญของ
บุคลากร กลัน่กรองความรู้ท่ีสอดคล้องกับการพฒันาองค์กรจากบุคลากร รวบรวมความรู้ ขัน้ตอนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ร่วมกนัและน าไปสู่การปฏิบตัิ ด้วยวิธีการจดัหมวดหมูค่วามรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียน มีการจดั
ประชมุ อบรมสมัมนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา พ.ศ. 2551 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งเป็นหัวใจหลกัของ การวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของ
โรงเรียน การก าหนดเป้าหมาย ความเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาการปฏิบตัิงานจากการได้รับความรู้ เป็นต้น ส่วนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กรภายนอก ได้ท าการเผยแพร่ความรู้ผา่นช่องทางส่ือสารสู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก เช่น 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการการนิเทศก ากับ ติดตาม และประเมินการด าเนินการ การประชุมด้วยการ
สนทนากลุม่เพ่ือทบทวนหลงัการปฏิบตั ิ 
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    (2) การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organization LEARNING) โรงเรียนมีวิธีการการจัดการความ
พร้อมของข้อมูลสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นระบบมาตรฐานสากล สืบค้น
สะดวก จดัล าดบัชัน้ความสามารถในการเข้าถึงข้อมลูตรงตามลกัษณะผู้ ใช้งานระบบ มีฐานข้อมลูบคุลากร รองรับ
การเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศของผู้ ใช้ ได้แก่ บคุลากร นักเรียน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานต้นสงักดั สถาบนัตา่งๆ 
เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าถึงเว็บไซต์โรงเรียนวิจิตราพิทยา http://www.vichitra.ac.th นกัเรียนจะได้รับบริการโดย
เข้าระบบและกรอกข้อมูลเพ่ือขอรับบริการ เช่น เลขประจ าตัวนักเรียน และเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
บคุลากรใช้หมายเลขครูและเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ส าหรับการบริการ SGS online เป็นต้น เพ่ือการ
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data, Information and Information 

Technology) 
  (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Quality) 

            โรงเรียนมีวิธีการจดัการข้อมลูสารสนเทศและการจดัการความรู้ท่ีแมน่ย า ถกูต้อง มีความสมบรูณ์
ครบถ้วน เช่ือถือได้พิสูจน์ได้ ทนัต่อเวลาและการเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้ ท าให้ผู้ เรียน
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมัน่ใจว่าข้อมลูสารสนเทศและความรู้ของโรงเรียนมีความน่าเช่ือถือ โดยมีวิธีการจดัการคือ 
ทบทวนและตรวจสอบแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการใช้ข้อมลูว่ามีการใช้ข้อมูล
ใดบ้าง เพ่ือประกอบการออกแบบสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกประเด็นกลยุทธ์ และทุกกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุง
ข้อมลูให้ทนัสมยั สม ่าเสมอ มีการส่ือสารโดยตรงกบัเป้าหมายท่ีต้องการข้อมลูและก าหนดสิทธิในการพฒันาข้อมลู
ให้ผู้ เก่ียวข้องโดยตรง เช่น อพัโหลดข่าวประชาสมัพนัธ์ และสร้างช่องทางติดตอ่ส่ือสารผ่าน SOCIAL MEDIA 
ก าหนดมาตรฐานของข้อมูลและการปฏิบตัิงาน โรงเรียนก าหนดให้งานพฒันาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็น
ผู้ รับผิดชอบระบบ สามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของระบบได้ทนัทีและข้อมลูท่ีชดัเจน มีการพฒันาทกัษะ
อยา่งตอ่เน่ือง มีการก าหนดระยะเวลาท่ีแนน่อนในการปรับปรุงข้อมลู ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องสามารถพฒันาข้อมลูได้เอง
และจดัการพฒันาทักษะอย่างต่อเน่ือง มีการตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศในระบบอยู่เสมอ เช่ือมโยงและอ้างอิง
ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูสารสนเทศท่ีมีมาตรฐานและมีความน่าเช่ือถือ  

      (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Security) 
โรงเรียนวิจิตราพิทยามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนจากเดิมคือติดตั้งคล้ายอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยการให้ ISP มา
เดินสาย  และตั้ง Router เพ่ือใช้งานภายในโรงเรียน  แต่ในปัจจุบันโรงเรียนน าระบบบริหารจัดการของ Cisco 
Meraki ซึ่งเป็นระบบจัดการอินเทอร์เน็ตผ่าน Cloud เข้ามาใช้งาน โดย Cisco Meraki Firewall ที่โรงเรียนเลือกใช้
คือ Cisco Meraki MX84 Cloud Managed Security Appliance จะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่
เรียกว่า Cisco Advanced Malware Protection หรือ AMP  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ Cisco มีทีมคณะท างานดูแล
ตลอดเวลา เมื่อเกิดภัยใหม่ๆ ขึ้นมาบนอินเทอร์เน็ต ทีมคณะท างานซิสโก้  จะด าเนินการวิเคราะห์และบรรจุข้อมูลเข้า
ไปเพ่ือให้ Meraki สามารถจัดการภัยใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา เมื่อมีภัยร้ายที่ต้องติดต่อกันผ่านเครือข่ายอย่าง WannaCry 
หรือ Ransomware ไวรัสเรียกค่าไถ่ข้อมูลต่างๆ Meraki ก็สามารถบล็อกการเชื่อมต่อกับศูนย์สั่ งการไวรัส 



56 
 

(Command Center) หรือบล็อกการแพร่กระจายในเครือข่ายได้ด้วย เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศบนไซเบอร์ (Cyber security) ของโรงเรียนวิจิตราพิทยา  แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

ภาพประกอบที่ 4.4  Firewall จัดการความปลอดภัยในโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
 

      นอกจากนั้นในระบบจัดการของ Meraki ยังสามารถจัดการความเร็วอินเทอร์เน็ตส าหรับงานต่างๆ (Traffic 
Shaping) ได้ง่ายๆ และควบคุมได้หลายระดับ ทั้งความเร็วต่อ WiFi หนึ่งตัว (อุปกรณ์ของ Meraki สามารถปล่อยไวไฟ
ได้พร้อมกันหลายๆ ชื่อ) หรือควบคุมผู้ใช้ว่าจะให้คนหนึ่งใช้ความเร็วได้เท่าไหร่ และยังสามารถก าหนดกฎ (Rule) ใน
การใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าใช้บริการที่เกี่ยวกับเกม, BitTorrent หรือเข้า Facebook ให้ปรับลดความเร็วในการ
ใช้บริการลงมา  พร้อมทั้งติดตามการใช้งานกราฟิกต่างๆ ได้ ท าให้วิเคราะห์ได้ว่าอะไรที่ต้องใช้ข้อมูลมาก  ซึ่งมี
ความส าคัญกับเครือข่ายเป็นอย่างมากจึงได้ให้ความส าคัญในจุดนี้ แล้วลดแบรนด์วิธจุดอ่ืนๆ ลง หรือมอนิเตอร์ว่าผู้ใช้
คนไหนที่ใช้ข้อมูลมากๆ ผิดปกตจิะได้เข้าไปดูว่าใช้งานอะไรอยู่  แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 4.5  แสดงแอปพลิเคชนั Meraki ดูแลเครือข่าย/บริหารจัดการไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
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(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) 
โรงเรียนวิจิตราพิทยามีการตรวจสอบ อัพเดทข้อมูลและสารสนเทศให้มีการเข้าใช้งานง่าย และเป็นปัจจุบัน

ส าหรับครู นักเรียน และผู้ปกครอง เช่น ข้อมูลด้านผลการเรียน โรงเรียนมีการจัดเก็บในระบบ SGS ซึ่งเป็นระบบที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และให้ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จึงมั่นใจได้ในระบบรักษ าความปลอดภัย
รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้ตลอดเวลา  ในส่วนข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่อื่นๆ ของ โรงเรียนจะ
รวบรวบและน าเสนอผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.vichitra.ac.th/new/ และทางเพจโรงเรียน  นอกจากนี้
ภายในบริเวณโรงเรียนยังให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนที่อาคารเรียน และห้องเรียนส่งผลให้
ครู นักเรียน สามารถเข้าใช้งานข้อมูลและสารเทศได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว พร้อมทั้งมีการส ารวจและขยายพ้ืนที่ให้บริการ
ตามความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 4.6 ตัวอย่างเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
 
(4) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software Properties)  

 โรงเรียนวิจิตราพิทยาใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งาน
ง่าย เช่น  ข้อมูลด้านผลการเรียน โรงเรียนมีการจัดเก็บในระบบ SGS ซึ่งเป็นระบบที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
ให้ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ    ในส่วนข้อมูลและสารสนเทศเผยแพร่อื่นๆ จัดเก็บในเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่ง
ฝากไว้กับผู้ให้บริการ  Web Hosting จึงจัดได้ว่าเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นมาตรฐาน มีความเชื่อถือได้ 
ปลอดภัย  ใช้งานง่าย  และระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนได้น าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โซลูชั่นระดับ Enterprise  
ของซิสโก้ ผสมผสานกับโซลูชั่นของ UniFi  มาปรับใช้ พร้อมทั้งมีการมอนิเตอร์และจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตผ่าน Cloud ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากพบความผิดปกติของอุปกรณ์และการใช้งานระบบจะแจ้งบริษัทผู้
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบระบบของโรงเรียนทันที 
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  (5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability)  
    โรงเรียนวิจิตราพิทยามีการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉินในเรื่องข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น  ข้อมูลด้านผลการเรียน โรงเรียนมีการจัดเก็บในระบบ SGS ซึ่งเป็นระบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และให้ใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จึงเป็นระบบที่มีการจัดเก็บและส ารองข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 
โรงเรียนมีการส ารองข้อมูลนักเรียน และผลการเรียนทุกภาคเรียนไว้กับครูผู้รับผิดชอบ  ในส่วนข้อมูลและสารสนเทศ
เผยแพร่อ่ืนๆ ได้จัดเก็บในเว็บไซต์ของโรงเรียนที่ฝากไว้กับผู้ให้บริการ Web Hosting จึงจัดได้ว่ามีการจัดเก็บและ
ส ารองข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  โรงเรียนได้มีการส ารองข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ไว้กับผู้รับผิดชอบ  และระบบอินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียน  โดยทางโรงเรียนใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โซลูชั่นระดับ Enterprise  และมีเครื่องส ารองไฟให้กับ 

Firewall กรณีฉุกเฉินที่ไฟฟ้าขัดข้อง และหากมีอุปกรณ์ของระบบอินเทอร์เน็ตช ารุดผู้ให้บริการจะเปลี่ยนอุปกรณ์ชุด
ใหม่ให้ทันที ท าให้ไม่มีปัญหาหรือจ าเป็นต้องส ารองอะไหล่ของระบบ ส าหรับการตั้งค่าเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่
สามารถดึงค่าต่างๆ จากระบบ Cloud ได้ทันที ส าหรับอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเลือกใช้ผู้ให้บริการ ISP สองรายคือ 3BB 
และ UNinet มาท า Load Balance ท าให้ไม่มีปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่พอใช้ และแม้อินเทอร์เน็ตสายรับส่งสัญญาณสาย
ใดสายหนึ่งขัดข้องระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนวิจิตราพิทยาก็ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ ท าให้มั่นใจได้ว่า
ระบบฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศ มีความปลอดภัย  และความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือตอบสนองการใช้งานของนักเรียน ครู และผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 4.7 

 
ภาพประกอบที่ 4.7 Network Diagram โรงเรียนวิจิตราพิทยา 
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หมวด 5 
บุคลากร (Workforce) 

  
 โรงเรียนวิจิตราพิทยาให้ความส าคญัตอ่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จดัสภาพแวดล้อมและสร้าง

บรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการท างาน การบริหารขีดความสามารถและอตัราก าลงั การจดัสวสัดิการและกิจกรรมสร้าง
ความผกูพนัของบคุลากรตอ่สถานศกึษา แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 5.1 ดงันี ้

 

ภาพประกอบท่ี 5.1 แสดงความสมัพนัธ์ของการบริหารบคุคลโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment) โรงเรียนวิจิตราพิทยามีระบบการบริหารงาน
บคุลากรท่ีมุง่เน้นคณุภาพและประสิทธิภาพของงาน แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 5.2 

 
ภาพประกอบท่ี 5.2 แสดงระบบการจดัการสภาพแวดล้อมในการท างานโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
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 การจดัการศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา ได้จดัระบบการปฏิบตัิงานตามสายงาน  โครงสร้างการบริหาร 
ครอบคลมุทกุภาระงาน มีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบตังิานของทกุงาน เพ่ือ
ใช้เป็นเป้าหมายส าคญัของการท างานให้บรรลวุตัถผุล  ตามภาพประกอบท่ี 5.3 

 
 

ภาพประกอบท่ี 5.3 แสดงระบบการบริหารความสามารถและอตัราก าลงัโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (WORKFORCE CAPABILITY and 

CAPACITY) 
     (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (CAPABILITY and CAPACITY)  
  โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้จัดระบบการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังดังแสดงตาม
ภาพประกอบท่ี 5.3  โดยเร่ิมจากการส ารวจอัตราก าลังในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานสนับสนุน โดยใช้
เกณฑ์อัตราก าลังท่ีก าหนด น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ทัง้ในด้านปริมาณ คือ ระบุจ านวนและ
คณุลักษณะเชิงประชากรท่ีจ าเป็น เช่น ความรู้ทักษะ (วิชาเอก/วิชาโท) ประสบการณ์ในการท างานด้านต่างๆ 
ความสามารถพิเศษ ครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก ก าหนดอตัราก าลงัขาด อตัราก าลงัเกิน น าเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการปรับอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ี ประเมินผลและปรับปรุงแผน
อตัราก าลงัครูทกุปี 
     (2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members)  

