
 
 

นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.1  การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง  (Senior  Leadership)                                                          

 การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ  ผู้บริหารจะต้องน าองค์กรให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางของ              

การจัดการศึกษา  มีการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  มีความพร้อมด้านงบประมาณ  

วัสดุ  อุปกรณ์  เทคโนโลยี  และทรัพยากรบุคคล  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี  คนเก่ง               และมี

ทักษะชีวิต  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และสนอง

ความต้องการของชุมชน  โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญด้านผู้เรียน  ครู  บุคลากร  และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  รวมถึง

ผู้ส่งมอบ  พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน  โดยใช้  BP  Model  เป็นกรอบหลักความคิด ในการพัฒนา

เครื่องมือวัดและประเมินประสิทธิภาพ  และใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการ               จัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมายเป็นหลักในการวัดประสิทธิผล  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเน้นความเป็นระบบ

ความสอดคล้อง  และการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  ที่ก าหนด 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยม  (Vision,  Mission  and  Values) 

1) วิสัยทัศน์  พันธ์กิจ  และค่านิยม (Vision, Mission  and Values) 
      กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมของโรงเรียนได้ด าเนินการตามภาพที่  1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
   ภาพที่  1.1  กระบวนการจัดท าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยม 

      เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการสร้างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมของโรงเรียน  ผู้บริหารได้ใช้วงจร  PDCA  
ภายใต้  BP  Model  ประกอบด้วยการบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล  และหลักปฏิบัติของค่านิยม  “เก่ง  ดี  มีวินัย  
ได้มาตรฐาน”  ของโรงเรียน  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญต่อการน าองค์กรในการขับเคลื่อน  การจัดการศึกษา  ดังแสดงในภาพ
ที่  1.2  ดังต่อไปนี้ 

ผู้บริหาร 
ครู /นักเรียน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ชมรมศิษยเ์ก่า 
เครือข่ายผู้ปกครอง 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
รวบรวมข้อมูล 

 

วิสัยทศัน ์ พันธกิจ  ค่านิยม 

 

ไม่เหมาะสม ถูกต้องเหมาะสม 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1.2  ระบบการน าองค์กร 

 จากภาพที่  1.2  ระบบการน าองค์กร  จะเห็นว่า  การที่โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์
ได้นั้น  ผู้บริหารต้องใช้วงจรการท างานคุณภาพ  PDCA  ภายใต้กรอบ  BP  Model  และค่านิยมหลักของโรงเรียน  “เก่ง  
ดี  มีวินัย  ได้มาตรฐาน”  เพ่ือแสดงถึงคุณภาพตามที่ก าหนดในวิสัยทัศน์ร่วมกับบุคลากร   และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 (2)  การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม   
(Promoting  Legal  and  Ethical  Behavior)   

      โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีกระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม              

โดยประการแรก จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร  กลุ่ม

บริหารงานทั้ง 7 ฝ่าย  เจ้าหนา้ที่งานบุคคล และผู้แทนครู ประการที่สอง คณะกรรมการรวบรวมและจัดท ากฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เช่น หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณวิชาชีพครู จริยธรรมใน การปฏิบัติงาน ประการที่

สาม สื่อสารแบบสองทิศทาง เช่น การประชุมครู  หนังสือเวียน เว็บไซต์ของโรงเรียน เพ่ือให้ครูและบุคลากรรับทราบ 

และน าไปปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเพื่อก้าวสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ประการที่สี่   จัดกิจกรรม สนับสนุนเพื่อ

เสริมแรงและสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากร เช่น มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น ครูไม่มีวันลา ครูที่มาโรงเรียนแต่

เช้า เป็นต้น ประการที่ห้า ก ากับติดตามโดยใช้ BP  Model เป็นรูปแบบ   ในการก ากับ ติดตาม และโรงเรียนมีการ

Participation 

ออกแบบระบบ 
Plan / Design 

 

วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  คา่นิยม 

ขอ้คิดทบทวน/เรยีนรู ้
Check / Learn 

 

พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์
ปรชัญา 
คติพจน ์
ค าขวญั
โรงเรยีน 
อตัลกัษณ ์
เอกลกัษณ ์
สมรรถนะ 
วฒันธรรม

ปฏิบตั ิ
Do 

 
ประเมิน/
ปรบัปรุง 
Action 

 



 
 

ทบทวนประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม และประเมินประสิทธิผล   ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด คณะกรรมการได้น า

ผลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องเข้าสู่รอบการด าเนินการในช่วงต่อไป 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1.3  แสดงกระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 

 (3) การสร้างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ (Creating a Successful Organization)   

     ผู้อ านวยการโรงเรียนมีวิธีการสร้างความส าเร็จ  ให้กับโรงเรียน โดยมีระบบการด าเนินการ 

  ดังแสดงได้ตามตารางที่  1.1   ดังนี้  

ตารางท่ี 1.1   แสดงกระบวนการสร้างความส าเร็จของการด าเนินการสู่วิสัยทัศน์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

ระบบการสร้าง

ความส าเร็จ 
กระบวนการ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและผู้แทนครู  

โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และความสามารถด้านต่างๆ 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง ฝ่ายบริหารงานทั้ง 7 ฝ่าย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์ความเสี่ยง 

ของตนเอง เช่น 

  – ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้แก่ เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การติด  

0 ร มส. การส าเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น เป็นต้น  

  – ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ได้แก่ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 

การเบิกจ่ายเงิน ระบบบัญชี เป็นต้น     

  – ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้แก่ เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความ

ประพฤตินักเรียน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นต้น  

  – ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้แก่ เรื่อง ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่  

แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

รวบรวมและจัดท า 
ข้อกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
การส่งเสริมการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
การประพฤติปฏิบัติ   
อย่างมีจริยธรรม 

ส่ือสารแบบสองทศิทาง 

จัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเสริมแรง 

ก าหนดตัวชีวั้ดในการก ากับติดตาม 
BP  Model 

 

ปรับปรุง / พัฒนา 



 
 

ระบบการสร้าง

ความส าเร็จ 
กระบวนการ 

การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ เป็นต้น 

  – ฝ่ายบริหารงานบุคคล ได้แก่ เรื่อง อัตราก าลัง  การสร้างขวัญและก าลังใจ  

การปฏิบัติตามกฎหมาย  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นต้น 

3. จัดท าแผนบริหาร        

ความเสี่ยง 

แต่ละฝ่ายบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มวิชา จัดท าโครงการ/

กิจกรรม ทุกปีงบประมาณ และด าเนินงานตาม โครงการอย่างต่อเนื่อง  

จนส าเร็จตามแผนที่วางไว้ และบรรลุ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

4. ก ากับติดตาม             

การด าเนินงาน 

 แผนบริหารความเสี่ยง 

โดยใช้ BP  Model เป็นรูปแบบในการก ากับ ติดตาม ภายใต้ระบบ PDCA  โดย

คณะกรรมการ ตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 

5. ประเมินผล ใช้แบบตรวจสอบมาตรฐานการควบคุมภายในโรงเรียน 

 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ใช้ระบบและกระบวนการตามตารางที่ 1.1  โดยใช้การบริหาร ความเสี่ยงเข้ามา
เป็นหลักในการป้องกันมิให้การด าเนินการกิจกรรม  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีหยุดชะงัก  และมีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง  ใช้ในรอบการด าเนินการถัดไป  

การสื่อสารและผลการด าเนินงานของโรงเรียน (Communication  and  Organizational  Performance) 

(1) การสื่อสาร (Communication) ผู้บริหารมีระบบและกระบวนการสื่อสารแบบสองทิศทาง      
กับครู  บุคลากร  นักเรียน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและได้ข้อสรุปร่วมกัน  ดังภาพที่  1.4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      



 
 

กระบวนการ ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

ครูและบุคลากร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 
ก าหนดหัวข้อ 
ที่จะสื่อสาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ก าหนด 

วิธีการสื่อสาร 
 
 

ด าเนินการ 
สื่อสาร 

 
ทบทวน 

ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
การสื่อสาร 

 
ปรับปรุง 

การสื่อสาร 
 

 
ภาพที่  1.4  วิธีการสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ระบบและกระบวนการสื่อสารของโรงเรียน  ที่แสดงตามภาพที่  1.4  โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะท างาน  

ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธาน  และรองผู้อ านวยการทั้ง  5  ฝ่าย  เปน็รองประธาน  หัวหน้าฝ่าย  

หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นกรรมการ  และงานประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ                   

มีหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการท างาน  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสาร  วิเคราะห์ปรับปรุง               

เพ่ือพัฒนาการสื่อสารในรอบการด าเนินการถัดไป การสื่อสารมีระบบและกระบวนงานที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

