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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทําใหเกิดการพัฒนาแบบกาวกระโดดของโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดปางิ้ว และโรงเรียนสามโคก ที่ประสบ
ผลสําเร็จ มีผลการพัฒนาตนเองแบบกาวกระโดด เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบวิเคราะหเอกสาร และแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และผูปฏิบัติหนาที่
รองผูอํานวยการทั้งหมดตามโครงสรางองคกรของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีมีกระบวนการบริหารงานวิชาการ งานแผน
และงบประมาณ งานบุคลากร งานอํานวยการและบริหารทั่ วไป งานกิจการนักเรีย น และงานประชาสัมพันธและ
ประสานงานชุมชน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) โรงเรียนมีการกําหนดขอบขายงานตาง ๆ
อยางชัดเจน สํารวจอัตรากําลังและใหบุคลากรไดปฏิบัติงานตามความถนัดและความสมัครใจ จัดทําแผนปฏิบัติการ ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน และปฏิทินติดตามงานทุกปการศึกษา และจัดประชุมเพื่อวางแผนกอนดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนทุกครั้ง ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) โรงเรียนดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและปฏิทิน
ปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่ 3 การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล (Evaluation)
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Abstract
The objective of this research is to study the administration process in schools that resulted in a
leap development. Case studies in this research were 2 schools in Pathumthani Provincial Administrative
Organization: “Watpangiw School” and “Samkouk School”. The research tools were observation form,
semi-structured interview, and documentary analysis form. Data were analyzed by content analysis.
Contributors were directors, deputy directors, and all acting deputy directors of organizational structure of
the school in Pathumthani Provincial Administrative Organization.
The study showed that the administration process in Academic Administration, Work plans and
Budgets Administration, Personnel Administration, General Administration, Student Affairs Administration,
and Public Relations and Community Coordination Administration had three steps. 1) Planning: clearly
defined job descriptions, conducted manpower survey and permitted teachers to work on their own skills
and interests. Set action plan, work and task tracking calendar in every school year. Held the meeting to
create a plan for all schools’ operations and activities. 2) Implementation: implemented the action plan
and task calendar plan. 3) Evaluation: evaluated schools’ operations and activities from all relevant
teachers by using satisfactory form. Made the summarized report. Created the guidelines to solve the
problems and to increase efficiency in schools’ operations.

คําสําคัญ: กระบวนการบริหาร/ การพัฒนาแบบกาวกระโดด
KEYWORDS: ADMINISTRATIVE PROCESS/ BREAKTHROUGH IMPROVEMENT
บทนํา
“งานดานการศึกษาเปนงานที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของ
ชาติ นั้ น ขึ้ น อยู กั บ การศึ ก ษาของชาติ เ ป น ข อ ใหญ ” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 11 ธันวาคม 2510
(สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2554 : 224) ทําใหตระหนักไดเปนอยางดีวา การศึกษาเปนงานสําคัญ
ในการพัฒนาชาติ ฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง แตในปจจุบันเราจะ
พบวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนยังเปนไปอยางลาชา และพบวาประเทศไทย
ยังคงมีโรงเรียนที่มีคุณภาพต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
จากข อมูลพื้ นฐานของสํานั กทดสอบทางการศึกษา (2552) เกี่ ยวกับ คุณภาพการศึกษาของไทย
ซึ่งประเมินโดยองคกรภายนอกในปจจุบันเปนหลักฐานยืนยันไดวา คุณภาพการศึกษาทั้งดานผูเรียน และดาน
การบริหารสถานศึกษามีหลายสวนที่ตองปรับปรุงพัฒนาอยางเรงดวน ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553) โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
พบวา มีสถานศึกษาที่ไมผานการรับรองมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,322 แหง
จากสถานศึกษาที่เขารับการประเมินจํานวน 20,373 แหง คิดเปนรอยละ 22.21 และมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น
เนื่องจากสถานศึกษาที่เขารับการประเมินเปนสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก อยูหางไกลขาดแคลนดานทรัพยากร
ที่จําเปน และสื่ออุปกรณที่ทันสมัยที่จะชวยลดภาระงานที่ไมเกี่ยวของกับการสอนใหครู จึงมีเปนความจําเปน
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อยางยิ่งที่จะตองเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ และ
บริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล ผานเกณฑการรับรองมาตรฐานรอบถัดไปไดในระดับดีขึ้นไปได
จากสภาพการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในป 2552 พบวา มีองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดการศึกษาในระบบ 428 แหง จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งสิ้น 1,590 แหง ทั้งนี้จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วประเทศรอบแรก (พ.ศ. 2544 – 2548) พบวา สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