  โรงเรียนบริหารอย่างมีส่วนร่วม โดยให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ส ารวจข้อมูลอัตราก าลัง เม่ือ
วิเคราะห์อัตราก าลังครูแล้ว หากปรากฏครูขาดอัตราก าลัง ให้เสนอต่อฝ่ายบริหาร มีการประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน ก าหนดคณุสมบตัิของบคุลากรให้ตรงกบัความต้องการของลกัษณะงาน ขัน้ตอนแรกจะใช้ทรัพยากร
บคุคลท่ีมีอยู่ในโรงเรียนโดยมีการไหลเล่ือนบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในโรงเรียนไปชว่ยเหลือในส่วนท่ีขาด 
หากยงัไม่เพียงพอโรงเรียนจะด าเนินการให้มีผู้ส่งมอบ โดยการจดัจ้างตามระเบียบปฏิบตัิของราชการ เพ่ื อรอการ
ด าเนินการสรรหาบรรจแุละแต่งตัง้เพ่ือวางแผนอตัราก าลงัครูในอนาคตให้เหมาะสม โดยศกึษาบริบทท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น วิสยัทศัน์ แผนการจดัการชัน้เรียน โครงสร้างหลกัสตูร ความเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อ
ความคาดหวงัความต้องการของผู้ เรียนและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย เพ่ือก าหนดความต้องการครู เม่ือได้บคุลากรตามท่ี
ต้องการแล้ว โรงเรียนจะมีการพฒันาโดยให้บคุลากรใหม่ โดยการปฐมนิเทศ ส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม ประชมุ 
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สมัมนา ศึกษาดูงาน มีการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของครูเพ่ือรักษาบุคลากรใหม่ไว้  มีการทบทวน
กระบวนการท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
  (3) ความส าเร็จในงาน (Work Accomplishment) โรงเรียนวิจิตราพิทยาจัดระบบการก ากับ
ติดตามการจัดการศึกษาเป็นสองระบบ คือ ระบบงานประจ า และระบบงานตามกลยุทธ์ ผ่านสายบงัคบับญัชา
ตามโครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ผู้ อ านวยการโรงเรียน รองผู้ อ านวยการ โรงเรียน ซึ่งแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบด้านวิชาการ ด้านกิจการนกัเรียน ด้านบุคคลและงบประมาณ ด้านบริหารงานทัว่ไป และมอบหมาย
หวัหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน การบริหารงานบคุคลของโรงเรียน จะสรรหาและบรรจุ
แตง่ตัง้ครู ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัความต้องการและภาระหน้าท่ีของโรงเรียนและสมรรถนะของ
โรงเรียน โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการปฏิบตัิงานของแตล่ะหน่วยงาน โดยครูทกุ
คนต้องจดัท าแผนพฒันาตนเอง (ID Plan) ปฏิบตัิงานตามแผนท่ีวางไว้ ประเมินผลการท างานของตวัเอง และ
รายงานผลการด าเนินการเสนอตามสายงานการบริหาร พร้อมวิเคราะห์ ปรับปรุง อยา่งตอ่เน่ือง 
  (4) การจัดการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Menagement) โรงเรียน
จดัการเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของบคุลากรโดยใช้กระบวนงานการวางแผนอตัราก าลงัเตรียมความพร้อมตอ่การ
เปล่ียนแปลงอตัราก าลงัของบุคลากรในอนาคต เร่ิมด้วยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง รวบรวม
ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ ได้แก่ แนวโน้มการโยกย้าย การเกษียณอายุราชการ การเกษียณอายุราชการก่อน
ก าหนด โรงเรียนจะส ารวจข้อมูลล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการสรรหาครูทดแทนในอัตราท่ีว่าง วิเคราะ ห์แผนการรับ
นกัเรียน และคาดคะเนจ านวนนกัเรียนในอนาคตโดยการจดัท า School Mapping การคาดการณ์นกัเรียนในระยะ 
4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา วิเคราะห์แผนการจดัการชัน้เรียนแต่ละโครงสร้างหลกัสูตร/
แผนการเรียน และขีดความสามารถและอตัราก าลงัของครูและบุคลากรท่ีมีอยู่ วิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการอตัราก าลงัแล้วจงึมีการประชมุวางแผนหาแนวทางเตรียมรับสถานการณ์ ตามกระบวนการข้อ 5.1 ก (2) มี
แผนอตัราก าลงัระยะสัน้และระยะยาวรองรับการเปล่ียนแปลงมีการประเมินกระบวนการท างานอย่างสม ่าเสมอ
เพ่ือพฒันาปรับปรุงให้ดีขึน้ 
 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) แสดงตามภาพประกอบท่ี 5.4 

 

 
ภาพประกอบท่ี 5.4 แสดงแผนภาพแสดงบรรยากาศในการท างานของบคุลากร 
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  (1) สภาพแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment) จากภาพประกอบท่ี 5.4         
การสร้างบรรยากาศในการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนให้
ความส าคัญเพราะการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ท างานอย่างจริงจังตามบทบาท หน้าท่ีท่ี
ก าหนดของแต่ละกลุ่มงาน โดยโรงเรียนได้ท าแบบส ารวจเพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความต้องการพืน้ฐานด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานของครู บุคลากร  ให้บริการสนับสนุนครู ในด้านความสะดวก  สวัสดิการ  ความ
ปลอดภยัและบรรยากาศในการท างาน  มีคณะกรรมการประชมุวางแผนร่วมกันก าหนดสภาพแวดล้อมใน   การ
ท างานท่ีดี ในด้านตา่งๆ ได้แก่ ความปลอดภยั ด้านการป้องกนัภยัในสถานศกึษา ด้านการสง่เสริมสขุอนามยั ด้าน
บรรยากาศในการท างาน ด้านการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ด้านการจัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบตัิงาน ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน ก าหนดภาระงานท่ีพึงกระท าให้เกิดสภาพแวดล้อมในการ
ท างานท่ีดี อาทิ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน จัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภยั ครูชายปฏิบตัหิน้าท่ีเวรกลางคืน ครูหญิงปฏิบตัิหน้าท่ีเวรวนัหยดุราชการ ตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลิง  ประจ า
อาคารตา่งๆ อย่างครบถ้วน จ้างบคุลากรเพ่ือดแูลรักษาความสะอาดของอาคารสถานท่ีอย่างเป็นระบบ มีโครงการ
ให้ครูและบุคลากรตรวจสุขภาพประจ าปี จดักิจกรรมเสริมสร้างการท างาน ค านวณราคางานในการก่อสร้างให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ เน่ืองจากการท างานท่ีอาจจะเกิดขึน้ มีการพัฒนาด้านระบบ
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายให้ทนัสมยัและเพียงพอ เป็นต้น กิจกรรมดงักล่าวด าเนินการภายใต้งานประจ าตาม
โครงสร้างการบริหารและแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านระบบการก ากับ ติดตาม ตามขัน้ตอนปกติ เม่ือสิน้สุด     
รอบการด าเนินการคณะท างานได้ประเมินประสิทธิภาพโดยใช้การทบทวนหลงัการท างานหรือหลงัปฏิบตักิิจกรรม 
(AAR) และประเมินประสิทธิผล คือ ความพงึพอใจ 
  (2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ (WORKFORCE Benefits and Policies)  
                              โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้ศึกษาด้านการบริการสิทธิประโยชน์ตามระเบียบของทางราชการ     
โดยใช้วงจร PDCA แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 5.5 ดงันี ้

 
 

ภาพประกอบท่ี 5.5 แสดงขัน้ตอนด้านนโยบาย และสิทธิประโยชน์ 
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ขัน้ P-Plan การวางแผนและก าหนดวิธีการ 
              1.ศกึษาข้อมลู  เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ในการเบกิคา่รักษาพยาบาล การศกึษาบตุร การเบิกคา่เช่าบ้าน
ส าหรับบคุคลท่ีมีสิทธ์ิ  การเบกิจา่ยงบประมาณในการเดินทางไปราชการ ประกนัสงัคมส าหรับเจ้าหน้าท่ีประจ า
ส านกังานและครูอตัราจ้าง การเบกิจา่ยเงินในการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ 
 2.แตง่ตัง้คณะกรรมการ และก าหนดผู้ รับผิดชอบ 
ขัน้ D-Do การลงมือปฏิบัติ 
      3.ประชมุวางแผนคณะท างาน  ก าหนดการบริการสิทธิประโยชน์ท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด โดย
มีคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ  เชน่ การจดับริการสิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐาน อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับส านกังาน 
จดัสวสัดิการด้านตา่งๆ ให้แก่บคุลากร สง่เสริมพฒันาบคุลากร โดยจดัอบรม ประชมุสมัมนา ศกึษาดงูานทัง้ใน 
และตา่งประเทศ ปรับปรุงและตกแตง่อาคารสถานท่ีโดยบคุลากรทกุคนได้มีสว่นร่วมในการออกแบบและตกแตง่
บรรยากาศของอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมให้เอือ้ประโยชน์ตอ่การท างาน 

   4. รวบรวมข้อมลู  
   5. ส ารวจความต้องการบริการและสิทธิประโยชน์ของครูและบคุลากร   

ขัน้ C-Check การตรวจสอบ  
   6. ประเมินผลโดยใช้แบบส ารวจความพงึพอใจ 

ขัน้ A-Action การปรับปรุง 
     7. ทบทวนปรับปรุงพฒันา  โดยปรับปรุงระบบการบริการ สิทธิประโยชน์ตา่งๆ ให้ดีขึน้ 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) โรงเรียนวิจิตราพิทยามีการปฏิบตัิสืบตอ่กันมาจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยม VJT Model ความสัมพันธ์ของความผูกพันและการจัดการผลการ        
ปฏิบตังิานของโรงเรียน แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 5.6 ดงันี ้

 
ภาพประกอบท่ี 5.6 แสดงความสมัพนัธ์ของความผกูพนัและการจดัการผลการปฏิบตังิาน 
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  ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGMENT and  

PERFORMANCE)  

  (1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) โรงเรียนวิจิตราพิทยามีวัฒนธรรมองค์กรท่ีถือ
ปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา ได้แก่ มีระบบอาวโุส ท างานอย่างเป็นระบบ ท างานเป็นทีม มีความรักและภาคภมูิใจในองค์กร 
ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลงาน ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม น าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้มีการส่ือสาร โดยมีการชีแ้จงและพบปะกับบุคลากรเม่ือมีเร่ือง
จ าเป็น เชน่ การประเมินเพ่ือเล่ือนขัน้เงินเดือน การเปล่ียนต าแหนง่บคุลากร การขอต าแหนง่ทางวิชาการสายผู้สอน 
เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ซกัถามและช่วยเหลือให้ค าแนะน าอย่างเต็มท่ี มีระบบการประชุมบุคลากร
เพ่ือให้บคุลากรได้แสดงความเห็นทกุระดบั เชน่ การประชมุระหวา่งผู้บริหารกบัหวัหน้ากลุม่งาน  ระหวา่งส านกังาน
กลุ่มบริหารกบัผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น บคุลากรผู้ทรงคณุวฒุิได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้กบัครู
รุ่นหลัง  นอกจากนีย้ังมีคณะกรรมการต่างๆ ท่ีแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือด าเนินกิจกรรมและปรับปรุงแก้ไขงานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของบคุลากร (SAR) ทกุปีการศกึษา 
                 (2) ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน (Drivers of ENGAGMENT) โรงเรียนวิจิตราพิทยาให้
ความส าคญัตอ่การสร้างความผกูพนัของครูและบุคลากรท่ีจะส่งผลต่อผลลพัธ์ของการจดัการศึกษา ดงัแสดงใน
ภาพประกอบท่ี 5.6  โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของความผกูพนัเพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ใน
การสง่เสริมและพฒันา การวิเคราะห์องค์ประกอบของความผกูพนัเพ่ือก าหนดองค์ประกอบท่ีใช้ในการส่งเสริมและ
พฒันา การวิเคราะห์ องค์ประกอบของความผูกพนัเพ่ือก าหนดองค์ประกอบส าคญัท่ีส่งผลต่อความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร เร่ิมจากการส ารวจ รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีจะส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร น าเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน เพ่ือพิจารณาข้อมูล
ก าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนั จดัท าข้อสรุปท่ีได้เป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นตา่งๆ ให้ครอบคลมุทุก
ปัจจยัด้านสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ น าองค์ประกอบของความผูกพนัไปหาคณุภาพของความผูกพนั ในด้าน
ความเป็นไปได้ท่ีจะน าไปปฏิบตัิ ความเหมาะสมในแง่มุมต่างๆ ล าดบัความส าคญั และงบประมาณค่าใช้จ่าย 
วิเคราะห์สรุปน าเสนอตอ่ผู้อ านวยการเพ่ือก าหนดเป็นองค์ประกอบท่ีจะน าไปใช้จดักิจกรรมตอ่ไป 
  (2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGEGAMENT) โรงเรียนมีระบบการจดัการ
ผลการด าเนินการสนบัสนนุบคุลากรด าเนินงานให้ได้ผลสมัฤทธ์ิ โดยมีการก าหนด ID PLAN ของแตล่ะบคุคล 
และมีการรายงานทกุปีการศกึษา โดยผลการด าเนินการดงักลา่วมีสว่นเก่ียวข้องกบัการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน
และคา่ตอบแทนตา่งๆ ทัง้นีเ้พ่ือให้เป็นก าลงัใจผู้ ท่ีปฏิบตังิานได้เป็นอยา่งดี โดยมีเกณฑ์ท่ีประกาศให้ทกุคนได้
รับทราบ และมีการแจ้งผลการประเมินให้ทราบด้วย ทัง้นีโ้รงเรียน มีการก าหนดภาระงานของตนเองผา่นแผนการ
ด าเนินงานรายบคุคลหรือ ID PLAN เพ่ือเลือกและก าหนดภาระงานของตนเองตามความสามารถของแตล่ะ
บคุคล มีการมอบหมายตวัชีว้ดัตามมาตรฐานคณุภาพการศกึษา จากนัน้มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของ
บคุลากรรายบคุคล มีการประเมินผลการปฏิบตัโิดยให้บคุลากรทกุคนจดัท ารายงานผลการปฏิบตังิาน (SAR) 