   1) ก าหนดหัวข้อที่จะสื่อสาร ได้แก่ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม                

ข้อกฎหมาย ระเบียบ 

   2) ก าหนดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียเข้าใจทิศทางการจัดการศึกษา ด้วยวิธีการประชุม Social Network เสียงตามสาย หนังสือเวียน  

วิสยัทศัน ์/ เป้าประสงค ์/ พนัธกิจ / กลยทุธ ์
/คา่นิยม ขอ้กฎหมาย ระเบียบ 

ประชมุ/Social Network/ เสียงตามสาย/ หนงัสือเวียน/ ประกาศ/                       
E-Office/ สมัมนา/ โทรศพัท ์/ จดหมาย/ กลอ่งรบัความคดิเห็น/  
สายตรงผูบ้รหิาร/ แผนปฏิบตัิการประจ าปี/รายงานประจ าปี 
แผนปฏิบตัิการประจ าป / รายงานประจ าปี 
ถ่ายทอด สื่อสาร/ ประชมุ/ Social Network/ เสียงตามสาย/ หนงัสือเวียน/ 
ประกาศ/ E-office/ สมัมนา/ โทรศพัทจ์ดหมาย อยา่งตอ่เน่ืองและทกุครัง้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

ถ่ายทอด/ส่ือสารไปยังครู บุคลากร 
 นักเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 

รายงานประจ าปี 

 
 ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นเร่ืองๆ  

ทบทวนโดย BP Model/  
ขอ้มลูป้อนกลบั 

ตอบแบบสอบถาม/ แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ  

 ปรบัปรุงวิธีการสื่อสาร 



 
 

E - office สัมมนา โทรศัพท์  กล่องรับความคิดเห็น สายตรงผู้บริหาร แผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานประจ าปี  

   3) ด าเนินการสื่อสารเพ่ือน าสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันภายใต้การปฏิบัติตามข้อ

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยวิธีการและ ความถี่ของ

การสื่อสาร ดังแสดงตามตารางที่ 1.2 

          ตารางที่ 1.2  แสดงวิธีการและความถี่ของการสื่อสาร 

วิธีการ ผู้เกี่ยวข้อง ความถี่ของการสื่อสาร 

ประชุมครูและบุคลากรประจ าเดือน ครูและบุคลากร 1 ครั้ง/เดือน 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน

โรงเรียน 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงาน

โรงเรียน 

อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ 

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1  ครั้ง/สัปดาห์ 

ประชุมหัวหน้าระดับ หัวหน้าระดับ 1-2 ครั้ง/เดือน 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน 

2 ครั้ง/ภาคเรียน 

ประชุมคณะกรรม 

เครือขายผู้ปกครอง  

ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้ง

ระบบ 

โทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์ภายใน ครูและบุคลากร ไม่จ ากัด 

สายตรงผู้บริหาร ครูและบุคลากร  

นักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ไม่จ ากัด 

เครือข่ายสังคมออนไลน์  
(Social Network) 

ครูและบุคลากร  

นักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ไม่จ ากัด 

การสั่งงานผ่าน Line และ Fb 
 

ครูและบุคลากร  

นักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ไม่จ ากัด 

ประกาศ เสียงตามสาย หนังสือเวียน ครูและบุคลากร ไม่จ ากัด 

ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(E-office) 

ครูและบุคลากร ไม่จ ากัด 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ครูและบุคลากร  

นักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ครั้ง / ปี 

รายงานประจ าปี ครูและบุคลากร นักเรียน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 ครั้ง / ปี 

 



 
 

(2)  การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง  (Focus  on  Action)  ผู้อ านวยการโรงเรียน            
มีวิธีการด าเนินการ  เพ่ือให้ครูและบุคลากรมุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ปรับปรุงกระบวนการท างาน   น าไปสู่
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แสดงได้ตามภาพที่ 1.5 ดังนี้ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.5  แสดงกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน 

               1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and    Societal Responsibilities) 
การกับดูแลโรงเรียน (Organizational  GOVERNANCE) 

 (1) ระบบการก ากับดูแลโรงเรียน  (GOVERNANCE  System)  
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาด าเนินการก ากับดูแลโรงเรียนแสดงได้ตามภาพที่ 1.6 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

ประชมุชีแ้จงมอบนโยบาย  
กลยทุธ ์จดุเนน้ 

 