มี คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ ดี และสู ง กว าสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เกือบทุกมาตรฐาน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) และจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ในระดับชาติ พบวา สถานศึกษาที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคุณภาพใกลเคียงกับสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกใน 7 มาตรฐาน
ดานผูเรียน พบวา รอยละของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีผลการประเมินระดับดี สูงกวา
สถานศึกษาสั งกั ดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานทุ กมาตรฐาน และสูงกวาสถานศึ กษาของ
ภาคเอกชน 2 มาตรฐาน (รุงเรือง สุขาภิรมย, 2549)
โรงเรี ย นวั ด ป า งิ้ ว และโรงเรี ย นสามโคก เป น โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
จากการถายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
และเป น โรงเรี ย นที่ ส ามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพได อ ย า งก า วกระโดด ด ว ยกระบวนการบริ ห ารที่ ส ามารถ
ยน ระยะเวลาในการยกระดั บคุ ณภาพและเร งรั ด พั ฒ นาการจัด การศึกษาของโรงเรีย นได จนเกิ ด ผลสํ าเร็ จ
เปนที่ประจักษในดานจํานวนผูเรียน ซึ่งจากขอมูลสถิติจํานวนนักเรียนตั้งแตปการศึกษา 2551 – 2558 พบวา
ทั้ง 2 โรงเรียนมีจํานวนนักเรียนที่มาเขาเรียนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากอยางตอเนื่อง (โรงเรียนวัดปางิ้ว, 2558;
โรงเรียนสามโคก, 2558) และจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 พบวา
ผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของทั้ง 2 โรงเรียน ไดมาตรฐานคุณภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ทั้ง 2 โรงเรียนยังมีผลการประเมินภายในสถานศึกษาอยูในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน (โรงเรียนวัดปางิ้ว, 2558;
โรงเรียนสามโคก, 2558) จึ ง เป น ที่ ม าของการศึ ก ษาเรื่ อ งกระบวนการบริ ห ารโรงเรี ย นที่ ทํ า ให เ กิ ด
การพั ฒนาแบบกาวกระโดดของโรงเรี ยนในสังกั ดองคการบริห ารส วนจั งหวัด ปทุมธานี ซึ่งถื อเป นประเด็ น
ที่มีความนาสนใจและสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิด
การพัฒนาแบบกาวกระโดดและพัฒนาการศึกษาของชาติไทยใหเจริญงอกงามสืบตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษากระบวนการในการบริหารโรงเรียนที่ทําใหเกิดการพัฒนาแบบกาวกระโดดของโรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีวิธีการดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย 6 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดกระบวนการบริหาร
โรงเรียนที่ทําใหเกิดการพัฒนาแบบกาวกระโดด : โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบวิเคราะหเอกสาร และกําหนดประเด็นสัมภาษณ
ขั้นตอนที่ 3 เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลโดยการวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณผูใหขอมูล
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณผูใหขอมูล
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ขั้นตอนที่ 6 นําเสนอกระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทําใหเกิดการพัฒนาแบบกาวกระโดด: โรงเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
ประชากร ผูใหขอมูล และกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด 2 โรงเรียน คือ
โรงเรี ย นวั ด ป า งิ้ ว และโรงเรี ย นสามโคก ผู ใ ห ข อ มู ล ประกอบด ว ย ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น 2
คน
รองผูอํานวยการโรงเรียน 3 คน และผูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียนทั้งหมดตามโครงสรางองคกร
ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี 11 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบวิเคราะหเอกสาร เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน บริบท กระบวนการบริหารจัดการ และผล
การปฏิบัติงานของโรงเรียนวัดปางิ้ว และโรงเรียนสามโคก จากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของของโรงเรียน
2. แบบสั ม ภาษณ กึ่ ง มี โ ครงสร า ง เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการบริ ห ารโรงเรี ย นที่ ทํ า ให เ กิ ด
การพัฒนาแบบกาวกระโดด จากการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และผูปฏิบัติ
หนาที่รองผูอํานวยการโรงเรียนทั้งหมดตามโครงสรางองคกรของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ปทุมธานี
การสรางเครื่องมือในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึ กษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อง เพื่อกํ าหนดนิ ย ามตั ว แปรที่ ใช ศึกษาตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย
2. นํานิยามตัวแปรที่ไดมาสรางแบบวิเคราะหเอกสาร และกําหนดประเด็นสัมภาษณ
3. นํ า แบบวิ เ คราะห เ อกสารและแบบสั ม ภาษณ เ สนออาจารย ที่ ป รึ ก ษาเอกั ต ศึ ก ษา
เพื่อพิจารณาปรับปรุง แกไข
4. ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบวิ เ คราะห เ อกสารและแบบสั ม ภาษณ
โดยผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษาเอกัตศึกษา
5. ดําเนินการทดลองใชแบบวิเคราะหเอกสารและแบบสัมภาษณ
6. นําผลที่ไดจากการทดลองใชปรับปรุงแบบวิเคราะหเอกสารและแบบสัมภาษณ
7. นําแบบวิเคราะหเอกสารและแบบสัมภาษณที่แกไขสมบูรณแลวไปใชในการเก็บขอมูล
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สถิติที่ใชการวิจัย ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสารที่เกี่ยวของและการ
สัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหจากภาควิชานโยบาย การจัดการและความเปนผูนํา
ทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ไปยั ง โรงเรี ย นวั ด ป า งิ้ ว และโรงเรี ย นสามโคก
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยจัดสงหนังสือขอความอนุเคราะหถึงผูอํานวยการโรงเรียนวัดปางิ้ว และโรงเรียนสามโคก
3. ผูวิจัยเดินทางไปยังโรงเรียนวัดปางิ้ว และโรงเรียนสามโคก เพื่อขอรับเอกสาร คัดสําเนา
เอกสารขอมูลพื้นฐาน และรายงานการประเมินตนเอง เพื่อนํามาศึกษาและบันทึกลงในแบบวิเคราะหเอกสาร
4. ผู วิ จั ย นั ด หมายผู ให ข อมู ล และเดิ น ทางไปยั งโรงเรี ย นวั ด ป า งิ้ ว และโรงเรี ย นสามโคก
เพื่อเขาสัมภาษณผูใหขอมูล และนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหาตอไป
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหเนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวของ ตรวจสอบ แยกประเภทขอมูล และสรุปผล
2. วิเคราะหเนื้อหาจากแบบสัมภาษณ และสรุปผล
3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณโดยการใชการวิเคราะห
เนื้อหา เพื่อนําเสนอกระบวนการในการบริหารโรงเรียนที่ทําใหเกิดการพัฒนาแบบกาวกระโดดของโรงเรียน ใน
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
ผลการวิจัย
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีมี กระบวนการบริหาร 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่
1 การวางแผน ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติ และขั้นตอนที่ 3 การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผล การ
ปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล ในการบริหารงานวิชาการ งานแผนและงบประมาณ งานบุคลากร งาน
อํานวยการและบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน และงานประชาสัมพันธและประสานงานชุมชน ดังนี้
งานวิชาการ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
1.1) กําหนดขอบขายงานวิชาการและภาระงานในรูปแบบของเอกสารพรรณนางาน และจัดใหมี
ผูรับผิดชอบงานในกลุมงาน ตามขอบขายที่กําหนด โดยออกเปนคําสั่งตามรายชื่อที่กลุมงานบุคลากรจัดทําไว
1.2) ระดมสมองผูบริหาร บุคลากร และผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อวิเคราะหจุดเดน จุด ออน โอกาส
และอุปสรรค พรอมทั้งกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อวางแผนการดําเนินงานวิชาการโดยแบงเปน 2 สวนคือ

1.2.1) การกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอน
1.2.1.1) ประชุมผูบริหาร คณะครู และผูที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา
1.2.1.2) ประชุมกลุมงานเพื่อจัดทําตารางสอนโดยจัดใหครูผูสอนไดสอนตรงตาม
วิชาเอกและความถนัดทุกคน และใหครูมีคาบสอนเฉลี่ยคนละไมเกิน 20 คาบตอสัปดาห
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1.2.1.3) ประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําโครงการสอนและ
แผนการจัดการเรียนรู
1.2.1.4) ประชุมกลุมสาระการเรียนรู เพื่อจั ดทําโครงการสอน และแผนการจั ด
การเรียนรูของครูในกลุมสาระการเรียนรู จากนั้นหัวหนากลุมสาระการเรียนรูนําสงโครงการสอนและแผน
การจัดการเรียนรูของครูใหฝายวิชาการ รองผูอํานวยการและผูอํานวยการโรงเรียน ตรวจสอบความถูกตอง
และลงนามอนุญาตใหใชในการจัดการเรียนการสอนตอไป
1.2.1.5) กําหนดแบบนิเทศและตารางนิเทศการสอนของครู

1.2.2) การกําหนดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
1.2.2.1) กํ า หนดโครงการหรื อ กิ จ กรรมต า ง ๆ ให ส อดคล อ งกั บ เป า หมายของ
สถานศึกษา สงเสริมจุดเดนและโอกาส แกไขจุดออนและอุปสรรค
1.2.2.2) ประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมงานเพื่อแบงภาระงาน ชี้แจงรายละเอียด
การดําเนินงาน และมอบหมายผูมีหนาที่รับผิดชอบ จัดทํารางโครงการและกิจกรรม
1.2.2.3) จัดประชุมกลุมงานเพื่อนําเสนอรางโครงการและกิจกรรม ขอความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม แลวนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงรางโครงการและกิจกรรม
1.2.2.4) นํ าเสนอเอกสารร างโครงการและกิ จ กรรมของกลุ มงานต อที่ ป ระชุ ม ครู
ทั้งโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ แลวนํามาปรับปรุงโครงการและกิจกรรม และจัดทําเปน
เอกสารโครงการและกิจกรรมของกลุมงานเสนอตอรองผูอํานวยการ และผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อลงนาม
อนุมัติ
1.2.2.5) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานและปฏิทินติดตามการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติ
2.1) ดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารโครงการและกิจกรรม
ของกลุมงานโดยเรียงลําดับตามปฏิทินการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของกลุมงาน
2.2) ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตามแผนการจัดการเรียนรู
2.3) สนับสนุนใหผูเรียนเขาแขงขันทักษะทางวิชาการดานตาง ๆ
ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล
3.1) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหเหมาะสมกับผูเรียน และบริบทของทองถิ่น
3.2) ประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครู โดยใหครูสงบันทึกหลังสอนอยางนอยเดือนละ 1
ครั้ง และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูของครู
3.3) วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย เปนระบบ สรุปและจัดทําสถิติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และใหครูผูสอนจัดทําวิจัยชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
3.4) นิเทศการสอนอยางเปนระบบ และมีการบันทึกผลการนิเทศการสอนลงในสมุดบันทึก
การนิเทศการสอน จัดประชุมกลุมสาระการเรียนรูและกลุมงานอยางสม่ําเสมอ และจัดประชุมครูทั้งโรงเรียน