รายบคุคล แล้วประเมินตามหลกัเกณฑ์ท่ีสถานศกึษาก าหนด ซึง่การประเมินก าหนดให้เป็นการประเมินตนเอง 
การประเมินโดยผู้บงัคบับญัชาขัน้ต้น (หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้) และประเมินโดยคณะกรรมการการประเมิน
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ภายใน ส าหรับคะแนนท่ีได้จากการประเมินผลการปฏิบตัิงาน โรงเรียนได้น ามาใช้ส าหรับประกอบการเล่ือนขัน้
เงินเดือนประจ าปี และการมอบโล่รางวลัหรือเกียรตบิตัร สว่นกรณีท่ีบคุลากรมีผลการประเมินต ่า ผู้บงัคบับญัชาจะ
มีการเชิญเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงร่วมกนั นอกจากนี ้ ยงัสง่เสริมกิจกรรมท่ีชว่ยสร้างความ
ผกูพนัให้กบับคุลากร เช่น กิจกรรมวนัขึน้ปีใหม ่การยกย่องเชิดชเูกียรติครู  กิจกรรมวนัครู กิจกรรมวนัสงกรานต์ 
ต้อนรับบคุลากรใหม ่ กิจกรรมเกษียณอายรุาชการครู  และได้เสนอขอรางวลัให้บคุลากร อย่างตอ่เน่ือง เชน่ รางวลั
ยกย่องเชิดชเูกียรต ิหนึง่แสนครูดี ทัง้นี ้บคุลากรท่ีมีผลการปฏิบตังิานท่ีดี จะได้รับรางวลัและการประกาศเกียรติ
คณุ ในชว่งการจดัประชมุประจ าเดือน การติดบอร์ดแสดงความยินดีและเพ่ือเป็นเกียรตสิ าหรับบคุลากรท่ีได้รับ
รางวลัจากหน่วยงานตา่งๆ เป็นต้น   
  (4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management) โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้
ด าเนินการต่อเน่ืองจากผลการศึกษา องค์ประกอบท่ีช่วยสร้างความผูกพัน คณะกรรมการได้ประชุมเพ่ือน า
องค์ประกอบของความผกูพนัสู่การปฏิบตัิ ผ่านสายงานตามโครงสร้างการบริหาร และกิจกรรมในแผนปฏิบตัิการ
ปฏิบตักิารประจ าปี ก ากบัตดิตามผ่านระบบตามสายบงัคบับญัชา เม่ือเสร็จสิน้รอบการด าเนินการ คณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน และตวัชีว้ดัท่ีก าหนด และประเมินคณุภาพ
ด้วยการประเมินความพงึพอใจในการก าหนดองค์ประกอบของความผกูพนั สรุปรายงานเสนอ ให้ผู้บริหารรับทราบ
และน ามาจดัเก็บไว้เป็นหลักฐาน มีการทบทวนและพัฒนา แก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้  ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัง้งานประจ าตามโครงสร้างการบริหาร และกิจกรรม โครงการตามแผนกลยทุธ์ เป็น
ผลจากความรู้ความสามารถ และทกัษะของครูและบคุลากรทางการศึกษาท่ีโรงเรียนมอบหมาย โรงเรียนวิจิตรา
พิทยา ได้น าผลการด าเนินงานท่ีผ่านการรับรองมาใช้เป็นปริมาณและคุณภาพของงานเพ่ือพิจารณาเล่ือนขัน้
เงินเดือน การยกย่องชมเชยทัง้ในระดบัโรงเรียน เขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ ซึ่งจะส่งผลตอ่การเล่ือนวิทยฐานะให้กับ
ครูและบคุลากรทางการศกึษา 
 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (WORKFORCE and Leader Development) 
  (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System) 

                    โรงเรียนวิจิตราพิทยา สร้างระบบการเรียนรู้และพฒันาบุคลากรและผู้น าหลายแนวทางโดยยึด
สมรรถนะหลักของโรงเรียน การบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบตัิการของโรงเรียน ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของ
โรงเรียน เชน่ แผนในการพฒันาบคุลากรทัง้สายผู้สอนและบคุลากรสายสนบัสนนุ โดยได้บรรจแุผนโครงการพฒันา
บุคลากรโรงเรียนวิจิตราพิทยาไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี บริหารจัดการแผนโดยมีการบูรณาการ
กระบวนการจดัการแผนพฒันาบคุลากร จากเดิมท่ีบุคลากรสามารถเข้ารับการอบรม/สมัมนาท่ีสนใจจะเพิ่มเติม
ศกัยภาพของตนเองได้ตามความสนใจ โรงเรียนบูรณาการโดยให้ผู้บริหาร รองผู้อ านวยการโรงเรียน หวัหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หวัหน้ากลุ่มงาน เป็นผู้พิจารณาการส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา อบรมชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) และพัฒนาทางวิชาการ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดหน่วยงานให้ตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบเพ่ือจะได้น าความรู้ท่ีได้จากการประชมุมาพฒันางานท่ีรับผิดชอบได้ตรงตามแผนปฏิบตัิการรายบคุคล 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสดุตอ่องค์กร การสนบัสนนุให้บคุลากรได้มีโอกาสก้าวหน้าในส่วนงานตนเอง ทัง้บคุลากร
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สายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน กล่าวคือ โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้จัดคาบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 2 คาบตอ่สปัดาห์  และสนบัสนนุการเข้าร่วมประชุม สมัมนาวิชาการ โดยมีการตัง้งบประมาณให้บคุลากร
ทุกปี เพ่ือบุคลากรจะได้น าความรู้ แนวคิด วิธีการมาปรับใช้ในการพัฒนาผู้ ร่วมงาน มีการส่งเสริมสนบัสนุนให้
บุคลากรท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแน่ง ครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ และครูเช่ียวชาญ มีระบบการ
ถ่ายทอดประสบการณ์  การท างาน ผ่านหลายช่องทาง เช่น กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การฝึกภาษาองักฤษ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบตัิงาน เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีการส่งบุคลากรระดับหัวหน้า และ
ผู้บริหารระดบัรองผู้อ านวยการ หวัหน้างานหลกัสตูร หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เข้าอบรมพฒันาผู้บริหารระดบั
ตา่งๆ ในหลกัสตูรท่ีหนว่ยงานต้นสงักดัจดัขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  
  (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (LEARNING and Development  

EFFECTIVENESS)  โรงเรียนวิจิตราพิทยามีวิธีการจดัการ เพ่ือให้เกิดการพฒันาบคุลากรและผู้น า 2 แนวทาง 
คือ 1) ก าหนดความต้องการของโรงเรียน โดยหวัหน้างานพิจารณาเห็นสมควรสง่บคุลากรเข้ารับการพฒันา เสนอ
ตอ่ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาการจดัส่ง เข้ารับการพฒันา และ 2) ก าหนดความต้องการรายบคุคล เช่น การอบรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมห้องเรียนพันธมิตรกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  การอบรมหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับ
วิทยาลยัสารพดัช่างอบุลราชธานี ทัง้นี ้โรงเรียนได้สนบัสนนุด้านงบประมาณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา ทัง้ 2 แนวทาง 
การประเมินประสิทธิภาพด้านความเป็น VJT Model การด าเนินการดังกล่าวของโรงเรียนส่งผลให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีพัฒนาการของการเรียนรู้ และเกิดประสิทธิผลของงานทัง้ระดบับุคคล หน่วยงาน และ
โรงเรียน ดงัปรากฏใน 7.3 
  (3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ  (Career Progression) โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้วางระบบการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยมีระบบงานท่ีครอบคลุมภาระงานทัง้หมดของการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา และการบริการอ่ืนๆ เช่น การอบรม การประชุม สัมมนา  การอบรม
ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และพฒันาทางวิชาการ ทัง้ระบบงานประจ าและกิจกรรม/โครงการตามแผนกล
ยุทธ์ โดยมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์เป็นเป้าหมายความส าเร็จในระยะ 3 ปี โดยโรงเรียนใช้ระบบงาน
ดงักล่าวพิจารณามอบหมายบุคลากรรับผิดชอบโดยมีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ตวัชีว้ัดเป็นเป้าหมายของการ
ประเมินผล และการใช้ VJT Model เป็นรูปแบบในการประเมินประสิทธิภาพ  ผลการประเมินผลการด าเนินงาน
ทัง้ระดบับคุคล ระดบัหน่วยงาน  และระดบัโรงเรียนจะไปใช้เป็นข้อมลูเพ่ือรับการยกย่องเชิดชเูกียรติการเล่ือนขัน้
เงินเดือน การเล่ือนวิทยฐานะ ประสิทธิผลของความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษาโรงเรียนวิจิ
ตราพิทยา  
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หมวด 6 
การปฏบิัตกิาร (Operations) 

 
6.1 กระบวนการท างาน (Workforce Process) 
   โรงเรียนวิจิตราพิทยาโดยผู้บริหาร ผู้น าระดบัสูงและคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ร่วมกัน
ก าหนดแนวคิด ออกแบบระบบงาน การปรับปรุงหลักสูตร การสร้างนวตักรรมการบริหารจัดการหลกัสูตร และ
กระบวนการท างานให้มีคณุภาพ มีประสิทธิภาพ แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 6.1 ดงันี ้

 

ภาพประกอบท่ี 6.1  แสดงกระบวนการท างาน 
 

          ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS  Design) 
  (1) ข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Requirement)  
  โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีแนวทางในการจัดท าข้อก าหนดท่ีส าคญัของหลักสูตรและกระบวนการ
ท างาน  โดยใช้ระบบวงจรคณุภาพ (PDCA) เป็นหลกัคิดในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ค านึงถึงความ
ต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  สมรรถนะหลักของโรงเรียน การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ โดยด าเนินการให้เกิด
หลกัสตูรโรงเรียนวิจิตราพิทยา ท่ีมีคณุภาพ  ดงันี ้
 1) วางแผนเตรียมความพร้อม ประชุม  ชีแ้จง วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวิจิตราพิทยา  
  2) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  จดัการเรียนการสอน การจดัโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จดัท า
สาระของหลกัสตูร  น าหลกัสตูรไปใช้ในชัน้เรียน โดยบรูณาการองค์ความรู้ให้เข้ากบัหลกัสตูร ได้แก่  หลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
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  3) ประเมิน  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอน จากฝ่าย
บริหาร และหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  ซึง่โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีโครงการนิเทศ ก ากบั ตดิตามการจดัการเรียนการ
สอนภาคเรียนละ 1 ครัง้  
  4) การปรับปรุงหลกัสตูรและพฒันา  และเรียบเรียงเป็นหลกัสตูรโรงเรียนวิจิตราพิทยา เพ่ือปรับใช้ในปี
การศึกษาตอ่ไป ซึ่งหลกัสูตรจ าแนกเป็น 2 ระดบัชัน้ คือ หลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนต้น และหลกัสูตรมธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
  (2) แนวคิดในการออกแบบ (Design  Concepts)  โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้ให้ความส าคญัของ
การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนจึงมีการก าหนดการ
ออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาให้ทนักับการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนั การจดัรายละเอียด องค์ประกอบของ
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย  จุดหมาย  เนือ้หาสาระ การจัดประสบการเ รียนรู้ และการประเมินผล         
การออกแบบหลกัสตูรท่ีดี โรงเรียนได้น าเอาแนวคดิ ADLI มาด าเนินการโดยก าหนดแนวทางดงันี ้ 
 1) การก าหนดขอบขา่ยหลกัสตูร ได้แก่ การก าหนดเนือ้หา/สาระการเรียนรู้/ประเดน็ส าคญัตา่งๆ แนวคิด 
คา่นิยมหรือคณุธรรมท่ีส าคญัส าหรับผู้ เรียนในรายวิชาตา่งๆ ของหลกัสตูรแตล่ะระดบัชัน้  
 2) การจัดล าดบัการเรียนรู้ ได้แก่ การจดัล าดบัก่อนหลังของเนือ้หา สาระการเรียนรู้  หัวข้อประเด็นท่ี
ส าคญัตา่งๆ ให้แก่ผู้ เรียน  
 3) ความต่อเน่ือง ได้แก่ การจดัเนือ้หา ประสบการณ์การเรียนรู้ ทกัษะต่างๆ ให้มีความต่อเน่ืองตลอด
หลกัสตูร  
 4) ความสอดคล้องเช่ือมโยง ได้แก่ ความตอ่เน่ืองกนัของเนือ้หา ประสบการณ์การเรียนรู้ และทกัษะท่ีมี
อยูใ่นแตล่ะระดบัชัน้  
 5) การบูรณาการ เป็นการจดัขอบข่ายเนือ้หา และประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยง
กนั จากรายวิชาหนึง่ไปยงัอีกรายวิชาหนึง่ท่ีมีความเก่ียงข้องกนั  
 6) ความสมดลุ จะต้องค านงึถึงการจดัขอบขา่ยเนือ้หา และล าดบัการเรียนรู้ท่ีดี 
   โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้มอบหมายให้ครูทกุท่านได้น าหลกัสูตรไปออกแบบเพ่ือจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน โดยการวิเคราะห์หลกัสตูรยึดมาตรฐาน/ตวัชีว้ดั/ก าหนดหน่วยการเรียนรู้/ก าหนดโครงการ
สอน/ออกแบบการเรียนรู้ ก าหนดวิธีการวดัผลประเมินผล เขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ส่งฝ่ายบริหารตามสายงาน
นิเทศตรวจสอบก่อนน าไปใช้จดักระบวนการเรียนรู้ล่วงหน้า 2 สปัดาห์ เม่ือมีการนิเทศตรวจสอบทุกครัง้เป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมให้การแนะน าอยา่งกลัยาณมิตร 
    โรงเรียนได้ก าหนดให้ครูทกุท่านจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การบรูณาการแผนการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการบรูณาการแผนการจดัการเรียนรู้
สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น 
   โรงเรียนได้ใช้แนวคิดการบริหารกระบวนการโดยวงจร  PDCA ซึ่งเป็นวงจรการบริหารท่ี
ประกอบด้วย  การวางแผน ปฏิบตัิ  ตรวจสอบผลเทียบกบัเป้าหมาย  และการตอบสนองตอ่ผลลพัธ์ เพ่ือเป็นการ
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ตรวจสอบกระบวนการท างานให้เกิดคณุคา่ในมมุมองของนกัเรียน  และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนให้เกิดความ
คล่องตัว นอกจากนีโ้รงเรียนได้พยายามพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิผล  มีการเรียนรู้และ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง  มีการบูรณาการสู่เป้าหมายรวมขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามปัจจัยทัง้ส่ีใน
เกณฑ์การประเมิน  OBECQA  แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 6.2 

