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รายงานการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนทุ่งใหญ่
รัต นศึ กษา มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รายงานผลการจั ดบรรยากาศและสภาพแวดล้อ มของโรงเรี ย น
ทุ่ ง ใหญ่ รัต นศึก ษาตามโครงการพั ฒ นาบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย น
การเรียนการสอน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องต่อ
การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ซึ่งมีบทสรุปที่จะนาเสนอ
ผู้บริหารดังประเด็นต่อไปนี้
ก่อนดาเนินโครงการ
1. ผู้รายงานได้ศึกษาข้อมูลของงานที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ อาคารสถานที่ บรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค เป็นประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ซึ่งหมายถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ต้องให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของผู้ประเมิน เป็นการ
ประเมินการปฏิบัติงานก่อนการจัดทาโครงการการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ พบว่า มีค่า ความพึงพอใจ
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง เท่ านั้ น จัดได้ ว่าเป็ นปัญหาระดับที่ ต้องพัฒนา จึง ได้จัดท าโครงการ
พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขึ้น
โดยมีความครอบคลุมของกิจกรรมในโครงการ 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ กิจกรรม
พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
2. ในการบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรมและมีระเบียบแบบแผน ผู้รายงานได้ศึกษารูปแบบ
การประเมินโครงการและทาการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
จึงมีการนานโยบายเกี่ยวกับงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ เพื่อการดาเนินโครงการได้
เหมาะสม มีการนาข้อมูลสถิติปัจจุบันด้านงบประมาณของโรงเรียน ใช้พัฒนาการวางแผนดาเนินงาน
โครงการได้ อย่ างเหมาะสม และน านโยบายเกี่ย วกับ การป้ องกั น ความเสี่ย งด้านงบประมาณของ
โรงเรียนมาใช้ เพื่อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสม
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า โครงการมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสมในการดาเนินงานจึง ได้
ประชุมกาหนดบุคคล แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลาดาเนินการ การประเมิน สรุปผล พร้อมทั้งขออนุมัติ
คาสั่งให้มีการดาเนินงาน
ระหว่างดาเนินโครงการ
1. หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการ จากการประเมินบริบทแล้ว ผู้รายงานได้เตรียม
ความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง ได้ ศึ ก ษาและประเมิ น ปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยระดับมาก สรุปได้ว่า โครงการมีความ
พร้อมในการดาเนินการ ด้านลักษณะโครงการ ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลาใน
การดาเนินการ สื่อ เอกสาร อุปกรณ์และการบริหารการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านระยะเวลาในการดาเนินการมีความสอดคล้องกับปฏิทินปฏิบัติงานของโรงเรียน และบุคลากรมี
เจตคติ ที่ดีต่ อการดาเนิน งานตามโครงการ เนื่ องจากในการจัดทาโครงการพั ฒ นาบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม ได้ดาเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ และบุคลากรทุกฝ่ายของ
โรงเรีย น เน้ นการมีส่วนร่วม ในการตั ดสินใจ การวางแผน และการด าเนิ นงานตามโครงการ การ
สารวจความต้องการ เกี่ยวกับสื่อ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการดาเนินงานโครงการ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในการดาเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม
2. การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมได้ปฏิบัติงานตามกิจกรรมดังนี้
1) การพั ฒ นาอาคารสถานที่ ไ ด้ด าเนิ น การพั ฒ นาตามวงจร PAOR จานวน 2 วงจร
มีการปฏิบัติงาน เช่น การซ่อมแซม บารุงรักษาอาคารสถานที่การทาสีอาคารการปรับปรุงโรงอาหาร
การซ่อมโต๊ะ เก้าอี้เปลี่ยนกระดานดาเป็นไวท์บอร์ด ทาให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์
2) การพัฒ นาบรรยากาศและสิ่ง แวดล้อมได้ท าการพั ฒ นาตามวงจร PAOR จานวน
2 วงจร เช่น จัดภูมิทัศน์มุมอาคาร (สวนหย่อม) จัดลานอินเตอร์เน็ตไร้พรมแดน จัดป้ายสุภาษิต ปลูก
ต้น ไม้สร้างร่มเงาและตกแต่งต้นไม้ ปลูกไม้ประดับ และจัดที่นั่งพั กผ่อนจัดทาธนาคารขยะทาให้ งาน
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้ทาการพัฒนาตามวงจร PAOR จานวน 2 วงจร
เช่น เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าและการประปาอาเภอกระนวน ให้มาทาการตรวจสอบและสนับสนุน
ในการซ่อมบารุงเป็นอย่างดี การรณรงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้พลังงานมีการปฏิบัติจริงจัง
(1) การตรวจสอบความสะอาดของน้าดื่ม น้าใช้มีกาหนดรายงานเดือนละ 1 ครั้ง
พร้อมทั้งวางระบบติดตั้งเครื่องกรองน้าประจาอาคารต่าง ๆ โรงเรียนดาเนินการจัดจาหน่ายน้าดื่ม
สะอาดและผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากภาครัฐ
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(2) การตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพของเครื่อ งปรับ อากาศ นั กการภารโรงสามารถ
ปฏิบั ติงานได้เอง จึงสามารถก าหนดปฏิ ทิน ปฏิบั ติงานได้ชัดเจน มีการประสานงาน กับผู้เกี่ ยวข้อง
อย่างเป็นระบบ ทาให้งานสาเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งมอบหมายให้ ดูแล รักษา
สรุป ในการดาเนินงานตามโครงการ สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลคู่ขนาน จึงทาการประเมินกระบวนการดาเนินงาน เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงและแก้ปัญหา
3. การประเมินด้านกระบวนการเพื่อเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้อง
ลดความเสี่ยง พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยมี การดาเนินงานตามแผน การดาเนินงาน
และกิจกรรมโครงการ ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดาเนินงานตามแผนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนักการภารโรง
สิ้นสุดโครงการ
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกิ จ กรรมพั ฒ นาอาคารสถานที่ อ ยู่ ใ นระดั บ 4 (มาก) สรุ ป ได้ ว่ า การ
ประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่) ประสบความสาเร็จในระดับมาก
2. ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ 4 (มาก) สรุปการ
ประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม) ประสบความสาเร็จในระดับ
มาก
3. ผลสั มฤทธิ์ของกิจกรรมพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคอยู่ ในระดั บ 4 ค่ าเฉลี่ ย สรุป การ
ประเมินผลงาน/โครงการ (กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค) ประสบความสาเร็จในการจัดกิจกรรม
จากการด าเนิ น การสรุป และจัด ท ารายงานประเมิน ผลการดาเนิน งานโครงการที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ สาเหตุเพราะ ขั้นที่ 1 ผลการดาเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ข องผู้ เรียน ผู้รายงานทาการประเมิน ความสอดคล้อ งกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ ได้
ดาเนินการปฏิบัติการโดยประยุกต์วิธีการจากรูปแบบการวิจัย เชิ ง ปฏิบัติการ (Action Research)
และประเมินโครงการซึ่งใช้รูปแบบ (CIPP Model) เป็นการดาเนินงานทั้งระบบ สอดคล้องกับระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน อย่างเป็นระบบที่ กาหนดให้มีการดาเนินงานครบวงจร ตั้ง แต่การ
วางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ เปลี่ยนแนวทางการบริหาร
ไปสู่การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการกาหนดเป้าหมายการทางานที่เป็นระบบ
4. การพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สร้างความพึงพอใจต่อผู้เกี่ยวข้อง คือนักเรียน
ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นผลเนื่องจากการดาเนินงานตามโครงการ
พั ฒ นาบรรยากาศและสิ่ งแวดล้ อ ม จึง สร้างประโยชน์ ให้ ทั้ ง บุ ค ลากรและองค์ ก ร มี ก ระบวนการ
ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ ยึดหลักความถูกต้อง ความถูกใจ หลักประโยชน์ เพราะ
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การบริ ห ารโรงเรี ย นทุ่ ง ใหญ่ รั ต นศึ ก ษา เป็ น การใช้ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ป์ เพื่ อ ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ
งบประมาณ การพิ จารณาทรัพ ยากรเพื่ อ ความส าเร็ จ การจัด การด้ านนโยบาย วิธี การ ให้ บ รรลุ
วัต ถุประสงค์ ที่กาหนดไว้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ ผลจากการดาเนิ นโครงการก่ อให้ เกิด ประโยชน์ ต่ อ
นักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข อยากมาโรงเรียน กล้าแสดงออก มีสุขภาพจิต
และพลานามัยสมบูรณ์ รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่นๆ สอดคล้องกับพันธกิจ และแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนทาให้เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของผู้ปกครองและชุมชน สามารถระดมทรัพยากรได้รับ
การสนั บ สนุ น เป็ น อย่ า งดี และสอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในรอบที่ผ่านมา ของโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน สรุปผลการ
รายงานประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์สถานศึกษา
จากการประเมิ นอิงเกณฑ์ ผลการประเมิ นระดั บตัวบ่ งชี้ ของมาตรฐานที่ 7 ประสิทธิภ าพของการ
บริหารจัด การและพั ฒ นาสถานศึกษา มี การจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่ง เสริมให้ ผู้ เรีย น
พัฒ นาเต็มศักยภาพ ข้ อที่ 7. 3 บรรยากาศและสภาพแวดล้อม อานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ใน
สภาพ ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ระดับคุณภาพ (ดีมาก)
ผลการศึกษาดังกล่าวจึงสามารถนาไปเป็นข้อสรุปสาหรับผู้บริหารเพื่อนาไปเป็นข้อสนเทศ
ในการวางแผนในการพัฒนาและการบริหารจัดการโรงเรียนในปีต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