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สัป ดาห ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อกํ ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ร ว มกั น อภิ ป รายป ญหา
อุปสรรค รวมถึงชี้แจงขอบกพรอง และแนวทางในการแกไขเปนรายบุคคล
3.5) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมและโครงการตามปฏิทินติดตาม
งาน โดยการใชแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน คณะครู คณะผูบริหาร และผูปกครอง
3.6) จัดทําเอกสารสรุปโครงการ แบบสรุปความพึงพอใจ สรุปปญหา อุปสรรค และขอบกพรอง
ในการดําเนินงาน นําเสนอในที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน เพื่อหารือกันถึงแนวทางในการแกไข
3.7) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการของกลุมงาน
3.8) จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สะดวกตอ
การนําไปใช ปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของกลุมงานตอไป
งานแผนและงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
1.1) กําหนดขอบขายงานแผนและงบประมาณ พรอมทั้งกําหนดภาระงานในรูปแบบของเอกสาร
พรรณนางาน และจัดใหมีผูรับผิดชอบงานในกลุมงานตามขอบขายที่กําหนดไวโดยออกเปนคําสั่งตามรายชื่อ
ที่กลุมงานบุคลากรจัดทําไว
1.2) ประชุมบุคลากรในกลุมงานแผนและงบประมาณเพื่อชี้แจงขอบขายงานและภาระงาน
1.3) ประชุมผูบริหาร ครู บุคลากร และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ
จําเปน แนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาแลวรวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร
สูความสําเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีจุดเนนที่คุณภาพของผูเรียน
1.4) จัดทําแผนที่ยุทธศาสตร กรอบยุทธศาสตร
1.5) กําหนดโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พรอมทั้งกําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด แลวนําเสนอตอที่ประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบ
1.6) จัดทําเอกสารแผนยุ ทธศาสตรเพื่อพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 3 ป แผน
ปฏิบัติการประจําปการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ปฏิทินการปฏิบัติงานและปฏิทินติดตาม
งานประจําปของสถานศึกษา เสนอตอผูอํานวยการเพื่อลงนาม
1.7) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผูปกครอง เพื่อวางแผนและหา
แนวทางในการระดมงบประมาณและทรัพยากรในทองถิ่นมารวมในการจัดการศึกษา
1.8) นําโครงการที่จําเปนตองของบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด สงยังองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีดําเนินการตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติ
2.1) ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการประจําปใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของทราบ
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2.2) ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติโดยใชแนวคิดการประสบผลสําเร็จอยางสมดุลรอบดาน
มากําหนดมุมมองผลสําเร็จของงาน 6 ดาน คือ ดานนักเรียน ดานผูปกครองและชุมชน ดานกระบวนการ ใน
โรงเรียน ดานองคการแหงการเรียนรู ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานงบประมาณและทรัพยากร
2.3) ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในเอกสาร
โดยเรียงลําดับตามปฏิทินที่กําหนดไวใหเปนปจจุบัน ถูกตองตามระเบียบราชการ มีหลักฐานที่ตรวจสอบได
2.4) ประสานงานกับองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีในการดําเนินงานโครงการที่จําเปนตอง
ของบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
ขัน้ ตอนที่ 3 การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล
3.1) นําผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา มาแกไข ปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3.2) นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามปฏิ ทิน ติ ด ตามงาน โดยเน น
การประชุมกลุมงานอยางสม่ําเสมอ และประชุมครูทั้งโรงเรียนสัปดาหละ 1 ครั้ง
3.3) ประเมิ นความพึงพอใจในการดํ าเนินงานโครงการและกิจ กรรมตาง ๆ โดยจั ดทําเป น
แบบประเมิ น ความพึ งพอใจ แล ว ให ผู ที่มีส ว นเกี่ ย วข องกั บ โครงการและกิ จ กรรมต าง ๆ ทุ กภาคส ว นเป น
ผูประเมิน
3.4) ผูที่รับผิดชอบโครงการจัดทําเอกสารสรุปโครงการ แบบสรุปความพึงพอใจ รวมถึงสรุป
ปญหา อุปสรรค และขอบกพรองในการดําเนินงานที่เกิดขึ้น นําเสนอในที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน เพื่อหารือกัน
ถึงแนวทางในการปรับปรุง แกไข พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป และ
เอกสารวิเคราะหปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการ
3.6) จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สะดวกตอ
การนําไปใชปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
งานบุคลากร
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
1.1) กําหนดขอบขายงานบุคลากรตามระเบียบราชการ พรอมทั้งกําหนดภาระงานในรูปแบบของ
เอกสารพรรณนางานแตละงานอยางชัดเจน
1.2) สํารวจ และวางแผนกําหนดอัตรากําลังในสวนของงานการสอนและกลุมงานบริหารทุก
กลุมงานเพือ่ แบงภาระงานตามขอบขายงานตางๆ ของแตละกลุมงานโดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนสามารถ
เลือกปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานบริหารไดตามความสมัครใจอยางนอยคนละ 1 กลุมงาน ซึ่งจะมีการตรวจสอบ
ภาระงานสอนของครู ที่ส มัครใจทํางานในแตล ะกลุมงานไม ให มีภ าระงานมากเกินไป แลว จึงจัด ทํารายชื่ อ
บุคลากรในแตละกลุมงาน สําหรับอัตรากําลังที่ยังขาดแคลนจะจัดทําเปนเอกสารโครงการเสนอตอองคการ