 
ภาพประกอบท่ี 6.2 แสดงแนวคดิการออกแบบหลกัสตูรโรงเรียนวิจิตราพิทยา 

            ข. การจัดการกระบวนการ (PROCESS Management) 
     (1) การน ากระบวนการไปปฏิบัต ิ(PROCESS Implementation) 
 โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีความมั่นใจในการปฏิบตัิงานประจ าวันของกระบวนการท างานท่ีเป็นไปตาม
ข้อก าหนดท่ีส าคญั  ดงันี ้
 1)การทบทวนหลกัสูตรและระบบงาน เพ่ือตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนถกูต้องและมีความเป็นไปได้ใน
การน ามาใช้ในด าเนินการจดัการให้บริการทางการศกึษามากน้อยเพียงใด ก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  ตาม
โครงสร้างการบริหารงาน มีการจดัท าเอกสารคูมื่อมาตรฐานการปฏิบตัิงานให้ทกุงานแล้วประชมุชีแ้จงให้บคุลากร
รับทราบ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียน รวมทัง้บุคลากรศึกษาด้วยตนเอง แต่ละกระบวนการมีการจัดสรร
งบประมาณ สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการศกึษาให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ    
 2)ฝ่ายบริหารประสานความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
หลกัสตูรและระบบงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัไิด้อยา่งครบถ้วน ผา่นกระบวนการส่ือสารตามท่ีอธิบายไว้ในสว่นของ
การน าองค์กร  สร้างความตระหนัก ประสานความรู้ ความเข้าใจแก่คณะครูในกระบวนการท างาน  มอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  จดัท าปฏิทินการปฏิบตังิาน    
 3)ฝ่ายบริหารมอบหมายงานแก่บคุลากรโดยยึดหลกัการวางคนให้ถกูกบังาน และการออกค าสัง่ก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรโรงเรียนวิจิตราพิทยาในทุกปีการศึกษา มีการก ากับดูแลของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หวัหน้างาน มีการสร้างกลุ่มเครือข่ายในการจดัการกระบวนการผา่นชอ่งทาง  Line , E-Mail, Facebook  การ
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น าประสบการณ์หรือบทเรียนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้   เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามข้อก าหนด  ก ากับหน้าท่ี
ตา่งๆ โดยใช้การพรรณนางาน  
 4)จดัท าปฏิทินปฏิบตัิงานโรงเรียนวิจิตราพิทยาทกุปีการศกึษา จากนัน้กลุ่มงานตา่ง ๆ ด าเนินการจดัท า
แผนปฏิบตังิานของตนเองให้สอดคล้องกบัปฏิทินของโรงเรียน  
 5)ให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีได้มอบหมายบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดฝ่ายบริหารด าเนินการ
ก ากบัตดิตามระบบงานโดยก ากบัดแูล   
 6)ประเมินประสิทธิภาพของระบบงานโดยใช้วงจร VJT Model โดยคณะกรรมการประเมินผลจากตวัชีว้ดั
ความส าเร็จท่ีแตล่ะระบบงานก าหนดตามคา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งข้อมลูท่ีได้จากการวดัและประเมินผลนีจ้ะถูก
เก็บรวบรวมไปเป็นข้อมลูสารสนเทศส าหรับน าไปใช้ในการวดัวิเคราะห์และการจดัการความรู้ซึง่อธิบายวิธีการไว้ใน
ประเมินผล ปรับปรุงพฒันาเพ่ือการน าไปใช้งาน หากเกิดข้อผิดพลาดครูและบคุลากรสามารถส่งข้อมลูย้อนกลบั
ออกมาในรูปข้อคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนจากผู้ เก่ียวข้อง เช่น  นกัเรียน  ผู้ปกครอง  ครู และรายงานการด าเนินงาน
ประจ าปี ซึ่งจะสะท้อนผลส าเร็จของการปฏิบตัิงาน โดยผู้ เก่ียวข้องมีหน้าท่ีหลกัในการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตวั ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ระบบ PDCA ร่วมกบั วงจร VJT  Model ใน
ทกุกระบวนงานจะเป็นตวัควบคมุและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงระบบงานทกุปี  
โรงเรียนใช้ตวัชีว้ดัความส าเร็จของกระบวนการท างานโดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลการปฏิบตัิงานของกระบวนการท่ี
สามารถแสดงผลการวดัหรือประเมินผลการวดัท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดยึดสิ่งส าคญัในการวดั คือ จะวดัอะไร วดั
อย่างไร และจะวิเคราะห์อย่างไร ในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ และวัดประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานโดยเช่ือมโยงกับ
วงจร  VJT Model แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 6.3 

 

ภาพประกอบท่ี 6.3 การจดัการกระบวนการโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
 

     (2) กระบวนการสนับสนุน (Support Process) โรงเรียนวิจิตราพิทยา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ มีประสิทธิภาพดงัต่อไปนี ้ 1) กระบวนการบริหารบุคลากร 2) กระบวนการ
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บริหารการเงิน 3) กระบวนการบริหารงานพสัด ุ4) กระบวนการพฒันาอาคารสถานท่ี และ 5)กระบวนการพฒันา
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารบคุลากรท่ีชดัเจนเป็นระบบ  จนเป็นวฒันธรรมทัง้การ
มาโรงเรียน  การก ากบัดแูลนกัเรียนในกิจกรรมความดี  กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน  มีการบริหาร
ระบบการเงินท่ีมีคุณภาพ  ด าเนินการเบิกจ่ายตรงกับส านักงานงบประมาณแผ่นดิน ด าเนินงานตามแผนงาน
งบประมาณท่ีชดัเจน รวดเร็วอย่างมีคณุภาพ ซึ่งเช่ือมโยงสู่ระบบการจดัซือ้ จดัจ้าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนบัสนนุกระบวนการหลกั  โรงเรียนมีการพฒันาด้านอาคารสถานท่ีอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้มีบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่
การเรียนการสอน  ตลอดจนมีการพฒันาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ให้โรงเรียนสามารถใช้โปรแกรมท่ีพฒันา
ผู้ เรียนตามนโยบาย เชน่ โปรแกรม  SGS, SMSS, DMC  และระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
     (3) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Improvement) 
  โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือปรับปรุงหลกัสูตรและผล            
การด าเนินงานเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลกัขององค์กร  ประการท่ีหนึ่ง คือ วางแผนปรับปรุง โดย
จดัประชมุคดัเลือกประเด็นปรับปรุงโดยใช้การเก็บวิเคราะห์ข้อมลูท่ีรวบรวมจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร 
ผู้ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ และบุคลากรทุกกลุ่มงาน ระบุสาเหตุของปัญหา ประการท่ีสอง คือ ก าหนด
แนวทางปฏิบตัิ และลงมือปฏิบตัิ  ประการท่ีสาม คือ ประเมินแนวทางแก้ไข โดยการตรวจสอบ พิจารณาประเด็น
ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานได้  ประการท่ีส่ี คือ การด าเนินการบันทึกผลการปรับปรุงและ
ด าเนินการจดัท าคูมื่อ/มาตรฐานเพ่ือพฒันากระบวนการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ วางแผนคดัเลือกประเดน็ใหม่ท่ี
ต้องการปรับปรุง ตามวงจร PDCA ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ในปี
การศึกษาต่อไป และผลการปรับปรุงจะน ามาใช้ในปีการศึกษาใหม่ โดยกระบวนการท างานตามโครงสร้างการ
บริหารงาน 4 กลุ่มงาน ประการท่ีหนึ่ง คือ ก าหนดภารกิจของงาน บทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบอย่างชดั เจน 
จัดท าเอกสารประกอบคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประการท่ีสอง คือปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
โครงการ  งาน  กิจกรรม  ประการท่ีสาม คือมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยฝ่ายบริหาร ประการท่ีส่ี คือน าข้อมูล
เหล่านีท่ี้ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน โรงเรียนวิจิตราพิทยา ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานอยา่งตอ่เน่ือง โดยวดัประสิทธิภาพการท างาน ด้วยวงจร VJT Model เพ่ือประเมินกระบวนการท างานของ
โครงการ งานตา่งๆ ตามโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้ตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายท่ีก าหนดขึน้ หากไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายโรงเรียนจะวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางเพ่ือปรับปรุง และจัดท าเป็นองค์ความรู้แสดงถึง
แนวทางในการปรับปรุง ซึ่งจะระบุปัญหา สาเหตุวิธีการป้องกัน และแนวทางการปรับปรุง ข้อมูลทัง้หมดจะถูก
ย้อนกลับมาเพ่ือทบทวนคู่มือการปฏิบตัิงานอีกครัง้ การปรับปรุงกระบวนการท างาน โรงเรียนด าเนินการหลาย
แนวทาง เช่น การแลกเปล่ียนประสบการณ์ภายในงานย่อยของโรงเรียนหรือ หน่วยงานอ่ืน การน าระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจดัการ หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ การใช้ข้อมูลจากการรับฟังเสียงของนกัเรียนน ามาเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการ เป็นต้น มีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานโดยได้พฒันาหลกัสูตรโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นและระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ภายใต้กรอบโครงสร้างของหลกัสตูรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 และความต้องการของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตอ่เน่ืองโดยใช้
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ข้อมลูจากการรับฟังเสียงของนกัเรียนปัจจบุนัและนกัเรียนในอนาคต รูปแบบการประเมินนี ้เน้นการตดัสินคณุค่า
ตามจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน โครงการ หรือหลักสูตร การประเมินจึงมี
ลกัษณะของการเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึน้จริงกบัผลท่ีคาดหวงัไว้ ดงันัน้ จดุมุง่หมาย เป้าหมาย หรือวตัถปุระสงค์จึง
ถูกใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับตัดสินความส าเร็จของการด าเนินงาน การประเมินหลักสูตรโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ประกอบด้วย  การประเมินความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร การประเมินความเป็นไปได้ของแผนการ
เรียนรู้ท่ีจะส่งผลตอ่ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ ประเมินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินผลผลิตและ
ผลลพัธ์ของหลกัสตูร ตลอดจนการตดิตามประเมินหลกัสตูรเป็นระยะอย่างตอ่เน่ือง 
   1. การประเมินหลักสูตรก่อนน าหลักสูตรไปใช้ จะเป็นการประเมินเอกสารหลักสูตร ตรวจสอบ
คณุภาพขององค์ประกอบตา่ง ๆ ว่าจุดหมาย จุดประสงค์ โครงสร้าง เนือ้หาสาระ และวิธีการวดัและประเมินผล
นกัเรียนมีความสอดคล้องเหมาะสม ครอบคลุมและถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตร เหมาะกับการน าไป
ปฏิบตัหิรือไม ่ซึง่จะท าการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ 
   2. การประเมินหลักสูตรระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตร จะเป็นการประเมินการน าไปใช้ ว่า
น าไปใช้ได้ดีกบัสถานการณ์จริงเพียงใด การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรท าอยา่งไร มีปัญหาอปุสรรคอะไรใน
การใช้หลกัสูตรเพ่ือจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน้และสามารถใช้หลกัสตูรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ                
การประเมินผลสมัฤทธ์ิของหลกัสตูร เป็นการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน ซึ่งประกอบด้วยสมัฤทธ์ิผลทางวิชาการ
และสมัฤทธ์ิผลท่ีไมใ่ชท่างวิชาการ ซึง่เม่ือพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ในทนัที 
   3. การประเมินหลกัสูตรหลงัการใช้หลักสูตรจะเป็นการประเมินระบบหลกัสูตรคือการประเมิน
อยา่งละเอียดกบัทกุๆองค์ประกอบ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัหลกัสตูร เพ่ือเป็นการประเมินวา่หลกัสตูรนีมี้ประสิทธิภาพ 
สามารถน าไปใช้ได้จริง หากพบข้อผิดพลาด สามารถแก้ไขได้ตรงประเด็น ซึ่งถือเป็นการประเมินท่ีสมบูรณ์และ
ครอบคลมุมากท่ีสดุเช่ือมโยงกบัวงจร  VJT  Model แสดงได้ตามภาพประกอบท่ี 6.4 

 
ภาพประกอบท่ี 6.4 การปรับปรุงหลกัสตูรโรงเรียนวิจิตราพิทยา 

  

 ค. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
  โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีแนวทางในการจัดการนวัตกรรมโดยใช้โอกาสเชิงกลยุทธ์ในการมองภาพ
อนาคตขององค์กรเป็นการสร้างการเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับปรุงผลิตภณัฑ์ กระบวนการ หรือ ประสิทธิภาพขององค์กร
รวมถึงการสร้างคณุคา่ใหม่ให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย นวตักรรมของโรงเรียนวิจิตราพิทยา เกิดขึน้ได้มาจากความรู้
ความสามารถของบคุลากรในองค์กร มีกระบวนการในการจดัการนวตักรรมตามโครงสร้างการบริหารงาน กลุ่ม
บริหารงาน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบคุคล  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
และกลุ่มบริหารงานทัว่ไป มีการก าหนดขัน้ตอน คือ ประการท่ีหนึ่ง แต่ละฝ่ายงานมีการวางแผนก าหนดทิศทาง
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และขอบเขตของงานตามโครงสร้างการท างาน มีการใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูล  มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประการท่ีสอง ครูและบุคลากรโรงเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีกระบวนการส่ือสารท่ีสร้างความเข้าใจในงานได้หลากหลายช่องทางตลอดจนเปิดโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็นเกิดความรับผิดชอบเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ประการท่ีสาม คือ มีการสร้างกลุ่ม
เครือข่ายเพ่ือเช่ือมโยงในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มงาน  มีการประเมินผลโดยหัวหน้างาน ผู้ รับผิดชอบ  
ประการท่ีส่ี คือ น าผลการประเมินนัน้มาปรับปรุง พฒันา เพ่ือให้เกิดความเจริญเติบโตขึน้อย่างมีประสิทธิภาพใน
องค์กร ซึ่งแตล่ะระบบงานประเมินผลโดยใช้วงจร VJT Model ได้จดัท าข้อก าหนดระบบงานของทกุระบบงานไว้
ชดัเจนสง่ผลตอ่นวตักรรมการจดัการเรียนการสอน   
 1) ครูในกลุม่สาระทกุกลุ่มสาระมีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ทัง้การคดิแก้ปัญหา การคิดพฒันา การคิดสิ่ง
ใหม่ การคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ร่วมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ร่วมสะท้อนผลการปฏิบตัิงาน ร่วมรับฟัง
และเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา โดยใช้คาบ PLC ทกุสปัดาห์ 
 2) น าสิ่งท่ีคิดได้มาบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์ท าเป็นโครงการ แผนงาน แผนปฏิบตัิการ และท าตวัชีว้ัด
ความส าเร็จท่ีจะน าไปปฏิบตัิ  ตลอดจนก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือจดัท าหรือพัฒนานวัตกรรมให้มีคุณสมบตัิ หรือ
ลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้เพ่ือน าไป ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  และด าเนินตามแผนการ
จดัการเรียนรู้   
 3) ท าการประเมินผลโครงการ แผนงาน แผนปฏิบตักิาร เพ่ือทราบผลการพฒันา ปัญหา อปุสรรค รวมถึง
แนวการพฒันาท่ีดีขึน้ เพ่ือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้  ครูผู้พฒันาทางด้านการเรียนการสอนต้องศกึษาข้อมูลของ
ปัญหาและข้อจ ากดัท่ีจะใช้นวตักรรมนัน้ เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ได้จริง 
 4) มีการปรับแผน ครูจะต้องมีความรู้ประสบการณ์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซึ่งอาจน าของเก่ามา
ปรับปรุง ดดัแปลง เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและท าให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ หรืออาจคิดค้นขึน้มาใหม่ทัง้หมด 
นวตักรรมด้านการเรียนการสอนมีรูปแบบแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัลกัษณะปัญหาหรือวตัถปุระสงค์ของนวตักรรมนัน้ 
เช่น อาจมีลักษณะเป็นแนวความคิด หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ เทคนิค หรื อ
สิ่งประดษิฐ์ และเทคโนโลยี และทดลองใช้นวตักรรม ซึง่เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือเป็นการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผล
การทดลองจะท าให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพฒันานวตักรรมต่อไป ถ้าหากมีการทดลองใช้นวัตกรรม
หลายครัง้ก็ยอ่มมีการมัน่ใจในประสิทธิภาพของนวตักรรมนัน้ 
 5. ครูผู้สอนประเมินผลการใช้นวตักรรมการเรียนการสอน    

