
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการบรหิารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสนตอวิทยา 

SANTOR Model 

โรงเรียนแสนตอวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาพิษณโุลก อุตรดิตถ์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

ค ำน ำ 

 

คู่มือการบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียน (SANTOR Model) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ครูและ

บุคลากรภายในโรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริหารแลส าหรับการขับเคลื่อนองค์กร

เพ่ือให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์โรงเรียน การจัดการศึกษาของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์  

ขอขอบคุณครูและบุคลากรทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือครูเล่มนี้จนส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือครูเล่มนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานต่างๆ ของโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

ยิ่งขึ้นต่อไป 
 

 

โรงเรียนแสนตอวิทยา 
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สำรบัญ 
 

                                                                                                                     หน้ำ 
ค าน า              ก 
สารบัญ              ข 
หลักการและที่มา            1 
กรอบแนวคิด            2 
การขับเคลื่อน            4 
ผลลัพธ์             15 
ภาคผนวก            17 
- ค าสั่งโรงเรียนแสนตอวิทยา ที ่23/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือ 
  การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสนตอวิทยา SANTOR Model 
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หลักการและที่มา  

 

โรงเรียนแสนตอวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บน 

ต าบลแสนตอ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนแสนตอวิทยามุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน และยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียน   

แสนตอวิทยา (SANTOR Model) มาโดยเรียงล าดับ ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์

โรงเรียนแสนตอวิทยา วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

มุ่งม่ันเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ได้มาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนสู่

วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล สถานศึกษาปลอดภัย 

 

เป้ำหมำย 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3. น านวัตกรรมขับเคลื่อนสู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  

4. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล สถานศึกษาปลอดภัย 

 

 

 

1 



 

 

 

กรอบแนวคิด  

 

 

 ปีการศึกษา 2563 –ปัจจุบัน โรงเรียนแสนตอวิทยา พัฒนาแนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนแสนตอวิทยา (SANTOR Model) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการมุ่งเน้นกระบวนการ SANTOR
และผลลัพธ์ที่โรงเรียนต้องการให้บรรลุเป้าหมาย ดังแผนภาพที่ 1  

 

แผนภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสนตอวิทยา (SANTOR Model) ปีการศึกษา 2563-ปัจจุบัน 
 

จากแผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดผลการด าเนินการบริหารคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสนตอ
วิทยา(SANTOR Model) และแสดงให้ องค์ประกอบดังนี้ 
ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ   1. นโยบำยและจุดเน้นกระทรวง 

- ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้พระบรมราโชบายฯ 

- ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง 

- การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- การพัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ 
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                      2. นโยบำยและจุดเน้นของ สพฐ. 

- การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

- ด้านความปลอดภัย    - ด้านโอกาส 

- ด้านประสิทธิภาพ      - ด้านคุณภาพ 

                       3. นโยบำยและจุดเน้นของสพม. พลอต 

- การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ “ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล New Normal” 

- การพัฒนาวินัยและความรับผิดชอบ 

- โรงเรียน Safety School 

    4. นโยบำยและจุดเน้นของโรงเรียน 

 - ใฝ่คุณธรรม 

 - โอกาสทางการศึกษา 
 

ด้ำนปัจจัยกระบวนกำร 
S: SWOT = วางแผนการท างานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจ เข้าถึงบริบทของสถาศึกษา 
A: Acknowledgement = มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาสถานศึกษา 
N: Network = สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรและ 
    กลุ่มภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา 

        T: Teamwork = การเรียนรู้เป็นทีมโดยอาศัยความรู้และความคิดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ 
             พัฒนาสถานศึกษา 
        O: Organization Self Assignment = การประเมินผลร่วมกันเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด 
             จากทุกฝ่าย ทั้ง นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร 
        R: Research & Development = วิจัยและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นล าดับต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
ด้ำนผลลัพธ์ 
        L: Livable Environment= บรรยากาศของโรงเรียนร่มรื่น บรรยากาศห้องเรียนน่าเรียน น่าสอน 

        E: Efficient Learning = การท าวิจัย นวัตกรรม การใช้สื่อ และมีความสามารถด้าน ICT รวมถึงการ 

            จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

        A: Active discipline = รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

        D: Desire virtue = คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
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การขับเคลื่อน  

 

           โรงเรียนแสนตอวิทยา วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เกิดจากการขับเคลื่อนด้วย SANTOR Model ของโรงเรียน 
เพ่ือสร้างความยั่งยืนในกาพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อน ดังนี้ 
 

  S : SWOT  

การวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียนแสนตอวิทยา จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนเพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรค ในด้านต่างๆดังนี้  
 จุดแข็ง  แยกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 

 ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 มีการจัดสรรงบประมาณแต่ละฝ่ายอย่างเป็นระบบ 

 มีระบบการท างานที่สามารถตรวจสอบได้ 

 มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างาน 

 มีทีมงานที่มีศักยภาพ 

 มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

 มีการประสานงานเพ่ือการวางแผนการท างาน 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 ด้ำนผู้บริหำร 

 มีวิสัยทัศน์ในการท างานสนับสนุนทุกด้าน 

 เป็นกันเองและดูแลลูกน้อง มีความยุติธรรม 

 รับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง 

 ด้ำนคร ู

 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 มีความสามัคคี 

 มีประสบการณ์ในการสอนเป็นอย่างดี 

 มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน 
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 ด้ำนนักเรียน 

 นักเรียนมีมารยาท 

 นักเรียนปฏิบัติตามกฎของทางโรงเรียนเป็นอย่างดี 

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดด้วยความสมัครใจ 

 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 ครูมีความสามารถและศักยภาพตรงตามรายวิชาที่สอน 

 มีการจัดท าแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนตรงตามหลักสูตร 

 มีสื่อการสอนที่ทันสมัย 

 มีระบบติดตามการเรียนการสอน 

 มีการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนอยู่เสมอ 

จุดอ่อน แยกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้ 

 ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 มีข้อจ ากัดด้านระเบียบ กฏระเบียบ  ขาดความยืดหยุ่น 

 งบประมาณมีไม่เพียงพอ 

 การประสานงานของหน่วยงานต่างๆไม่ทั่วถึง 

 ด้ำนผู้บริหำร 

 เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย 

 ด้ำนคร ู

 ครูผู้สอน 1 ท่านได้รับมอบหมายให้ท าการสอนหลายวิชา  

 ด้ำนนักเรียน 

1. ขาดความกระตือรือร้น 

2. สมาธิสั้น 

 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1. ครูผู้สอนมีการสอนหลายวิชามากเกินไป 

2. สื่อการสอนไม่เพียงพอ และไม่มีความหลากหลาย 

3. การเรียนการสอนไม่ตรงตามแผนเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้งและมีวันหยุดมากเกินไป 

4. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ 
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ปัญหำและอุปสรรค แยกเป็น 

ด้ำน กำรบริหำรและกำรจัดกำร  

 - มีระบบการบริหารและจัดการที่ไม่ชัดเจน 

ด้ำนผู้บริหำร 

-  การปรับเปลี่ยนบริหาร/ย้าย ผู้บริหาร 

ด้ำนคร ู

-  ครูไม่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ด้ำนนักเรียน 

-  นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

-  วิธีการจัดการเรียนการสอนมีความไม่หลากหลาย 
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A : Acknowledgement  
 

โรงเรียนแสนตอวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ          
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร
เทคนิคการบริหารแบบพัฒนาตามกระบวนการ PDCA 

1. กำรบริหำรด้ำนวิชำกำร 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย
เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน   
การวัดผล   ประเมินผล  รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่างมี
คุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 

ขอบข่ำยภำรกิจ 

1. การพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ 

2. การจัดท าทะเบียนและวัดผล-ประเมินผล 

3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 

6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

2. กำรบริหำรด้ำนงบประมำณ 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ
เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนต่อผู้เรียน 
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ขอบข่ำยภำรกิจ 

 1. ศึกษา ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานการเงินและบัญชี การจัดท าบัญชี การเบิกจ่ายเงิน    

การควบคุมงบประมาณ การจัดท ารายงาน แสดงฐานะทางการเงินและการบริหารต้นทุนผลผลิต เพ่ือให้       
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

 2. ศึกษา วิเคราะห์ ก ากับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของส านัก เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 3. ศึกษา ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารสัญญา การจัดท า
บัญชีพัสดุ การจัดท าทะเบียน การเบิกจ่าย การจัดหาคลังพัสดุ การจ าหน่ายและการบริหารสินทรัพย์ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

3. กำรบริหำรด้ำนบุคคล 

การบริหารบุคลากร เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลดี มีความรู้ ความสามารถ 
เหมาะสมกับงาน เข้ามาท างานให้ได้ผลดีที่สุด โดยหน่วยงานสามารถดึงดูด ธ ารงรักษา และพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามความ  
มุ่งหมาย  งานบุคลากร เป็นงานส าคัญงานหนึ่ง ที่จะท าให้โรงเรียน ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 
เพราะงานบุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ 

ขอบข่ำยภำรกิจ 

1. ควบคุมดูแลและติดตามการบริหารงานกลุ่มงานบริหารบุคคลให้เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษา  แนะน าการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