บริหารสวนจังหวัดปทุมธานี เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีดําเนินการสรรหาตอไป
1.3) จัดใหมีผูรับผิดชอบงานในกลุมงานบุคลากรตามขอบขายที่กําหนดไวโดยออกเปนคําสั่ง
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1.4) จัดประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมงานบุคลากรเพื่อแบงภาระงาน ชี้แจงรายละเอียด
การดําเนินงาน และมอบหมายผูมีหนาที่รับผิดชอบงานตาง ๆ จัดทํารางโครงการและกิจกรรม
1.5) จัดประชุมกลุมงานเพื่อนําเสนอรางโครงการและกิจกรรม ขอความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
แลวนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงรางโครงการและกิจกรรม จากนั้นจัดทําเอกสารรางโครงการและกิจกรรม
1.6) นํ า เสนอเอกสารร า งโครงการและกิ จ กรรมของกลุ ม งานต อ ที่ ป ระชุ ม ครู ทั้ ง โรงเรี ย น
เพื่อขอความเห็น ชอบและขอเสนอแนะ แลวนํ ามาปรับปรุงโครงการและกิจกรรม เพื่อจั ดทําเปนเอกสาร
โครงการและกิจกรรมของกลุมงานบุคลากร เสนอตอรองผูอํานวยการ และผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อลงนาม
อนุมัติ
1.7) กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานและปฏิทินติดตามการดําเนินงานไวเปนรายเดือน
1.8) วางแผนการจัดอบรมและศึกษาดูงานประจําปของบุคลากร
ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติ
2.1) ประสานงานกับองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีในการดําเนินการสรรหาบุคลากรมา
ปฏิบัติงานในตําแหนงที่ยังขาดแคลน
2.2) บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาดํ า เนิ น งานตามภาระงานที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นคํ า สั่ ง และให
สภานักเรียนมีสวนรวมรับผิดชอบการดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติการประจําป
2.3) เจาหนาที่กลุมงานบุคลากรจัดทําแฟมประวัติครู แบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ
แบบสรุปวันลา แบบบันทึกการปฏิบัติหนาที่เวรและนําเอกสารตางๆ มาใชประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
2.4) จั ด อบรม/ส งครู เ ข ารั บ การอบรมสั มมนา ศึ กษาดู งานจากหน ว ยงานที่ มีคุณภาพทั้ ง
ในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ และสงเสริมใหครูพัฒนาตนเองดวยการศึกษาตอ
2.5) ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในเอกสาร
โครงการ โดยเรียงลําดับตามปฏิทินการปฏิบัติงานรายเดือนของกลุมงานบุคลากร
ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล
3.1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารและบุคลากรตาม
เกณฑขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี และประเมินจากแฟมสะสมผลงาน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครอง เพื่อนรวมงาน ฝายบริหาร และการประเมินตนเอง (T-SAR)
3.2) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมและโครงการตามปฏิทิน ติดตาม
งานรายเดือนของกลุมงานบุคลากร
3.3) ผูที่รับผิดชอบโครงการจัดทําเอกสารสรุปโครงการ แบบสรุปความพึงพอใจ สรุปปญหา
อุปสรรค และขอบกพร องในการดําเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ น นํ าเสนอในที่ป ระชุมครู ทั้งโรงเรี ยน เพื่ อหารื อกั นถึ ง
แนวทางในการปรับปรุง แกไข พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการของกลุมงานบุคลากร
3.5) จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สะดวกตอ
การนําไปใช ปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของกลุมงานตอไป
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งานอํานวยการและบริหารทั่วไป
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
1.1) กําหนดขอบขายงานและภาระงานอํานวยการและบริ หารทั่ วไปในรูป แบบของเอกสาร
พรรณนางานแตละงานอยางชัดเจน และจัดใหมีผูรับผิดชอบงานในกลุมงานตามขอบขายที่กําหนดไวโดย
ออกเปนคําสั่งตามรายชือ่ ที่กลุมงานบุคลากรจัดทําไว
1.2) จัดประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมงานเพื่อแบงภาระงานและชี้แจงขอบขายงาน
1.3) สํารวจความตองการในการใชงานและสภาพปจจุบันของอาคารเรียน หองเรียน และ
หองปฏิบัติการตาง ๆ และกําหนดแผนผังการใชงานอาคารเรียน หองเรียน และหองปฏิบัติการตาง ๆ
1.4) ระบุ ร ายการอาคาร ห อ งเรี ย น และห องปฏิ บั ติ การต า ง ๆ ที่ ยั ง ขาดแคลน และสภาพ
ภูมิทัศนในบริเวณที่ตองปรับปรุง แลวนําเขาหารือในที่ประชุมผูบริหารเพื่อวางแผนดําเนินการ
1.5) ประชุมผูที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนจัดทําโครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน หองเรียน
หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับ ความตองการใชงานของผูเรียนและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู พัฒนาแหลงเรียนรู และภูมิทัศนภายในโรงเรียนให เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
กอสรางอาคารเรีย นเพิ่มเติมใหเ พียงพอกั บจํ านวนผู เรีย นที่เ พิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และวางแผนการอํานวย
ความสะดวกใหกับหนวยงานตนสังกัดและชุมชนที่จะมาติดตอขอใชสถานที่ แลวนําขอสรุปที่ไดจากที่ประชุมมา
มอบหมายผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานตางๆ ตามขอบขายงานจัดทํารางโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
เปาหมายของสถานศึกษา
1.6) จัดประชุมกลุมงานอํานวยการและบริหารทั่วไป เพื่อนําเสนอรางโครงการและกิจกรรม
ขอความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากสมาชิกในกลุมงาน จากนั้นนําขอเสนอแนะที่ไ ดมาปรับปรุงและ
จัดทําเอกสารรางโครงการและกิจกรรม แลวนําเอกสารรางโครงการและกิจกรรมของกลุมงานอํานวยการและ