6.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัตกิาร (Operational Effectiveness) 
 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ( PROCESS Efficiency and 

EFFECTIVENESS) 
 โรงเรียนมีข้อก าหนด มีแผน มีปฏิทิน พร้อมค าสัง่มอบหมายงานท่ีชดัเจนในการปฏิบตัิงานของบคุลากร
ด้านกระบวนการต่างๆ ทัง้กระบวนการหลกั และกระบวนการสนับสนุน ส่งผลให้บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีอย่างเป็นระบบ  และบางส่วนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร เช่น การด าเนินงานกระบวนการเรียนการสอน  
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กระบวนการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน  กระบวนการพฒันางานอาคารสถานท่ี มีการเช็คตรวจสอบการปฏิบตัิงานเป็น
รายวนั รายสปัดาห์  สิ่งเหลา่นีมี้การปฏิบตัจินเป็นวฒันธรรมขององค์กร จนสง่ผลให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนคณุธรรม  
 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply – Chain  Management) 
    โรงเรียนวิจิตราพิทยาเป็นโรงเรียนของชุมชนอ าเภอวารินช าราบ  การจดัการเรียนการสอนได้มีการ
น าเอาความเป็นเอกลกัษณ์ สิ่งท่ีมีช่ือเสียงตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาบรูณาการทัง้รายวิชาท่ีเก่ียวข้อง  และ
กิจกรรมคณุธรรม จริยธรรม  กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นโรงเรียนท่ีส่งเสริมนกัเรียนและชุมชนตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีการพฒันาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งผลความส าเร็จ
ทัง้หมดของกระบวนการทัง้หมด ได้รับความร่วมแรงร่วมใจทัง้ผู้ปกครอง บ้าน วดั วิทยากรท้องถ่ิน ส่วนราชการ
ตา่งๆ ตลอดจนโรงเรียนน้องในเขตอ าเภอวารินช าราบ  โรงเรียนวิจิตราพิทยามีวิธีการจดัการในแตล่ะกลุ่มของผู้ส่ง
มอบดงันี ้ ครูผู้สอนภาษาตา่งประเทศ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งมอบการจดัการเรียนการสอนทางด้านภาษาไปยงันกัเรียน
และผู้ รับบริการอ่ืนๆ ครูอตัราจ้างท่ีท าการสอนรายวิชาอ่ืน ท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งมอบการจดัการเรียนการสอนในกรณี
ท่ีครูไมเ่พียงพอในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้มัน่ใจว่า ผู้ส่งมอบมีคณุสมบตัท่ีิตอบสนองตอ่ความจ าเป็นด้าน
การปฏิบตัิการและพร้อมท่ีจะช่วยยกระดบัผลการด าเนินการของโรงเรียนและความพึงพอใจของนกัเรียนและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนด าเนินการดังนี ้ แต่งตัง้คณะกรรมการในการวางแผนคัดเลือกและทดสอบความรู้
ความสามารถให้มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัต าแหน่งตามระเบียบการรับบคุลากร ก าหนดแผนพฒันาบคุลากรให้มี
ขีดความสามารถในการบริการ มีการวดัและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบโดยการนิเทศแผนการจดัการ
เรียนรู้ นิเทศการจดัการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนและประเมินคณุภาพของผู้ส่งมอบจาก
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน วดัความพึงพอใจในการจดัหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของผู้ส่ง
มอบจากนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุๆ ภาคเรียน และน าข้อมลูย้อนกลบัให้แก่ผู้ส่งมอบได้รับทราบ เพ่ือให้
น าผลไปปรับปรุงและพฒันาตนเองให้บรรลตุามตวัชีว้ดัของข้อก าหนดท่ีส าคญัตอ่ไป 
 ผู้สง่มอบท่ีเป็นบริษัท ห้างร้าน/ห้างหุ้นสว่น โรงเรียนวิจิตราพิทยาการได้ด าเนินการจดัซือ้หรือจดัจ้าง
พสัด ุต้องสง่มอบพสัดภุายในระยะเวลาท่ีท าสญัญาหรือข้อตกลงไว้  ในกรณีการจดัซือ้หนงัสือแบบเรียน  โรงเรียน
ส ารวจความต้องการหนงัสือเรียนของครูผู้สอนในรายวิชาตา่ง ๆ  เม่ือคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่ายเห็นชอบแล้ว จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการจดัซือ้  ในสว่นของการส่งมอบพสัด ุ คณะกรรมการ 
ตรวจรับพสัดจุะรายงานผลการตรวจรับให้ผู้บริหารสถานศกึษาทราบ  หากผู้สง่มอบจดัส่งลา่ช้า หรือสง่มอบพสัดุ
แตกตา่งจากท่ีก าหนดไว้ โรงเรียนวิจิตราพิทยาจะแจ้งให้ผู้สง่มอบปรับปรุงแก้ไข หากผู้สง่มอบจดัสง่ลา่ช้าเกิน
ก าหนด โรงเรียนวิจิตราพิทยาจะแจ้งการปรับและปรับในอตัราท่ีระบใุนสญัญาหรือข้อตกลงนัน้    
  ส่วนผู้ ส่งมอบท่ีเป็นครูประจ าการท่ีท าหน้าท่ีสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการประเมินจะใช้
กระบวนการนิเทศภายในเช่นเดียวกับผู้ส่งมอบท่ีเป็นครูผู้สอนภาษาตา่งประเทศและครูอตัราจ้าง ถ้าผู้ส่งมอบใน
กรณีนีไ้ม่ผ่านการประเมิน จะมีกระบวนการพฒันาผู้สง่มอบและก ากบัตดิตาม ตามวงจรคณุภาพ PDCA ภายใต้ 
VJT Model ในการประเมินจะใช้คณะกรรมการประเมินท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านตรวจสอบเป็นระยะและเม่ือ
สิน้สุดภาคเรียนจะประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของผู้ส่งมอบโดยนกัเรียนกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าไม่
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ผ่านการประเมินจะไม่มีการต่อสญัญาจ้างเพ่ือไม่ให้เกิดความเส่ียงในกรณีเลิกจ้าง  แสดงได้ตามภาพประกอบ 
ท่ี 6.5 

 
ภาพประกอบท่ี 6.5 การจดัการหว่งโซอ่ปุทานของโรงเรียนวิจิตราพิทยา 

 ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency 

Preparedness) 
  (1) ความปลอดภัย (Safety)  
   โรงเรียนมีการแต่งตัง้คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) งานสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบ
น า้ด่ืมและห้องน า้ห้องสขุา มีการประชาสมัพนัธ์ รณรงค์ให้ข้อมลูหน้าเสาธง และเสียงตามสายให้ความรู้ทัง้ครูทัง้
นกัเรียน บคุลากรในโรงเรียนและชมุชน ด าเนินการตรวจสอบเช็คสภาพระบบ  และอปุกรณ์ไฟฟ้า พร้อมด าเนินการ
ซ่อมเสริม อย่างสม ่าเสมอ ตวัอย่างเช่น โรงเรียนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองระบบไฟฟ้าโรงเรียน โดยปรับปรุง
วางแผนในด้านการป้องกัน และประหยัดพลงังานอย่างคุ้มคา่ จดัท าระบบ 5ส จดัท าโครงการน า้ด่ืมสะอาดและ
ฝ่ายอาคารสถานท่ีมีระบบการตรวจสอบ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีช ารุดเช่น พัดลม ไฟฟ้า ประตู หน้าต่าง และได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหานกพิราบบริเวณหอประชมุ  และอาคารตา่งๆ โดยการท าตาข่ายกัน้ไมใ่ห้นกพิราบมาอาศยั
และแพร่เชือ้โรค เป็นต้น 
  (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
                            โรงเ รียนแต่งตัง้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลความเ รียบร้อยในวันราชการและ
วนัหยดุราชการ  มีการจดัตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ ช่วยเหลือในภาวะฉกุเฉิน เชน่ ถงัดบัเพลิง  ชดุปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  มี
งานพยาบาลให้ความรู้ แนะน า และรณรงค์เร่ืองโรคติดตอ่ตามช่วงเวลาจ าเป็นและเร่งด่วน  โรงเรียนจดัตัง้ศนูย์
เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid 19) และรณรงค์ให้ความรู้กบัครู นกัเรียน ผู้ปกครอง เก่ียวกับการแพร่ระบาด  การป้องกนั การปฏิบตัิตวั
เพ่ือเฝ้าระวงั การเว้นระยะหา่ง และการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ตามประกาศของ ทาง
ราชการ เป็นต้น 
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หมวด 7 

ผลลัพธ์ (RESULTS) 
 

 โรงเรียนวิจิตราพิทยา จดัการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา ระดบั
มธัยมศึกษาตอนต้น มธัยมตอนปลาย สนบัสนนุส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ ด้วยการจดั
สภาพแวดล้อมทัง้ทางกายภาพ และวิชาการ รวมทัง้สนับสนุนด้านการค้นคว้าข้อมูล ผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศ และการบริการอ่ืนๆ เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ เป็นไปตามความคาดหวงัของ
นกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านงานประจ าตามโครงสร้างการบริหาร กิจกรรมโครงการ แผนงาน ตาม
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวิจิตราพิทยา ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบตักิารรายปี ท่ีมีระบบการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการอย่างมีประ สิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นนกัเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศกึษา และกระบวนการปฏิบตัอิยา่งเป็นระบบ ผลลพัธ์ของการด าเนินการ แสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

7.1 ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ  (Product and Process RESULTS) 
 ก. ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการท่ีมุ่งเน้นนักเรียน (STUDENT Focused Product and 

PROCESS Result) 
                โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้พฒันาหลกัสตูรระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย ภายใต้
กรอบโครงสร้างของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ตามความต้องการของนกัเรียน
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตอ่เน่ือง โดยใช้ข้อมูลจากการรับฟังเสียงของนกัเรียนปัจจบุนัและนกัเรียนในอนาคต 
ผลลพัธ์ของหลกัสตูรด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรากฏดงันี ้
             (1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของหลักสูตรโรงเรียนวิจิตราพทิยา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  

 

  ภาพประกอบท่ี 7.1(1) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพของกระบวนการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 
                                 โรงเรียนวิจิตราพิทยา พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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                จากภาพประกอบท่ี 7.1(1) พบว่า เม่ือท าการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภายใต้รูปแบบ VJT Model พบว่า          
ในปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 ระดับของผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการจัดท าหลักสูตร
สถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา ของแผนการเรียนส าหรับนกัเรียนทัว่ไป แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่ น และ
แผนการเรียนทวิศึกษา ส าหรับนักเรียน อยู่ในระดับดี แสดงว่า โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา  มีแนวโน้มสูงขึน้ แต่เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายซึ่ง
ก าหนดไว้เท่ากบั 100 มีคา่ต ่ากว่าคา่เป้าหมายคือ 82 85 และ 91 ตามล าดบั โรงเรียนวิจิตราพิทยาจึงจ าเป็นต้อง
วางแผนพฒันาประสิทธิภาพของกระบวนการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา ให้เทียบเทา่กบัคา่
เป้าหมาย 
  (2) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวิจิตราพทิยา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 
ภาพประกอบท่ี 7.1(2) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 

                                    โรงเรียนวิจิตราพิทยา พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

               จากภาพประกอบท่ี 7.1(2) เม่ือท าการวัดประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ภายใต้รูปแบบ VJT Model พบว่า 
ระดับของผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ ในปีการศึกษา  2561 2562 และ 2563 มีพัฒนาการดีขึน้ทุกปี แสดงว่า
โรงเรียนวิจิตราพิทยามีประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนสงูขึน้ เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายแล้วยงัต ่ากว่า  
คา่เป้าหมาย แตมี่แนวโน้มวา่จะมีพฒันาการขึน้จนสามารถเทียบเท่าคา่เป้าหมายได้ในอนาคต 

 ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS 

RESULTS) 
  (1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process EFFECTIVENESS and 

Efficiency) 
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    (1.1) ประสิทธิผลของกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษา  โรงเรียนวิจิตรา
พิทยา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น แผนการเรียนส าหรับนกัเรียนทัว่ไป 

    1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตรา
พิทยา ปีการศกึษา 2561 2562 และ 2563 มีคา่ เทา่กบัร้อยละ 100 ซึง่ตรงกบัคา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
    2) นกัเรียนท่ีจบการศกึษาภาคบงัคบั 

 

ภาพประกอบท่ี 7.1(3) แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของนกัเรียนท่ีจบการศกึษาภาคบงัคบั 