3. ควบคุมดูแล  ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้างานหัวหน้าระดับชั้นและ
ครูที่ปรึกษา 

4. วางแผนและจัดท าแผนงาน / โครงการ / แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารบุคคล 

5. จัดท าคู่มือการบริหารงานเพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัต ิ

6. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการสถานศึกษา 

7. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกอย่างในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
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9. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ก ากับ ดูแล การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านัก การวิเคราะห์
โครงสร้างและอัตราก าลัง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ลาออก บ าเหน็จบ านาญ การพิจารณา ความดี
ความชอบ การพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เพ่ือให้การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

4. กำรบริหำรด้ำนทั่วไป 

 การบริหารทั่วไป เป็นงานที่เก่ียวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร เพื่อให้การบริหารด้านต่างๆ ของ
องค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บทบาทส าคัญของการบริหารทั่วไป คือ 
การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น
หลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน  

ขอบข่ำยภำรกิจ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป       

งานสารบรรณรับ – ส่ง บริการ ค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่าง - พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ เพ่ือให้

การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดในการบริหารส านักงาน 

 2. ศึกษา วางแผน ก ากับ ดูแล การจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างความผาสุก เพ่ือให้บุคลากร มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

 3. วางแผน ก ากับ ดูแล การปรับปรุงสถานที่ และสิ่งแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน เพ่ือให้

สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการท างานมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและมีบรรยากาศที่ดีในการท างาน 

 4. วางแผน ก ากับ ดูแล การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า 

และผลงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ดูแล การจัดประชุม งานรับรองและงานพิธีการโดยมีการเตรียมเอกสาร การน าเสนอ       

การจดบันทึก ตรวจสอบและเรียบเรียงรายงานต่างๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม เพ่ือให้

การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ นั้น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 

6. ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทั่วไปให้แก่บุคลากรในส านัก เพ่ือให้มีความ

เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ 

7. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียนให้เป็นไปตามกฎระเบียบ  

ข้อบังคับของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 

8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  โรงเรียนแสนตอวทิยำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เครือข่ำยผู้ปกครอง 

กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1.  งานอาคาร สถานท่ี   

     และสิ่งแวดล้อม 

2.  งานโสตทัศนศึกษา     

     ประชาสัมพันธ์ 

3.  งานสัมพันธ์ชุมชน 

4.  งานรักษาความ 

     ปลอดภัย           

     และเวรยาม 

1.  งานพัฒนาหลักสูตร 

     และนิเทศภายใน 

2.  งานวัดและประเมินผล  

3.  งานพัฒนาส่ือและ 

     เทคโนโลยีการศึกษา 

4.  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

     ห้องสมุด 

5.  งานแนะแนวการศึกษา 

6.  งานประกันคุณภาพ 

     การศึกษา 

7.  งานกองทุนและกู้ยืม  

     เงินเพื่อการศึกษา 

8.  งานเรียนรวมและ 

    การศึกษาพิเศษ 

9.  งานกลุ่มสาระการ 

     เรียนรู้และกิจกรรม  

     พัฒนาผู้เรียน 

1.  งานการเงิน 
2.  งานพัสดุและ    
     สินทรัพย์ 
3.  งานนโยบายและ 
     แผนปฏิบัติการ 
4.  งานสาธารณูปโภค 
5.  งานบัญชี 
6.  งานระดมทรัพยากร 
     และประกันอุบัติเหตุ    
     นักเรียน 
7.  งานสวัสดิการ 

 
 

1.  งานสารบรรณกลาง 
2.  งานวางแผน     
    อัตราก าลัง 
3.  งานวินัยและรักษา  
     วินัย 
4.  งานเลื่อนขั้น       
     ปรับวุฒิข้าราชการ 
5.  งานทะเบียนประวัติ 
     บุคลากร 
6.  งานพัฒนาบุคลากร 
7.  งานเลขานุการ    
    คณะกรรมการ 
    สถานศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