บริหารทั่วไป นําเสนอตอที่ประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1.7) ปรับปรุงโครงการและกิจกรรมของกลุมงานอํานวยการและบริหารทั่วไป แลวจัดทําเอกสาร
โครงการและกิจกรรมของกลุมงานอํานวยการและบริหารทั่วไปนําเสนอตอรองผูอํานวยการ และผูอํานวยการ
โรงเรียนเพื่อลงนามอนุมัติ
1.8) กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานและปฏิทินติดตามงานของกลุมอํานวยการและบริหารทั่วไป
พรอมทั้งกําหนดแบบฟอรมเอกสารตางๆ ที่จําเปนสําหรับงานอํานวยการและบริหารทั่วไป
ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติ
2.1) จัดทําเอกสารโครงการปรับปรุง ซอมแซม กอสรางที่ตองใชงบประมาณสนับสนุนจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีสงใหกับงานแผนงานและงบประมาณโรงเรียน เพื่อดําเนินการจัดสงใหกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีดําเนินการตอไป
2.2) ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ลงมือปฏิบัติ/ดําเนินงาน
โครงการและจัดกิจกรรมตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารโครงการ โดยเรียงลําดับงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน
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2.3) ดูแล ซอมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ วัสดุ
ครุภัณฑของโรงเรียนใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน ปายนิเทศ
ภายในและภายนอกหองเรียน ควบคุมการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม และงานกอสรางอื่น ๆ ภายในโรงเรียน
และอํานวยความสะดวกในการขอใชสถานที่จากหนวยงานตนสังกัดและชุมชน
ขัน้ ตอนที่ 3 การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล
3.1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมและโครงการตามปฏิทินติดตาม
งานของกลุมงานอํานวยการและบริหารทั่วไป โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจจากผูที่เกี่ยวของ
3.2) ผูที่รับผิดชอบโครงการจัดทําเอกสารสรุปโครงการ แบบสรุปความพึงพอใจ สรุปปญหา
อุปสรรค และขอบกพร องในการดําเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ น นํ าเสนอในที่ป ระชุมครู ทั้งโรงเรี ยน เพื่ อหารื อกั นถึ ง
แนวทางในการปรับปรุง แกไข พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการของกลุมงาน
3.4) จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สะดวกตอ
การนําไปใช ปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของกลุมงานตอไป
งานกิจการนักเรียน
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
1.1) กําหนดขอบขายงานและภาระงานกิจการนักเรียนในรูปแบบของเอกสารพรรณนางาน
แตละงานอยางชัดเจน และจัดใหมีผูรับผิดชอบงานในกลุมงานตามขอบขายที่กําหนดไวโดยออกเปนคําสั่งตาม
รายชื่อที่กลุมงานบุคลากรจัดทําไว
1.2) จั ด ประชุ ม บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในกลุ ม งานเพื่ อ แบ ง ภาระงานและชี้ แ จงขอบข า ย
การดําเนินงาน พรอมทั้งกําหนดโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนในดานการรวม
กิ จ กรรมตามประเพณี ไ ทยและวั น สํ า คั ญ ต า ง ๆ การสร า งเสริ ม ลั ก ษณะนิ สั ย ของผู เ รี ย น การส ง เสริ ม
ประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาผูเรียนการสงเสริมศักยภาพผูเรียนในดานการประกอบอาชีพ และการสงเสริม
สุขภาพผูเรียน แลว มอบหมายผูที่มีหนาที่ รั บผิดชอบงานตาง ๆ ตามขอบขายงานจัด ทํารางโครงการและ
กิจ กรรม และวางแผนการดํ าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมพิ เ ศษตามนโยบายของชาติ / กระทรวงศึ กษาธิ การ/
กระทรวงมหาดไทย/กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น/องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน โครงการสงเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู (อานไมออก เขียนไมได)
โรงเรี ยนสั งกั ด องค การบริ ห ารส วนจั งหวั ดปทุ มธานี กิ จ กรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่ มเวลารู โครงการส งเสริ ม
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
1.3) จัดประชุมกลุมงาน นําเสนอรางโครงการและกิจกรรม ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
แลวนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงโครงการและกิจกรรม แลวจัดทําเอกสารรางโครงการและกิจกรรมของ
กลุมงานกิจการนักเรียนนําเสนอตอที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ
1.4) นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงโครงการและกิจกรรม แลวจัดทําเอกสารโครงการและ
กิจกรรมเสนอตอรองผูอํานวยการ และผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อลงนามอนุมัติโครงการและกิจกรรม
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1.5) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานและปฏิทินติดตามการดําเนินงานของกลุมงาน
ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติ
2.1) ผู ที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมและโครงการตามที่ ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ นปฏิ ทิ น
ปฏิบัติงาน โดย
2.1.1) ประสานงานกับครูที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมลวงหนา
ประมาณ 2 – 4 สัปดาหเพื่อวางแผนและกําหนดกําหนดการในแตละกิจกรรม
2.1.2) นําเสนอกําหนดการของกิจกรรมตามโครงการตอที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน เพื่อขอ
ความเห็นชอบและขอเสนอแนะ
2.1.3) นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมมาปรับปรุงกําหนดการ
2.1.4) ประสานงานกับฝายอํานวยการและบริหารทั่วไปเพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม
2.1.5) ประสานงานกันระหวางโรงเรียนวัดปางิ้วและโรงเรียนสามโคก (ในกรณีที่ตองจัด