               จากภาพประกอบท่ี 7.1(3) พบวา่ ร้อยละของนกัเรียนท่ีจบการศกึษาภาคบงัคบั พร้อมรุ่นในปีการศกึษา 
2561 2562 และ 2563 มีคา่เท่ากบั 65.00  75.14 และ 65.89 ตามล าดบั ซึ่งปีการศกึษา 2563 ลดลงเน่ืองจากอยู่
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จึงท าให้นกัเรียนยงัไม่สามารถมาติดตอ่แก้ผลการเรียนได้  
จงึต้องขยายระยะเวลารอนกัเรียนมาตดิตอ่ในล าดบัตอ่ไป 
    3) นกัเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ อ่าน คิดวิเคราะห์ ตามท่ีหลกัสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา ในปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 มีค่าเท่ากับร้อยละ 94.56 92.92 และ
96.07  แสดงวา่นกัเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา มีประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
    4) นกัเรียนท่ีผ่านการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  
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     ภาพประกอบท่ี 7.1(4) แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์           

              จากภาพประกอบท่ี 7.1(4) พบว่า ร้อยละของนกัเรียนท่ีผ่านการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  ใน 
ปีการศึกษา 2561 2562 และ  2563 มีค่าเท่ากับ 94.56  92.92 และ 96.07 ตามล าดบั ซึ่งมีค่าสูงกว่าเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้ แสดงให้เห็นถึงคณุภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ เรียน 
                    5) นกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  

 
                                   
       ภาพประกอบท่ี 7.1(5)  แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  ท่ีมีผลการ
ประเมินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

              จากภาพประกอบท่ี 7.1(5) พบว่า ร้อยละของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมีผลการประเมิน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด ในปีการศึกษา 2561 2562 และ มีค่าเท่ากับ 73.78 
73.05 และ 89.36 ตามล าดบั  
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  (1.2) ประสิทธิผลของกระบวนการจดัการเรียนการสอน ตามหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตรา

พิทยาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรียนทวิศกึษา (เรียนร่วมหลกัสตูรอาชีวศกึษาและมธัยมศกึษาตอน

ปลาย) 

   1) รายวิชาท่ีสอนครบตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา แผนการเรียนทวิศึกษา 
(เรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศกึษาตอนปลาย) ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 มีค่าเท่ากับร้อยละ 
100 ทกุปี แสดงว่าโรงเรียนวิจิตราพิทยาได้จดัการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างของหลกัสตูร  และเม่ือเทียบกบั
คา่เป้าหมายมีคา่ ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
   2) นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  แผนการเรียนทวิศกึษา (เรียนร่วมหลกัสตูรอาชีวศกึษา
และมธัยมศึกษาตอนปลาย) เร่ิมเรียนในปีการศกึษา 2562 และ 2563 ท่ีมีผลการประเมินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

 
 

 ภาพประกอบท่ี 7.1(6)  แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
แผนการเรียนทวิศกึษา (เรียนร่วมหลกัสตูรอาชีวศกึษาและมธัยมศกึษาตอนปลาย) ท่ีมีผลประเมินการศกึษา
ค้นคว้าด้วยต้นเองผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
             จากภาพประกอบท่ี 7.1(6) เม่ือท าการวัดประสิทธิผลโดยการประเมินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
พบว่าระดับของผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 95.20 และ 98.48 
ตามล าดบั แสดงว่าโรงเรียนวิจิตราพิทยา มีประสิทธิผลของการประเมินการศกึษาค้นคว้าด้วยต้นเองเพิ่มขึน้ทกุปี
   (1.3) ประสิทธิผลของกระบวนการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรโรงเรียนวิจิตราพิทยา ระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย แผนการเรียนส าหรับนกัเรียนทัว่ไป 
    1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตรา
พิทยา  ปีการศกึษา  2561 2562 และ 2563 มีคา่เทา่กบัร้อยละ 100 ซึง่ตรงกบัคา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
    2) นกัเรียนท่ีจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานพร้อมรุ่น 
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   ภาพประกอบท่ี 7.1(7) แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแผนการเรียน   
                                   ส าหรับนกัเรียนทัว่ไป ท่ีจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานพร้อมรุ่น 

        จากภาพประกอบท่ี 7.1(7) พบว่า ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน
ส าหรับนกัเรียนทัว่ไปท่ีจบการศึกษาขัน้พืน้ฐานพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 มีค่าเท่ากับ 88.23 
50.83 และ 82.05 ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้ทกุปี 
    3) นักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน             
ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2561 2562 และ 
2563 มีคา่เทา่กบัร้อยละ 98.23 96.02 และ 97.95 แสดงว่านกัเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยามีประสิทธิผลตามสงูกว่า
เป้าหมายท่ีก าหนด 
    4) นกัเรียนท่ีผา่นการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 
 

ภาพประกอบท่ี 7.1(8)  แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
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 จากภาพประกอบท่ี 7.1(8) พบว่า คา่ร้อยละของนกัเรียนท่ีผ่านการประเมินคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
ในปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 มีค่าเท่ากับ 98.23 96.02 และ 97.95   ตามล าดับ เม่ือเทียบกับค่า
เป้าหมาย มีคา่สงูกวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้คือ 83 84 และ 85 
    5) รางวลัเหรียญทองท่ีนกัเรียนท่ีได้รับรางวลัในการแข่งขันศิลปหตักรรมนักเรียนระดบัภาค
และระดบัชาตเิทียบกบัโรงเรียนคูเ่ทียบ 

 
 

ภาพประกอบท่ี 7.1(9) แผนภมูิแทง่แสดงจ านวนรางวลัเหรียญทองท่ีนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
                                       ได้รับในการแขง่ขนัศลิปหตักรรมนกัเรียนระดบัภาคและระดบัชาติเทียบกบัโรงเรียน 
                                       คูเ่ทียบ  

              จากภาพประกอบท่ี 7.1(9) พบว่า ในปีการศึกษา  2561 และ 2562 โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้รับรางวลั
เหรียญทองจากการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคและระดบัชาติ จ านวน 11 เหรียญ  และ 13 เหรียญ 
ตามล าดบั ส่วนโรงเรียนคู่เทียบได้รับรางวลัเหรียญทองระดบัภาคและระดบัชาติ จ านวน 98 เหรียญ และ 109 
เหรียญ ตามล าดบั  แสดงว่าโรงเรียนวิจิตราพิทยามีผลการพัฒนาศกัยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศมีแนวโน้ม
สงูขึน้ เม่ือเทียบเคียงกบัโรงเรียนคูเ่ทียบโรงเรียนวิจิตราพิทยาต้องพฒันาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 
                       6)  นกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  
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   ภาพประกอบท่ี 7.1(10)  แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินการศกึษาค้นคว้า              
                                                    ด้วยตนเองผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด    
                      
               จากภาพประกอบท่ี 7.1(10) พบว่า ร้อยละของนกัเรียน ท่ีมีผลการประเมินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในปีการศึกษา 2561 2562 และ  2563 มีค่าเท่ากับ 76.98 91.27 และ 91.35
ตามล าดบั ซึ่งมีค่าเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี เม่ือเทียบกบัค่าเป้าหมาย แสดงให้เห็นถึงคณุภาพการจดัการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
   (1.4)  ประสิทธิผลของกระบวนการจดัการเรียนการสอน ตามหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตรา
พิทยา ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่ น  
    1) รายวิชาท่ีสอนครบตามหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา แผนการเรียนภาษาจีน-
ภาษาญ่ีปุ่ น  ในปีการศกึษา 2561 2562 และ 2563 มีคา่เท่ากบั  95.70 100 และ 92.42   แสดงว่าโรงเรียนวิจิตรา
พิทยา ได้จดัการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างของหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา และเม่ือเทียบกบั
คา่เป้าหมาย มีคา่ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
    2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่ น ท่ีมีผลการ
ประเมินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด 
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  ภาพประกอบท่ี 7.1(11)  แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
      แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่ น ท่ีมีผลการประเมินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
                                       ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด                             

 จากภาพประกอบท่ี 7.1(11) พบว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีน-
ภาษาญ่ีปุ่ น ท่ีมีผลการประเมินการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองผา่นเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด คดิเป็นร้อยละ 100 ซึง่ใน
ปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563  โรงเรียนวิจิตราพิทยาได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้เท่ากับ 90 92 และ 95 
ตามล าดบั แสดงว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่ น มีผลการประเมิน
การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด แสดงถึงประสิทธิผลของกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนของโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
   (1.5) ประสิทธิผลของกระบวนการการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรโรงเรียนวิจิตราพิทยา 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
    1) รายวิชาท่ีสอนครบตามหลกัสตูรทวิศกึษาในปีการศกึษา 2562 และ 2563 มีคา่เท่ากบัร้อย
ละ 100 ทุกปี  แสดงว่าโรงเรียนวิจิตราพิทยา ได้จัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร และเม่ือ
เทียบกบัคา่เป้าหมาย มีคา่ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
    2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา นักเรียนเร่ิมเรียนในปีการศึกษา 
2562 และ 2563 
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 ภาพประกอบท่ี 7.1(12)  แผนภมูิแทง่แสดงคา่เฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลกัสตูรทวิศกึษา 
 จากภาพประกอบท่ี 7.1(12)  พบวา่ ร้อยละของนกัเรียนหลกัสตูรทวิศกึษา ปีการศกึษา 2562 และ 2563
มีคา่เฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเท่ากบั 1.91 และ 2.42  ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้ทกุปี เม่ือเทียบกบัคา่
เป้าหมายแล้วสงูกวา่คา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
       (1.6)  ผลสมัฤทธ์ิการทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ตามตวับง่ชีท่ี้ 5 เทียบ
กบัโรงเรียนคูเ่ทียบปีการศกึษา 2561 2562 และ 2563 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 7.1(13)  แผนภมูิแทง่แสดงผลสมัฤทธ์ิการทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
                                    ตามตวับง่ชีท่ี้ 5 เทียบกบัโรงเรียนคูเ่ทียบปีการศกึษา 2561 2562  และ 2563                              

       จากภาพประกอบท่ี 7.1(13) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขัน้พืน้ฐาน                 
(O-NET) ของโรงเรียนวิจิตราพิทยา ในระยะสามปี มีผลสมัฤทธ์ิแตล่ะปีการศกึษาไมค่งท่ี และเม่ือเทียบกบัโรงเรียน
คูเ่ทียบพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิของโรงเรียนคูเ่ทียบในระยะสามปีการศกึษาไมค่งท่ีเชน่เดียวกนั  
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  (2)  การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
   โรงเรียนได้กระบวนการเตรียมพร้อมต่อภาวะ ฉุกเฉิน 6.2 (ค) เพ่ือรับผลกระทบจากการจดัการ
เรียนการสอนผลลพัธ์ของการเตรียมความพร้อมปรากฏดงันี ้
   1) นกัเรียนท่ีมีความรู้ตอ่ภาวะฉกุเฉินและจะปฏิบตังิานตามขัน้ตอนในการซ้อมรับภาวะฉกุเฉิน 

 
         ภาพประกอบท่ี 7.1(14)  แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความรู้ตอ่ภาวะฉกุเฉิน 
                                                   และปฏิบตัติามขัน้ตอนในการซ้อมรับภาวะฉกุเฉิน                              
 จากภาพประกอบท่ี 7.1(14)  พบว่า ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนในการซ้อมรับภาวะฉุกเฉิน ปีการศึกษา  2561 2562 และ 2563 มีค่าเท่ากับ 90.00 92.00 และ 95.00
ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มมากขึน้ทกุปี และเม่ือพิจารณาคา่ร้อยละของการปฏิบตัิตามขัน้ตอนในการซ้อมรับภาวะฉกุเฉิน 
มีคา่เทา่กบั 88.00 90.00 และ 93.00 ตามล าดบั ซึง่เพิ่มมากขึน้ทกุปี 
   2) ระดบัคณุภาพของวสัดอุปุกรณ์และปัจจยัในการพร้อมใช้ในภาวะฉกุเฉิน 

 
ภาพประกอบท่ี 7.1(15)  แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพของวสัดอุปุกรณ์และปัจจยัความพร้อมใช้ 

                                              ในภาวะฉกุเฉิน 
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 จากภาพประกอบท่ี 7.1(15) พบวา่ เม่ือท าการวดัประสิทธิภาพของวสัดอุปุกรณ์และปัจจยัความพร้อม
ใช้ในภาวะฉกุเฉิน พบวา่ ผลลพัธ์ด้านระดบัคณุภาพ ในปีการศกึษา 2561 2562 และ 2563 เทา่กบั 4.18 4.33 
และ 4.58 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่โรงเรียนวิจิตราพิทยา มีระดบัคณุภาพของวสัดอุปุกรณ์และปัจจยัความพร้อม
ใช้ในภาวะฉกุเฉินสงูขึน้ เม่ือเทียบกบัคา่เป้าหมายแล้วยงัต ่ากว่าคา่เป้าหมาย แตมี่แนวโน้มวา่จะมีการพฒันาขึน้
จนสามารถเทียบเทา่คา่เป้าหมายได้ในอนาคต 
 ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management RESULTS) 
            การจดัการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลตามหลกัสตูรโรงเรียนวิจิตราพิทยา ได้มอบให้ผู้ส่งมอบ 
คือ  ครูชาวต่างประเทศท่ีเช่ียวชาญด้านการสอนภาษาองักฤษ จีน และภาษาญ่ีปุ่ น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจดั
การศกึษา โดยมีข้อก าหนดท่ีผู้ส่งมอบเหลา่นัน้ถือปฏิบตัิ และรับผิดชอบผลท่ีเกิดขึน้ ผลลพัธ์ของการบริหารจดัการ 
แสดงได้ดงันี ้

(1)  ประสิทธิผลการด าเนินงานตามข้อก าหนดของผู้ส่งมอบ 

 
ภาพประกอบท่ี 7.1(16)  แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิผลการด าเนินงานตามข้อก าหนดของผู้สง่มอบ 

             จากภาพประกอบท่ี 7.1(16) พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในรายวิชาท่ีท าการจดัการเรียน
การสอนโดยผู้ส่งมอบ ในปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 มีค่าเท่ากับ 2.89 2.90 และ 3.00 ตามล าดบั ซึ่ง
เพิ่มขึน้ทกุปี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการให้บริการของผู้สง่มอบ และท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีตอ่ผู้ เรียน 
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  (2) ระดับความพงึพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัตงิานของผู้
ส่งมอบ 

 
              ภาพประกอบท่ี 7.1(17)  แผนภมูิแทง่แสดงระดบัความพงึพอใจของนกัเรียน ครูและบคุลากรทาง 
                                                  การศกึษาตอ่การปฏิบตังิานของผู้สง่มอบ 