หัวหน้ำกลุ่มบรหิำร หัวหน้ำกลุ่มบรหิำร 

ชมรมศิษย์เก่ำ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น

พ้ืนฐำน
 

นักเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

หัวหน้ำกลุ่มบรหิำร หัวหน้ำกลุ่มบรหิำร หัวหน้ำกลุ่มบรหิำร 

1.  งานส่งเสริมสุขภาพ  

     อนามัย และ 

     โภชนาการ 

2.  งานสหกรณ์โรงเรียน 

     และธนาคาร 

     โรงเรียน 

3.  งานกิจการนักเรียน 

4.  งานวินัยและความ 

     ประพฤติ 

5.  งานระบบดูแล 

     ช่วยเหลือนักเรียน 

6.  งานป้องกันและ 

     แก้ไขปัญหา 

     ยาเสพติด 
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N : Network  
 

          การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่สถานศึกษาต้องอาศัยการมี
เครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์ต่างๆไม่จ ากัดอยู่เพียงแค่
งบประมาณของแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร สถานศึกษาสามารถระดมได้ทุกภาคส่วน  นอกจากนี้ สถานศึกษา
สามารถระดมทั้งความคิดสติปัญญา แรงกาย แรงใจ พลังสมอง ของทุกองค์และชุมชนในท้องถิ่นมาท าการ
พัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้สู่ความเป็นสากลต่อไป และพระราชบัญญัติการศึกษาของ
ชาติซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษา ยังได้ก าหนดไว้ให้มีการส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาไว้ว่าให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อ่ืน  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จะเห็นได้ว่า การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม มีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษามาก 

1. ระดับของกำรสร้ำงเครือข่ำย   แบ่งได้เป็น  3  ระดับ  ดังนี้ 

         1.1  ระดับองค์กำร  (Organizational  Level) ได้แก่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การเพ่ือรองรับ
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เช่น ตั้งหน่วยงาน บุคลากร นโยบาย งบประมาณ ด้านการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม เป็นต้น 

         1.2  ระดับสถำบัน (Institutional  Level)  

         ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบใหม่ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงาน การปรับกระบวนทัศน์ของคนในองค์การให้สามารถปฏิบัติงานกับประชาชนในลักษณะเป็น
หุ้นส่วน และการปฏิบัติงานในลักษณะเครือข่ายมีการออกกฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นที่รั บรู้
และเข้าใจจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนในองค์กร 

         1.3  ระดับบุคลำกร (Individual  Level) 

ได้แก่ การสร้างบุคลากรและฝึกทักษะบุคลากรในองค์การให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานกับ
ประชาชน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการมีส่วนร่วมของประชาชน ทักษะการวิเคราะห์การมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทักษะการบริหารความขัดแย้ง การจัดหลักสูตรอบรมด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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T : Teamwork 

  

           บุคลากรโรงเรียนมีการท างานเป็นทีม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งทางด้านการเรียนการสอน 
และเรื่องส่วนบุคคล ท าให้โรงเรียนน่าอยู่ และมีความสุขในการท างาน จึงเป็นเหตุให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพใน
การบริหารการจัดการทุกด้านโดยอาศัยปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานเป็นทีมดังนี้ 

1.  บรรยำกำศของกำรท ำงำนมีควำมเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์ ทุกคน
ช่วยกันท างานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย 

2.  ควำมไว้วำงใจกัน (Trust) เป็นหัวใจส าคัญของการท างานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมควร
ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน 

3.  มีกำรมอบหมำยงำนอย่ำงชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยอมรับ
ภารกิจหลักของทีมงาน 

4.  บทบำท (Role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้เข้าใจใน
บทบาทของผู้อ่ืนในทีม ทุกบทบาทมีความส าคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็นทีมงานให้มั่นคง 
เช่น การประนีประนอม การอ านวยความสะดวก การให้ก าลังใจ เป็นต้น 

5. วิธีกำรท ำงำน (Work Procedure) สิ่งส าคัญท่ีควรพิจารณา คือ 

        5.1  กำรสื่อควำม (Communication) การท างานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่อความ
ที่ชัดเจนเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน จนเกิดความเข้าใจ และน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ 

        5.2  กำรตัดสินใจ (Decision Making) การท างานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจร่วมกัน เมื่อ
เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อมเกิดความผูกพันที่จะท าในสิ่งที่
ตนเองได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น 

          5.3  ภำวะผู้น ำ (Leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน การท างานเป็นทีม
ควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้น า (ไม่ใช่ผลัดกันเป็นหัวหน้า) เพ่ือให้ทุกคนเกิด
ความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ จะได้รู้สึกว่าการท างานเป็นทีมนั้นมีความหมาย ปรารถนาที่จะท าอีก 

            5.4  กำรก ำหนดกติกำ หรือกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ  ที่จะเอ้ือต่อการท างานร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ท่ีจะน ามาใช้ร่วมกัน 

6.  กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรท ำงำนของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผลการท างาน เป็น
ระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ท าให้
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สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนากระบวนการท างาน หรือการ
ปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในท่ีสุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

7.  กำรพัฒนำทีมงำนให้เข้มแข็ง 

          7.1  พัฒนำศักยภำพทีมงำน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการ
จัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จ 