กิจกรรมรวมกัน)
2.1.6) ประสานงานเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมงาน
2.1.7) ประชุมคณะทํางานเปนระยะเพื่อแจงความคืบหนาของงาน
2.1.8) ปฏิบัติกิจกรรมตามกําหนดการ
ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล
3.1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมและโครงการตามปฏิทินติดตาม
งานของกลุมงานกิจการนักเรียน โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูปกครองและนักเรียน
3.2) ผูที่รับผิดชอบโครงการจัดทําเอกสารสรุปโครงการ แบบสรุปความพึงพอใจ สรุปปญหา
อุปสรรค และขอบกพร องในการดําเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้ น นํ าเสนอในที่ป ระชุมครู ทั้งโรงเรี ยน เพื่ อหารื อกั นถึ ง
แนวทางในการปรับปรุง แกไข พัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการของกลุมงานกิจการนักเรียน
3.4) จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สะดวกตอ
การนําไปใช ปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของกลุมงานตอไป
งานประชาสัมพันธและประสานงานชุมชน
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
1.1) กําหนดขอบขายงานและภาระงานประชาสัมพันธและประสานงานชุมชนในรูปแบบของ
เอกสารพรรณนางานแตละงานอยางชัดเจน และจัดใหมีผูรับผิดชอบงานในกลุมงานวิชาการตามขอบขายที่
กําหนดไวโดยออกเปนคําสั่งตามรายชื่อที่กลุมงานบุคลากรจัดทําไว
1.2) จัดประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมงาน เพื่อแบงภาระงานและชี้แจงขอบขายงาน
วางแผนการประชาสัมพันธโรงเรียนผานสื่อตาง ๆ การจัดกิจกรรมรวมกันระหวางโรงเรียนวัดปางิ้ว โรงเรียน
สามโคก และชุมชนในละแวกโรงเรียน กําหนดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ ของกลุมงาน จากนั้นมอบหมายผูที่
มีหนาที่รับผิดชอบงานตาง ๆ ตามขอบขายงานจัดทํารางโครงการและกิจกรรม
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1.3) จั ด ประชุ ม กลุ ม งาน นํ า เสนอร า งโครงการและกิ จ กรรม เพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากสมาชิกในกลุมงาน จากนั้นปรับปรุงรางโครงการและกิจกรรม แล วจัดทําเอกสารราง
โครงการและกิจกรรมเสนอตอที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ
1.4) นําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงโครงการและกิจกรรม และจัดทําเอกสารโครงการและ
กิจกรรมของกลุมงานเสนอตอรองผูอํานวยการและผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อลงนามอนุมตั ิ
1.5) กําหนดปฏิทินการดําเนินงานและปฏิทินติดตามงาน
ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติ
2.1) ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมและโครงการตามที่ไดกําหนดไวในปฏิทินปฏิบัติงาน
2.2) เขารวมกิจกรรมกับชุมชน
2.3) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารกิจกรรมของโรงเรียนไปสูชุมชนผานชองทางตาง ๆ
2.4) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือขายผูปกครองเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให
คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือขายผูปกครองไดรับทราบขาวสารการปฏิบัติงานของโรงเรียนและกิจกรรม
ตาง ๆ ของโรงเรียน และใหคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือขายผูปกครองไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
โรงเรียน
ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล
3.1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดกิจกรรมและโครงการตามปฏิทินติดตามงาน
ของกลุมงาน โดยใชแบบประเมินการรับรูขาวสารจากผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน
3.2) ผูที่รับผิดชอบโครงการจัดทําเอกสารสรุปโครงการ แบบสรุปความพึงพอใจ สรุปปญหา
อุปสรรค และขอบกพร องในการดําเนินงานที่เกิดขึ้น นําเสนอในที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน เพื่อหารือกันถึง
แนวทางในการปรับปรุง แกไข
3.3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการของกลุมงานประชาสัมพันธและ
ประสานงานชุมชน
3.4) จัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ถูกตอง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สะดวกตอ
การนําไปใช ปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของกลุมงานตอไป
อภิปรายผล
1. กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทําใหเกิดการพัฒนาแบบกาวกระโดดของโรงเรียนในสังกัด
องคกรบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีมีกระบวนการบริหารงานวิชาการ งานแผนงาน
และงบประมาณ งานบุคลากร งานอํานวยการและบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน และงานประชาสัมพันธ
และประสานงานชุมชน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนไปปฏิบัติ และ ขั้นตอนที่
3 การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่ทําให
โรงเรียนเกิดการพัฒนาแบบกาวกระโดด สอดคลองกับ อุทัย บุญประเสริฐ (2538) และ Newby, T. J., Stepich,
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D. A., Lehman, J. D., & Russell, J. D. (2000) ที่กลาววา กระบวนการบริหาร ประกอบดวย 1) การวางแผน
(Planning) คือ การวางแผนโดยคิดลวงหนาในการทํางานอยางเปนระบบ กําหนดการทํางานและจัดทําเคาโครง
ของการทํางาน โดยการที่ผูบริหารกําหนดเปาหมายที่ตองการจะบรรลุ แนวทางการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบ
เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด 2) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) คือ การปฏิบัติตามแผน
หรือการนําเอาแผนที่ไดกําหนดไวไปปฏิบัติ โดยการมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนที่ผูบริหาร