 จากภาพประกอบท่ี 7.1(17) พบว่า เม่ือท าการวัดระดบัความพึงพอใจของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต่อการปฏิบัติงานของผู้ ส่งมอบ ภายใต้ รูปแบบ VJT Model พบว่า ระดับความพึงพอใจใน 
ปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 4.42 4.60 และ 4.78 ตามล าดบั แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ
ท างานของผู้ ส่งมอบซึ่งแสดงจากระดับความพึงพอใจของนักเรียนครูและบุคลากรท่ีสูงขึน้ เม่ือเทียบกับค่า
เป้าหมายแล้วยงัต ่ากวา่คา่เป้าหมาย แตมี่แนวโน้มวา่จะมีการพฒันาขึน้จนสามารถเทียบเทา่คา่เป้าหมาย 
7.2  ผลลัพธ์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder-Focused RESULTS) 
 ก. ผลลัพธ์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Focused 

Results) 

  (1) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนวิจิตราพิทยา ในการจดัการเรียนการสอน และการบริการเสริมอ่ืนๆ ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และ
มธัยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบตัรวิชาชีพ ทัง้แผนการเรียนส าหรับนักเรียนทั่วไป และแผนการเรียน
ภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่ น   
          1) ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อหลกัสูตร การจดัการเรียน
การสอน และบริการเสริมอ่ืนๆ  
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        ภาพประกอบท่ี 7.2(1)  แผนภมูิแทง่แสดงระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่ 
                                           หลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน และบริการเสริมอ่ืนๆ 
 
 จากภาพประกอบท่ี 7.2(1) พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตอ่หลกัสตูร 
ในปีการศกึษา 2561  2562 และ 2563 เท่ากับ 4.25 4.40 และ 4.55  มีระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 
เทา่กบั 4.42 4.51 และ 4.70 และระดบัความพงึพอใจตอ่บริการเสริมอ่ืนๆ เท่ากบั 4.44 4.67 และ 4.80 ตามล าดบั 
เม่ือเทียบกบั คา่เป้าหมายคือ 4.50 แล้วเท่ากบัหรือสงูกว่าคา่เป้าหมาย และมีแนวโน้มว่าจะมีการพฒันาขึน้ทกุปี 
จนสงูกวา่คา่เป้าหมายได้ในอนาคต 
 

                   (2) ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางท่ี 7.2(1) ผลลพัธ์ด้านความผกูพนัของนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีออกกลางคนั 0.00 0.00 0.00 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีท าผิดวินยัของโรงเรียน 2.00 1.00 1.00 

ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีจิตสาธารณะในการชว่ยกิจกรรมของโรงเรียน 80.02 95.65 98.50 

ร้อยละของจ านวนศษิย์เก่าท่ีเพิ่มขึน้ในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 83.52 86.65 88.75 

จ านวนนกัเรียนท่ีเข้าศกึษาตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1 223 189 200 

จ านวนนกัเรียนท่ีเข้าศกึษาตอ่ในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4 88 99 123 

 จากตารางท่ี 7.2(1) พบว่า ด้านความผกูพนัของนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย เม่ือเปรียบเทียบข้อมลู
ในแต่ละด้านปรากฏว่า ตัง้แต่ปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 ร้อยละของนกัเรียนท่ีออกกลางคนั มีค่า 0.00
ร้อยละของนกัเรียนท่ีท าผิดวินยัของโรงเรียน มีค่าลดลง ร้อยละของจ านวนนกัเรียนท่ีมีจิตสาธารณะในการช่วย
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กิจกรรมของโรงเรียน และร้อยละของจ านวนศษิย์เก่าท่ีเพิ่มขึน้ในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน มีคา่เพิ่มขึน้ และ
จ านวนนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพิ่มมากขึน้ทุกปี แสดงให้เห็นความผูกพันกับ
โรงเรียนของผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตอ่โรงเรียนท่ีมีมากขึน้ ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบตังิานท่ีดีขึน้ 
7.3  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (WORKFORCE-Focused RESULT) 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (WORKFORCE-Focused RESULT) 
  (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
   1)  ครูท่ีเข้ารับการอบรมพฒันาทางวิชาการตรงตามสาขาวิชาและงานท่ีรับผิดชอบมากกว่า 20 
ชัว่โมงตอ่ปี 

 

ภาพประกอบท่ี 7.3(1) แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของครูท่ีเข้ารับการอบรมพฒันาทางวิชาการ 
                 ตรงตามสาขาวิชาและงานท่ีรับผิดชอบมากกวา่ 20  ชัว่โมงตอ่ปี 

 จากภาพประกอบท่ี 7.3(1) พบว่าในปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 ร้อยละของครูท่ีเข้ารับการ
อบรม ประชมุ สมัมนา  อบรมชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และพฒันาทางวิชาการ ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้  
มีคา่เทียบเทา่กบัคา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ แสดงถึงการพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 
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   2) ครูท่ีมีวิทยฐานะเพิ่มขึน้ 

 
 

ภาพประกอบท่ี 7.3 (2) แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของครูท่ีมีวิทยฐานะสงูขึน้ 
 จากภาพประกอบท่ี 7.3 (2)  พบว่า ในปี  2561 2562 และ 2563 ครูโรงเรียนวิจิตราพิทยามีวิทยฐานะ
แยกตามกลุ่มสูงขึน้ทุกปี แต่ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด แตค่รูจะต้องพฒันาตนเอง ตลอดจนหากได้รับ
การสนบัสนนุจากบคุลากรในโรงเรียนยอ่มสง่ผลให้ครูมีวิทยฐานะเพิ่มขึน้จากเดมิจนบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนด 
   3) ครูท่ีมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร (ICT) ในระดบัดี 

 
ภาพประกอบท่ี 7.3(3) แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของครูท่ีมีความรู้และทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ 

                           และทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในระดบัดี 

 จากภาพประกอบท่ี 7.3(3) พบว่า ในปี 2561 2562 และ 2563 ร้อยละของครูท่ีมีความรู้และทักษะ 
การใช้ภาษาองักฤษ และทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 85 
ขึน้ไป และมีคา่ร้อยละสงูขึน้ทกุปี เม่ือเทียบกบัคา่เป้าหมาย พบว่าครูมีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) ในระดบัดี  มีคา่สงูกว่าเป้าหมาย แตจ่ากแนวโน้มท่ีมีคา่สงูขึน้ แสดงให้เห็นว่า สามารถพฒันาครูให้
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มีความรู้และทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ และทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในระดบัดี  
ได้สงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองและมีแนวโน้มเทียบเทา่กบัเป้าหมายท่ีก าหนด 
  (2) บรรยากาศการท างาน 
   1) ประสิทธิภาพของการให้บริการสนบัสนนุครู 

 
 ภาพประกอบท่ี 7.3 (4)  แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพของการให้บริการสนบัสนนุครู     

 จากภาพประกอบท่ี 7.3(4) พบว่าในปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 โดยใช้แบบสอบถามประเมิน
ประสิทธิภาพของการให้บริการสนบัสนนุครู ในด้านความสะดวก  สวสัดิการ  ความปลอดภัยและบรรยากาศใน
การท างาน เม่ือประเมินประสิทธิภาพภายใต้รูปแบบ VJT  Model พบว่า ระดบัของผลลพัธ์มีแนวโน้มสงูขึน้ และ
สงูกวา่คา่เป้าหมายท่ีก าหนด ซึง่เป็นผลท่ีเกิดจากนโยบายในการใส่ใจตอ่ความสะดวก  สวสัดกิาร  ความปลอดภยั
และบรรยากาศท่ีดีในการท างานจงึท าให้ประสิทธิภาพท่ีเกิดขึน้มีคา่สงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
   2) ความพงึพอใจตอ่การจดับริการสิทธิประโยชน์และบรรยากาศในการท างาน 

 

ภาพประกอบท่ี 7.3 (5) แผนภมูิแทง่แสดงระดบัความพงึพอใจตอ่การจดับริการสิทธิประโยชน์ 
                   และบรรยากาศในการท างาน 
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 จากภาพประกอบท่ี 7.3(5) พบว่าในปี 2561 2562 และ 2563 การจัดบริการสิทธิประโยชน์และ
บรรยากาศในการท างาน พบว่า ระดบัของผลลพัธ์มีแนวโน้มสงูขึน้ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด หากบริหาร
จดัการอย่างเป็นระบบตามรูปแบบ  VJT Model ความพึงพอใจตอ่การจดับริการสิทธิประโยชน์ และบรรยากาศ
ในการท างานอาจสงูขึน้กวา่คา่เป้าหมาย 

  (3) การท าให้บุคลากรมีความผูกพัน 
   1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีชว่ยสร้างความผกูพนั 

 
ภาพประกอบท่ี 7.3 (6) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีชว่ยสร้างความผกูพนั 

 จากภาพประกอบท่ี 7.3(6) ในปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563 กิจกรรมท่ีช่วยสร้างความผูกพัน
ให้กับบุคลากร โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  เช่น กิจกรรมวนัขึน้ปีใหม่ การยกย่องเชิดชูเกียรติครู  วนัครู  
วนัสงกรานต์ ต้อนรับบคุลากรใหม่  กิจกรรมเกษียณอายุราชการครู พบว่าระดบัของผลลพัธ์สงูขึน้ และสงูกว่าค่า
เป้าหมายท่ีก าหนด แสดงให้เห็นถึงมีการด าเนินการพฒันากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
   2) ประสิทธิผลการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์และสวสัดกิาร 

 
ภาพประกอบท่ี 7.3 (7) แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์และสวสัดกิาร 
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 จากภาพประกอบท่ี 7.3(7) พบว่าร้อยละของการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์และสวสัดิการในปีการ 
ศกึษา 2561 2562 และ 2563 มีคา่สงูกว่าคา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ แสดงถึงประสิทธิภาพของการให้บริการท าให้
เกิดผลดีตอ่การปฏิบตังิานของบคุลากร 
  (4)  การพัฒนาบุคลากร 

 

 
ภาพประกอบท่ี 7.3 (8) แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของการพฒันาบคุลากร 

 จากภาพประกอบท่ี 7.3(8) พบว่า ในปีการศึกษา 2561 2562 และ 2563  ร้อยละของการพัฒนา
บุคลากรทัง้ในด้านหน่วยงานท่ีมีครูและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและตรงสาขาท่ีเหมาะสม  ด้านครูท่ีมี
ผลงานการสร้างนวตักรรม และด้านหน่วยงานท่ีสร้างมาตรฐานการปฏิบตัิงาน  มีคา่ เพิ่มขึน้ทุกด้าน และตรงตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างานของครูและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง สง่ผลให้ได้ผลลพัธ์ท่ี
ดีตอ่ผู้ เรียน 
7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (Leadership and Governance Results) 
       ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Leadership, Governance and Societal Responsibility RESULTS) 
  (1) การน าองค์กร 
   1) ประสิทธิภาพของกลไกการส่ือสาร 
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ภาพประกอบท่ี 7.4(1) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพของกลไกการส่ือสาร 

 จากภาพประกอบท่ี 7.4(1) การจัดการกลไกด้านการส่ือสารของโรงเรียนวิจิตราพิทยาเม่ือท าการ
ประเมินประสิทธิภาพ พบว่า ระดบัของผลลพัธ์ด้านประสิทธิภาพ ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 4.51 4.55 
และ 4.68 ตามล าดบั  แสดงว่าโรงเรียนวิจิตราพิทยามีประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านกลไกการส่ือสาร ซึ่งมี
แนวโน้มสงูขึน้แตเ่ม่ือเทียบกบัคา่เป้าหมายจะพบว่ายงัต ่ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนด 

2) ประสิทธิผลของการน าองค์กร 

 
 

ภาพประกอบท่ี 7.4(2) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิผลด้านการน าองค์กร 

 จากภาพประกอบท่ี 7.4(2) พบว่า ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีเข้าใจและน าสาระไปสู่การปฏิบตัิในปี 
2561 2562และ 2563 มีค่าเป้าหมายเท่ากับ 95 95 และ 95 ตามล าดบั ร้อยละของครูและบุคลกรท่ีพึงพอใจต่อ
พฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้างความผกูพนั ระดบัดีมากขึน้ไป ในปี 2561 2562 และ 2563 มีคา่เท่ากบั 90 92 
และ 93 ตามล าดบั แสดงว่าครูและบคุลากรโรงเรียนวิจิตราพิทยาพึงพอใจต่อพฤติกรรมของผู้บริหารในการสร้าง
ความผกูพนัในระดบัดีมากมีแนวโน้มสงูขึน้ สว่นร้อยละของครูและบคุลากรท่ีมีพฤติกรรมตามคา่นิยมของโรงเรียน 
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ในปี 2561 2562 และ 2563 มีค่าเท่ากับ 95 95 และ 95 ตามล าดับ แสดงว่า ครูและบุคลากร โรงเรียน 
วิจิตราพิทยามีพฤตกิรรมตามคา่นิยมท่ีโรงเรียนก าหนดเม่ือเทียบกบัคา่เป้าหมายผลลพัธ์มีคา่เทา่กบัท่ีก าหนด 
  (2) การก ากับดูแลองค์กร 
   1) ประสิทธิภาพของการก ากบัดแูลโรงเรียน เม่ือท าการประเมินประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบ  VJT 
Model พบวา่ระดบัผลลพัธ์ด้านประสิทธิภาพในปี 2561 2562 และ 2563 มีคา่เทา่กบั 5 ทกุปี แสดงให้เห็นว่าฝ่าย
บริหารของโรงเรียนวิจิตราพิทยามีประสิทธิภาพของการก ากบัดแูลโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นท่ีพึงพอใจของครู
และบคุลากร และใช้ข้อมลูเป็นฐานการก ากบัดแูลโรงเรียน 
    2) ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินของโรงเรียน 

 