ก าหนดแนวทาง วิธีการตรวจสอบ 

และประเมินผลการปฏบิตัิงาน 

 

ด าเนินการก ากบั  ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

ประชมุสมัมนาเพ่ือวิเคราะห ์

ผลการด าเนินงาน 

กระบวนการ 

มุง่เนน้ 

การปฏิบตั ิ

 ปรบัปรุง แกไ้ขหรอืพฒันา 

ทบทวน 
 

ประสิทธิผล 

วิสัยทศัน ์ พันธกิจ  เป้าประสงค ์

งานหลัก งานสนับสนุน 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- รองผู้อ านวยการ 
- หวัหน้าฝ่ายฯ 
- หวัหน้ากลุ่มสาระฯ/ 
   หวัหน้างาน 
 

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- รองผู้อ านวยการ 
- หวัหน้าฝ่ายฯ 
- หวัหน้ากลุ่มสาระฯ/         
  หวัหน้างาน 
- ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

BP Model 

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ประสิทธิภาพ 
 

ตัวชีวั้ดตาม
แผนกลยุทธ ์

ระบบการก ากับติดตาม 



 
 

 จากภาพที่ 1.6  จะเห็นว่าในส่วนของงานหลัก  ผู้อ านวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ 
รองผู้อ านวยการท าหน้าที่ก ากับ  ดูแลฝ่าย  งาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน               
โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือในการก ากับ  ติดตาม  ส่วนงานสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
โรงเรียนได้มอบหมายให้ รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้างาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และผู้รับผิดชอบ
โครงการ  เป็นผู้ก ากับติดตาม  รายงานผลการด าเนินงาน  โดยใช้ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์   มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับงานนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และก ากับ ดูแล  ให้มีการด าเนินงาน    ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  การด าเนินงานจะประสานกับงานการเงินและงานพัสดุ  เพ่ือให้เป็นไป  ตามระเบียบ   มีความถูกต้อง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  (2) การประเมินผลการด าเนินงาน  (PERFORMANCE  Evaluation) 
  โรงเรียนด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของผู้อ านวยการและฝ่ายบริหาร   
จากวิธีการต่อไปนี้ 

1) ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียน 
2) ตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และผลการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์   
3) ประเมินผลจากความส าเร็จของการด าเนินงาน  ด้านผลลัพธ์  ผลการศึกษาต่อและรางวัล              

จากการแข่งขันของนักเรียน 
4) รับฟังความคิดเห็นจากการประชุมผู้ปกครอง  เครือข่ายผู้ปกครอง 
5) รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6) การนิเทศก ากับติดตาม 

 ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก 6 วิธีการ  จะถูกน าไปศึกษาวิเคราะห์  ทบทวน  เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลใน
การน าองค์กร  ดังภาพที่ 1.7 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.7  กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลในการน าองค์กร 

  การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal  and  Ethical  Behavior) 
 (1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ  (Legal  and  Regulatory  Behavior) 

  โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริหารราชการภายใต้กฎระเบียบและ
มาตรฐานการศึกษา  ดังนี้ 
 

ข้อมูล  สารสนเทศ 

ได้มาจาก  6  วิธีการ 

 

ศึกษา วิเคราะห์  ทบทวน 

ผู้น าระดับสูง  และคณะกรรมการ  ก ากับ  
ดูแลองคก์ร  ศึกษา  วิเคราะห ์ ทบทวน  
ประเมินคุณภาพภายใน  ประเมินผล
ความส าเร็จ  รับฟังความคิดเห็น  รับฟัง
ข้อเสนอแนะ  

ข้อมูล  สารสนเทศ 

ผู้น าระดับสูง  และ
คณะกรรมการ  นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม   
ดูแลองคก์ร  ปรับปรุง  
ประสิทธิผลในการน าองคก์ร 

 



 
 

1)   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 
2)   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  (แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2545  และ พ.ศ. 2553) 
3)   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 

(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553) 
4) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546 
5) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   
       (แก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.2551  และ  พ.ศ.2553) 
6) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ. 2539 
7) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
8) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (แก้ไข พ.ศ.2556) 
9) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
10) พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
11) กฎหมายระเบียบที่เก่ียวกับบริหารการเงิน  พัสดุ และสินทรัพย์ 
12) นโยบายกลยุทธ์  จุดเน้น  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
       ขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
13) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุงฉบับ พ.ศ. 2560)                
       โดยด าเนินการ  ปฏิบัติด้วยกระบวนการดังภาพที่  1.8  ดังนี้ 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1.8  แสดงกระบวนการประพฤติปฏิบัติตามกฎ  และกฎระเบียบข้อบังคับ 