กําหนด จัดสรรทรัพยากร ประสานงาน นิเทศ ควบคุม กํากับ และติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด และ 3) การประเมินผล (Evaluation) คือ การกําหนดเกณฑการประเมิน การจัดทําเครื่องมือ
การประเมิน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเปรียบเทียบขอมูลกับแผนที่กําหนดวาสามารถบรรลุ
เปาหมายหรือไม การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล
2. การวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไข
ปรับปรุง และประเมินผลของโรงเรียนสงผลสําคัญตอการพัฒนาแบบกาวกระโดดของโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
2.1 การวางแผน ผลการวิจั ย พบว า โรงเรี ย นมี การสํ ารวจ และวางแผนกํ าหนดอั ต รากํ าลั ง
ในสวนของงานการสอนและกลุมงานบริหารทุกกลุมงานโดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนสามารถเลือกปฏิบัติ
หนาที่ในกลุมงานบริหารไดตามความสมัครใจอยางนอยคนละ 1 กลุมงาน การปฏิบัติเชนนี้สงผลใหครูเกิด
แรงจูงใจในการทํางาน ไดทํางานที่ตนเองมีความถนัดและมีความสามารถ สงผลใหการทํางานเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามแผนที่ตั้งไว สอดคลองกับ พิพัฒน ภูภีโญ (2555) ที่ไดศึกษาเรื่อง
กลยุทธการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาแบบกาวกระโดด พบวา แนวทางหนึ่งในการพัฒนากลยุทธ
การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กแบบกาวกระโดด คือ การเปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
ในทุกเรื่องทุกงานที่เกี่ยวของ และการเปดโอกาสใหครูสามารถสรางสรรคงานคิดนอกกรอบ
โรงเรียนมีการประชุมผูบริหาร คณะครู และผูที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคลองกับ ภัทรา โงวอมราภรณ (2558) ที่ไดศึกษาเรื่องการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทาน พบวาโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับรางวัลพระราชทานดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีคณะผูบริหาร ผูปกครอง ครูผูสอน และนักเรียนเปนผูรวมกําหนดเปาหมาย
และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
2.2 การนําแผนไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวา ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดกําหนดไวในเอกสารโครงการ โดยเรียงลําดับตามปฏิทินที่กําหนดไวใหเปนปจจุบัน
และปฏิ บั ติ ง านอย า งถู ก ต อ งตามระเบี ย บราชการ มี ห ลั ก ฐานที่ ต รวจสอบได สอดคล อ งกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543) ที่ไดกลาววาการดําเนินการตามแผน หมายถึง การนําเอา
แผนที่ไดดําเนินการคิดและตัดสินใจในการกําหนดสิ่งที่จะนําไปลงมือปฏิบัติจริง เพื่อใหการดําเนินงานประสบ
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
2.3 การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผล ผลการวิจัย
พบวา โรงเรียนมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนตามเกณฑ
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ขององค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี และประเมิ น ผลจากแฟ ม สะสมผลงาน และแบบประเมิ น
ความพึงพอใจโดยผูเรียน ผูปกครอง เพื่อนรวมงาน ฝายบริหาร และการประเมินตนเอง (T-SAR) สอดคลอง
กับ ศุภลักษณ เศษธะพานิช (2550) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศของ
สถานศึ ก ษาเอกชน ที่ พ บว า ระบบการบริ ห ารที่ มุง เน น ความเป น เลิ ศของสถานศึ กษาเอกชนในประเด็ น
ทรัพยากรบุคคล คือ สถานศึกษาใหความสําคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. เนื่องจากผลการวิจัยพบวากระบวนการบริหาร 3 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การนําแผนไป
ปฏิบัติ และ 3) การติดตาม กํากับ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ แกไขปรับปรุง และประเมินผลเปนกระบวนการ
สําคัญที่ทําใหโรงเรียนเกิดการพัฒนาแบบกาวกระโดด ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรนํากระบวนการบริหาร 3
ขั้นตอนดังกลาวไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
2. เนื่องจากผลการวิ จั ยพบว า การเป ดโอกาสใหบุ คลากรสามารถเลื อกปฏิ บัติ ห นาที่ในกลุ มงาน
บริหารไดตามความสมัครใจอยางนอยคนละ 1 กลุมงาน จะสงผลใหครูเกิดแรงจูงใจในการทํางาน ไดทํางานที่
ตนเองมีความถนัดและมีความสามารถ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ตามแผนที่ตั้งไว ผูบริหารสถานศึกษาจึงควรเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร โดยเปดโอกาสให
บุคลากรทุกคนไดเลือกปฏิบัติหนาที่ในกลุมงานบริหาร และงานพิเศษนอกเหนือจากการสอนไดตามความรู
ความสามารถ ความถนัด และความสมัครใจ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีกลุมประชากร คือ โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี
ทําใหพบขอสังเกตวา โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามแนวทางของตนสังกัด และดําเนินงานตามนโยบายของ
ตนสังกัด ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรดําเนินการวิจัยเรื่องกระบวนการบริหารที่ทําใหเกิดการพัฒนาแบบ
กาวกระโดดขององคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกยิ่งขึ้น
2. เนื่องจากผลการวิจัยพบวา การเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติหนาที่
พิเ ศษนอกเหนือจากการสอนได ตามความสมั ครใจ จะส งผลให บุคลากรเกิด แรงจูงใจในการทํ างาน ทําให
การทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิจัย
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด บุ คลากรในสถานศึ ก ษาให เ หมาะสมกั บ งานตามความสมั ครใจ เพื่ อนํ ามาเป น แนวทาง
การบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป
รายการอางอิง
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