          7.2  กำรให้รำงวัล ปัจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เอ้ือต่อการท างานเป็นทีม 
ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการท างานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เ อ้ือต่อการท างานเป็นทีม คือ การที่ทุก
คนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่การท างานเป็นทีมในลักษณะที่ว่างอยู่บน
พ้ืนฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม (Group base reward system) 

 
O : Organization Self Assignment 
               

          การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสินผลการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียน
ในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผล
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 

           ในระบบการประกันคุณภาพภายในของทุกสถาบันการศึกษา มีการก าหนดให้มีการประเมินหลักสูตร 
เพ่ือการปรับปรงหลักสูตรให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นตัวชี้วัดหรือเกณฑ์คุณภาพส าคัญตัว
หนึ่ง ส าหรับการประกันคุณภาพภายใน การด าเนินงานดังกล่าวถือเป็นร่องรอยของความตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร ความพยายามในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ผลความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามหลักสูตรและความต้องการของสังคม พร้อมทั้งเป็นการ
รองรับการตรวจประเมินภายนอกจาก สมศ. 
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R : Research & Development 
 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของสถานศึกษา 
เช่น ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร  สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการท าให้กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสถานศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดี คือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องระดมสรรพก าลังบุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่ 
ผู้สอน ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา และชุมชน มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพ่ือก าหนด
ทิศทางหรือวิสัยทัศน์  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานตามแผน การ
นิเทศติดตามผล และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ดังนี้ 

        1. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มุ่งให้ผู้บริหารท าการวิจัยและน าผลการวิจัยมา
ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งจัดท านโยบายและวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่น าไปสู่
คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

       2. การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับครู มุ่งให้ผู้สอนสามารถท าวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ วางแผนแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ผู้สอนสามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่น าไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ ด้วยการศึกษา
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ เก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมนั้นๆ และผู้สอนสามารถน ากระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยการใช้เทคนิควิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนจากการวิเคราะห์ปัญหา สร้าง
แนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ด าเนินการตามแนวทางที่เลือก และสรุปผลการแก้ไขปัญหาอันเป็นการฝึก
ทักษะ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกการจัดการจากการเผชิญสภาพการณ์จริง และปรับประยุกต์มวลประสบการณ์มา
ใช้แก้ไขปัญหา 
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ผลลัพธ ์
 

 

 

 

 

 

 

L : Livable Environment  (บรรยำกำศน่ำอยู่) 

 

บรรยากาศของโรงเรียนร่มรื่น บรรยากาศห้องเรียนน่าเรียน น่าสอน ครูจ าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้

เพ่ือพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและรอบๆ 

บริเวณห้องเรียนเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ง ที่ท าให้การพัฒนาด้านต่างๆ ของนักเรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้ง

ยังเอ้ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ตามที่โรงเรียนได้รับรางวัล 

“สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 2562 ปีที่ 2 ติดต่อกัน 

 

E: Efficient Learning (กำรเรียนรู้ก้ำวไกล) 

 

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน ICT การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) และแหล่งเรียนรู้ ด้วยวิธีการ รูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสม มีการท าวิจัย นวัตกรรม 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษา

ต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแสนตอวิทยา    
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A: Active discipline  ( มีวินัย ) 

 

การส่งเสริมปลูกฝังการมีระเบียบวินัยให้นักเรียน การฝึกความมีระเบียบวินัย จะช่วยให้นักเรียนรู้จักใช้

ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

 - มีจัดการเรียนการสอนสอดแทรกในรายวิชาสังคม หน้าที่พลเมืองดี และจัดอบรมกิจกรรมการศึกษา

ให้นักเรียนรู้ เข้าใจและตระหนักในเหตุผลที่มา คุณค่าคุณประโยชน์ของกฎระเบียบ  

 - ฝึกให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน จนเกิดความเคยชินเป็นอุปนิสัยหรือ

คุณลักษณะประจ าที่จะควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ด้วยตนเอง  

การแต่งกาย ระเบียบแถว การแสดงความเคารพครูอาจารย์ การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามค าสอน 

ค าสั่งครูอาจารย์ การปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย การก าหนดตารางการปฏิบัติงาน

หรือกิจกรรมประจ าวัน การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน การทิ้ง

ขยะเป็นที่และการช่วยกันเก็บขยะในบริเวณโรงเรียน 

การปฏิบัติตามกฎจราจร การรักษามารยาท 

 

D: Desire viryue   (ใฝ่คุณธรรม) 

 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และชุมชน  

เช่น ส่งเสริมครูสอนศีลธรรม จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา  ให้นักเรียน

จากเครือข่ายภายนอก ในสถานศึกษา จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันส าคัญต่างๆ ปลูกฝังให้นักเรียน

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีการบริหารจัดการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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