ภาพประกอบท่ี 7.4(3) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินของโรงเรียน 
              จากภาพประกอบท่ี 7.4(3) เม่ือท าการประเมินประสิทธิภาพ  พบว่า ระดบัของผลลพัธ์ด้านประสิทธิภาพ 
ในปี 2561 2562 และ 2563 มีค่าเท่ากับ 4.51 4.68 และ 4.77 ตามล าดับ แสดงว่าโรงเรียนวิจิตราพิทยามี
ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการด้านการเงินอยู่ในระดบัดีมีแนวโน้มสงูขึน้ เม่ือเทียบกบัคา่เป้าหมายท่ีก าหนด 
คือ 5.00 จะเห็นว่า ยงัมีคา่ต ่ากว่าเป้าหมาย ส่วนความพึงพอใจของครูและบุคลากรตอ่การให้บริการด้านการเงิน 
ในปี 2561 2562 และ 2563 มีแนวโน้มสงูขึน้ แตย่งัไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  (3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ  
   1) ประสิทธิภาพของการก ากับดแูลให้ครูและบุคลากรปฏิบตัิตามกฎหมายประสิทธิภาพในการ
ก ากับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตัิตามกฎหมาย ประพฤติปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม  จดักิจกรรม
ชว่ยเหลือสงัคม และการให้บริการชมุชนตามข้อเรียกร้อง ในชว่งปี 2561 2562 และ 2563 อยู่ในระดบัดีมาก แสดง
ดงัภาพประกอบท่ี 7.4(4) 
   2) โรงเรียนวิจิตราพิทยาไม่มีครูท่ีถกูร้องเรียนการประพฤติผิดกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบั 
ในชว่งปี 2561 2562และ 2563 สอดคล้องกบัคา่เป้าหมายท่ีก าหนด 
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ภาพประกอบท่ี 7.4(4) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพในการก ากบัดแูลให้ครูและบคุลากรทางการศกึษา 
        ปฏิบตัิตามกฎหมาย ประพฤตปิฏิบตัอิยา่งมีจริยธรรมจดักิจกรรมช่วยเหลือสงัคม  

          และการให้บริการชมุชน ตามข้อเรียกร้อง 

  (4) จริยธรรม 
   1) ประสิทธิภาพของการก ากับดแูลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประพฤติปฏิบตัิ อย่างมี
จริยธรรม แสดงดังภาพประกอบท่ี 7.4(4) เม่ือท าการประเมินประสิทธิภาพ  พบว่า ระดับของผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิภาพ ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 5 ทกุปี แสดงว่าโรงเรียนวิจิตราพิทยามีประสิทธิภาพการก ากบั
ดแูลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีประพฤติปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรมอยู่ในระดบัดีมากทุกปี สอดคล้องกับค่า
เป้าหมายท่ีก าหนด 
   2) โรงเรียนวิจิตราพิทยาไมมี่ครูท่ีถกูร้องเรียนในเร่ืองจรรยาบรรณครู 
   3) ครูท่ีประพฤติปฏิบัติจนได้รับการยกย่องชมเชยซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2561 2562 และ 2563                         
คดิเป็นร้อยละ 100 
  (5)  สังคม 
   1) ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม จากภาพประกอบท่ี 7.4(4) เม่ือท าการ
ประเมินประสิทธิภาพ พบว่า ระดบัของผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 5 ทุกปี 
แสดงว่าโรงเรียนวิจิตราพิทยามีประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมช่วยเหลือสงัคมอยู่ในระดบัดีมากทกุปีสอดคล้อง
กบัคา่เป้าหมายท่ีก าหนด 
   2) ระดบัความพงึพอใจของสงัคมและชมุชนท่ีมีตอ่การให้บริการของโรงเรียน  
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ภาพประกอบท่ี 7.4(5) แผนภมูิแทง่แสดงระดบัความพงึพอใจของสงัคมและชมุชน 
             ตอ่การให้บริการของโรงเรียนวิจิตราพิทยา 

 จากภาพประกอบท่ี 7.4(5) ความพึงพอใจของสงัคมและชมุชนท่ีมีตอ่การให้บริการของโรงเรียนวิจิตรา
พิทยา ปี 2561 2562 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 92 95 97 ตามล าดบัมีแนวโน้มท่ีดีสงูกว่าคา่เป้าหมาย คือ ร้อยละ 
90 แสดงวา่ฝ่ายบริหารมีการก ากบัดแูลองค์กรอยา่งมีความรับผิดชอบเป็นท่ีพงึพอใจตอ่สงัคมในวงกว้าง 
   3) จ านวนกิจกรรมท่ีช่วยเหลือสงัคมต่อปี จากภาพประกอบท่ี 7.4(5) แสดงให้เห็นว่าในแต่ละปี 
โรงเรียนวิจิตราพิทยาด าเนินกิจกรรมท่ีช่วยเหลือสงัคมตามข้อเรียกร้องร้อยละ 95 ซึง่สงูกวา่คา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้คือ 
ร้อยละ 90 แสดงถึงการก ากบัดแูลองค์กรอยา่งมีคณุภาพ 
   4) ประสิทธิภาพของการให้บริการชมุชนตามข้อเรียกร้อง จากภาพประกอบท่ี 7.4(5) แสดงให้เห็น
ว่า โรงเรียนวิจิตราพิทยามีประสิทธิภาพในการก ากับดแูลโรงเรียนให้บริการชุมชนตามข้อเรียกร้องร้อยละ 90 92 
และ 95 ซึง่สงูกวา่คา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้คือ ร้อยละ 90 
 ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ(Strategy Implementation RESULTS) 
  (1) ประสิทธิภาพของการน าแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัติ 

 

ภาพประกอบท่ี 7.4(6) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพของการน าแผนปฏิบตักิารไปปฏิบตัิปี 2561-2563 
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 จากภาพประกอบท่ี 7.4(6) การน าแผนปฏิบตักิารไปสูก่ารปฏิบตัเิม่ือท าการประเมินประสิทธิภาพโดยใช้ 
VJT Model เป็นกรอบ พบวา่ ระดบัของผลลพัธ์ด้านประสิทธิภาพ ในปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากบั 4.40 4.57
และ 4.66 ตามล าดบั แสดงว่าโรงเรียนวิจิตราพิทยา มีประสิทธิภาพของการน าแผนปฏิบตัิการไปสู่การปฏิบตัิมี
แนวโน้มสูงขึน้ เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายยงัคงต ่ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ฝ่ายบริหารต้องทบทวนและปรับปรุง
ระบบการก ากบัตดิตามการน าแผนปฏิบตักิารไปปฏิบตังิานให้ดียิ่งขึน้ 
  (2) ประสิทธิผลของการน าแผนปฏิบัตกิารไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 

จากภาพประกอบท่ี 7.4(7) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิผลของการน าแผนปฏิบตักิารไปปฏิบตัิ 

 จากภาพประกอบท่ี 7.4(7) การน าแผนปฏิบตัิการไปปฏิบตัิเม่ือท าการประเมินประสิทธิผล พิจารณา
ร้อยละของกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ พบว่า ในปี 2561 2562 และ 2563 มีคา่เท่ากบั 91 93 และ 94 
ตามล าดับ แสดงว่า กิจกรรม โครงการต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เม่ือด าเนินการแล้วมีผลตามค่า
เป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดอยู่ในระดับดีมาก มีแนวโน้มท่ีจะบรรลุเป้าหมายมากขึน้ ถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับ               
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด คือร้อยละ 95 เม่ือพิจารณาร้อยละของหน่วยงานท่ีด าเนินงานบรรลุมาตรฐานท่ีก าหนด 
พบว่า ในปี 2561 2562 และ 2563 มีค่าเท่ากับ 100 ทัง้สามปี แสดงว่า หน่วยงานในโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนก าหนดจนกลายเป็นสมรรถนะหลักของโรงเรียน ถือว่ามี
แนวโน้มท่ีดีและบรรลตุามคา่เป้าหมายท่ีก าหนด เป็นผลมาจากการก ากบัองค์กรของฝ่ายบริหาร 

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงนิและตลาด (Financial and Market Results) 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านการเงนิและตลาด (Financial and Market Results)   

  (1)  ผลการด าเนินการด้านการเงนิ (Financial PERFORMANCE) 
 การเบิก จ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนวิจิตราพิทยาเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยยึด              
ความคุ้มคา่ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพ่ือประโยชน์สงูสดุ โรงเรียนวิจิตราพิทยาด าเนินการอยา่ง
เป็นระบบและเป็นปัจจุบนั ข้อมูลผลลพัธ์ด้านการเงินเหล่านีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในเพ่ือวางแผนเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนอธิบายไว้ใน 2.1 โดยฝ่ายบริหารมีระบบการก ากับดแูลให้เป็นไปตาม
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ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการเงิน  การบญัชี  และการพสัด ุอยา่งเคร่งครัด ซึง่อธิบายไว้ใน 1.2 
ผลลพัธ์ทางการเงินด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรากฏดงันี ้
   1)  ประสิทธิภาพของการบริหารด้านการเงินให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

 
 

ภาพประกอบท่ี 7.5(1) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพของการบริหารด้านการเงินให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

 จากภาพประกอบท่ี 7.5(1) การบริหารด้านการเงินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เม่ือท าการประเมิน
ประสิทธิภาพ พบว่า ระดับของผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพ ในปี 2561 2562และ 2563 เท่ากับ 5.00 แสดงว่า 
โรงเรียนวิจิตราพิทยาประสิทธิภาพของการบริหารด้านการเงินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เท่ากับเป้าหมายท่ี
ก าหนดทกุปี 
   2)  ประสิทธิผลด้านการบริหารงบประมาณท่ีแตล่ะหน่วยงานได้รับการจดัสรรเพ่ือด าเนินโครงการ
กิจกรรมให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 
ภาพประกอบท่ี 7.5(2)  แผนภมูิแทง่แสดงคา่ร้อยละของหนว่ยงานท่ีบริหารงบประมาณตามท่ีได้รับ 

                          จดัสรรและการด าเนินโครงการกิจกรรมบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
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 จากภาพประกอบท่ี 7.5(2) ค่าร้อยละของหน่วยงานท่ีบริหารงบประมาณตามท่ีได้รับจัดสรรและ
สามารถด าเนินการโครงการกิจกรรม ได้บรรลุตามตวัชีว้ัด ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด ในปี 2561 2562 และ 2563
เทา่กบั 100 และร้อยละของหน่วยงานท่ีด าเนินกิจกรรม โครงการบรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย มีคา่เทา่กบั ร้อยละ 
100 ทกุปี แสดงให้เห็นวา่โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณและด าเนินโครงการ กิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   3) รายได้สถานศกึษาตอ่ปี 

 
 

ภาพประกอบท่ี 7.5(3) แผนภมูิแสดงรายได้สถานศกึษาโรงเรียนวิจิตราพิทยา ปี 2561-2563 

 จากภาพประกอบท่ี 7.5(3) พบว่ารายได้สถานศึกษาในปี 2562 มีค่าลดลงเน่ืองจากโรงเรียนวิจิตรา
พิทยา  มีจ านวนลดลงตามสัดส่วนนักเรียนในเขตพืน้ท่ีบริการ  ท าให้จ านวนเงินลดลง ส่วนปี 2563 มีค่าสูงขึน้
เน่ืองจากจ านวนนกัเรียนเพิ่มขึน้  เพ่ือน ามาใช้บริหารจดัการเก่ียวกบัผู้สง่มอบ 
   4) จ านวนเงินบริจาคท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี 

 
 

 ภาพประกอบท่ี 7.5 (4) แผนภมูิแทง่แสดงจ านวนเงินบริจาคของโรงเรียนวิจิตราพิทยา ปีการศกึษา 
                     2561-2563 
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 จากภาพประกอบท่ี7.5 (4) แสดงว่าจ านวนเงินบริจาคเพิ่มขึน้ทุกปี  แสดงให้เห็นว่าการบริหารด้าน
การเงินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เม่ือท าการประเมินประสิทธิภาพภายใต้กรอบ VJT  Model พบว่า โรงเรียน 
วิจิตราพิทยา ได้รับการสนบัสนนุจากพนัธมิตรเพ่ือเป็นทนุการศกึษา และใช้พฒันาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้
เอือ้ตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 
   5) คา่สาธารณปูโภค 

 
 

ภาพประกอบท่ี 7.5(5) แผนภมูิแสดงคา่ใช้จา่ยสาธารณูปโภคโรงเรียนวิจิตราพิทยาระหวา่งปี 2562-2563 

 จากภาพประกอบท่ี 7.5 (5) การบริหารด้านการเงินเพ่ือใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคได้อย่างพอเพียงบน
พืน้ฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แสดงให้เห็นถึงการบริหารการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความ
คุ้มคา่ ประหยดั เพ่ือให้มีงบประมาณในการพฒันาด้านตา่งๆ ของโรงเรียน  
  (2) ผลลัพธ์การด าเนินการด้านตลาด (Marlaetplace PERFORMANCE) 
   1) ประสิทธิภาพของกลไกสร้างความสมัพนัธ์นกัเรียนในอนาคต 

 

ภาพประกอบท่ี 7.5 (6) แผนภมูิแทง่แสดงประสิทธิภาพของกลไกสร้างความสมัพนัธ์นกัเรียนในอนาคต 

30,274.00 

53,967.00 

 10,000.00

 20,000.00

 30,000.00

 40,000.00

 50,000.00

2662 2663

จ า
นว
นเ
งิน

ปี พ.ศ.

5.00 5.00 5.00
4.66 4.73 4.80

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2561 2562 2563

ระ
ดับ

คะ
แน

น

ปี พ.ศ.

คา่เป้าหมาย ประสิทธิภาพ



103 
 

 จากภาพประกอบท่ี 7.5 (6) ประสิทธิภาพของกลไกสร้างความสมัพนัธ์นกัเรียนในอนาคต เม่ือท าการ
ประเมินประสิทธิภาพ พบว่า ระดบัของผลลพัธ์ด้านประสิทธิภาพใน ปี 2561 2562 และ 2563 เท่ากับ 4.66 4.73 
และ 4.80 ตามล าดบั แสดงว่าโรงเรียนวิจิตราพิทยามีประสิทธิภาพของกลไกสร้างความสมัพนัธ์นกัเรียนในอนาคต
สูงขึน้ แต่เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา 
  2) จ านวนนกัเรียนท่ีได้รับเข้าเรียนในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1 และระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4  

 

         ภาพประกอบท่ี 7.5 (7) แผนภมูิแสดงจ านวนการรับนกัเรียนเข้าเรียนในระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1  
                                            และระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4  

 จากภาพประกอบท่ี 7.5 (7) พบวา่จ านวนของนกัเรียนท่ีรับเข้าเรียนตอ่โรงเรียนวิจิตราพิทยา ทัง้ในระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 และระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เปรียบเทียบแต่ละปีไม่คงท่ี อาจเน่ืองมาจากปัจจยัหลายๆ ด้าน 
ทางโรงเรียนวิจิตราพิทยาต้องหากลยุทธ์ในการพฒันาโรงเรียนให้เป็นท่ีพึงพอใจของนกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการมากย่ิงขึน้  
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