 (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  (Ethical  Behavior) 

  โรงเรียนมีระบบการก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา  ส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  จัดอบรมและสื่อสารให้ครูและบุคลากรตระหนักถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของต าแหน่ง  มีการก ากับติดตามและประเมินผล การปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม 
 
 
 
 
 

ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

ส่งเสริม 

สนับสนุน 

การปฏิบัติ 
งานหลัก/งานสนับสนุน 

ผ่านเกณฑ ์ 

ไมผ่่านเกณฑ ์ 

พัฒนา 



 
 

  คุณลักษณะของผู้บริหาร 
1) ผู้บริหารมีความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้น า 
3) ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยและยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
4) ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  

 ที่ดี  เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
คุณลักษณะของครู 
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  หลักจิตวิทยา                           

และพัฒนาการของนักเรียน  สามารถน ามาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
2) ครูมีทักษะและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3) ครูเสียสละ  มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่  อุทิศตนต่อการพัฒนาการศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม   

 ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และเป็นแบบอย่างที่ดี 
4) ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
5) ครูปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุน 
1) บุคลากรสนับสนุนเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
2) บุคลากรสนับสนุนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
3) บุคลากรสนับสนุนตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างที่ดี 
4) บุคลากรสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา 
5) ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1.9  แสดงกระบวนการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

 ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal  Responsibilities) โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ด าเนินการตามทิศทาง  

การจัดการศึกษา โดยค านึงถึงองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน  

 (1) ความผาสุกของสังคม  (Societal  Well-being) 
  โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยามีระบบของความรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านการศึกษา  ภารกิจหลักของโรงเรียนสอดคล้องกับเป้าหมายของชุมชน คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มี “สร้างคนดี  
 มีความรู้  สู่สังคม”  เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมซึ่งก็คือบุตรหลานของบุคคลในชุมชน โรงเรียนและ
ชุมชนจึงมีความสัมพันธ์เชิงร่วมมือ โดยโรงเรียนมุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ส่วนชุมชนมีบทบาท

ประเมินผล 
การมีจริยธรรม 

ส่งเสริม 

สนับสนุน 

การประพฤติ 
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

ผ่านเกณฑ ์ 

ไมผ่่านเกณฑ ์ 

พัฒนา 



 
 

  

สนับสนุนภารกิจของโรงเรียนด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนก าจัดขยะมูลฝอยภายในและรอบๆ บริเวณโรงเรียนมีการคัด
แยกขยะตามโครงการธนาคารขยะ  เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้โรงเรียน
เบญจลักษ์พิทยา ยังรณรงค์ให้ความรู้ จัดกิจกรรม และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมและวัฒนธรรม 
โรงเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย เช่น ร่วมกิจกรรม   วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  งานประเพณีลอยกระทง  การบริจาคโลหิต  และกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ  
 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
ภาพที่ 1.10  แสดงองค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน 

   

  (2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support)   โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชน การบริการสังคมในด้านต่างๆ ตามที่ร้องขอ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ปรากฏในโครงสร้าง     มีการประเมิน

ประสิทธิภาพการให้บริการโดยใช้  BP  Model  และประเมินประสิทธิผลในด้านความพึงพอใจ               ดังตัวอย่าง

การให้บริการของโรงเรียน อาทิ ด้านวิชาการ เช่น จัดอบรมให้ความรู้บริการด้านการเป็นวิทยากร       การบริการ

ด้านการศึกษาดูงาน บริการด้านสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ บริการแหล่งเรียนรู้  ด้านอาคารสถานที่ เช่น ห้องประชุม 

สนามกีฬา อาคารเรียน และด้านกิจกรรมชุมชน เช่น ให้บริการสนามสอบกับการศึกษานอกโรงเรียน   และเป็นศูนย์

การเรียนรู้ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ งานประเพณีลอยกระทง  เป็นต้น 
 

การ
สนับสนุน
นโยบาย 

นโยบาย สพฐ. 

ความ 

ผาสุกของ
สังคม 

BP 

Model 

 

ด้านการศึกษา ด้านการประเมิน 

การ
สนับสนุน
ชุมชน 

บริการด้านการศึกษา 

นโยบายรัฐบาล 


