หมวด 1 การนาองค์ กร (Leadership)
1.1 การนาองค์ กรโดยผู้นาระดับสูง (Senior Leadership)
1.1 ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม (Vision, Mission and Values)
1.1ก (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยม (Vision, Mission and Values)
การน าองค์ ก ร ได้ ท าการศึก ษาจุดเด่น -จุดด้ อย (SWOT) จากแบบสารวจความพึงพอใจและความ
ต้ องการของนักเรี ยน ผู้ป กครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน สมาคม
ผู้ปกครองฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และความคาดหวังของ
ทุก ภาคส่วน ในการจัด การศึก ษาให้ เป็ นที่ย อมรับ เพื่ อกาหนดวิสยั ทัศน์ พัน ธกิ จ เป้ าประสงค์และค่านิ ย ม ให้
ความสาคัญกับทุกฝ่ ายในการที่จะได้ รับประโยชน์ร่วมกันจากการพัฒนาการศึกษา สอดคล้ องกับบริบทและความ
ต้ องการของชุมชน โดยให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตาราง 1.1ก (1) : กระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
กระบวนการ
วัตถุประสงค์
ตัววัด/ตัวชี ้วัด
เป้าหมาย
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
วิเคราะห์บริบทสถานศึกษา
คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวน/ยกร่าง
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
ไม่เห็นชอบ
ประชุมพิจารณา
เห็นชอบ

ประกาศใช้
ถ่ายทอดการนาพันธกิจ
เป้าประสงค์และค่านิยม
สูก่ ารปฏิบตั ิ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปรับปรุง/แก้ไข

1. มีวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์
และค่านิยม
ที่สอดคล้ อง
กับนโยบายต้ นสังกัด
และบริบทของ
สถานศึกษา

1.วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ร้ อยละ 95
เป้าประสงค์ และ
ค่านิยม สอดคล้ อง
กับนโยบาย
ต้ นสังกัดและบริบท
ของสถานศึกษา

2. เพื่อให้ ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถนา
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์
และค่านิยม
สูก่ ารปฏิบตั ิได้

2.ร้ อยละของครู
ร้ อยละ 90
และบุคลากร
ทางการศึกษา
สามารถนาวิสยั ทัศน์
พันธกิจและ
เป้าประสงค์
และค่านิยม
สูก่ ารปฏิบตั ิได้
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โรงเรียนแต่งตังคณะกรรมการวิ
้
เคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน โดยใช้ กระบวนการ 2S 4M (Structure
and policy, Service and products, Man, Money, Material, Management) โด ย วิ เ ค ราะห์ ปั ญ ห าค วาม
ต้ องการของชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ความพร้ อมของโรงเรียน ความเปลี่ยนแปลงของสังคม นโยบายต้ น
สังกัด น าเสนอที่ป ระชุมครู คณะกรรมการสถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานและคณะกรรมการที่ป รึกษาโรงเรี ยน เพื่ อ
ร่ ว มกั น ก าหนดวิ สัย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์ แ ละค่ า นิ ย มของโรงเรี ย น น าผลที่ ไ ด้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐานเพื่ อขอความเห็นชอบ และประกาศใช้ เผยแพร่ ผ่านเว็บไซด์ ปิ ดประกาศ
ผู้บ ริ ห ารนาวิสัยทัศ น์ ส่กู ารปฏิบัติ โดยจัดประชุมครู เพื่ อชีแ้ จงรายละเอีย ดและถ่ ายทอดแก่นัก เรี ย น จัดประชุม
หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรียนรู้ หัวหน้ างาน เพื่อชี ้แจงและจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
1.1ก (2) การส่ งเสริมการประพฤติปฏิบัตติ ามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
(Promoting Legal and Ethical Behavior)

โรงเรี ย นก าหนดให้ ก ลุ่มงานบริ หาร ประกอบด้ วย งานอานวยการ งานกิ จ การนัก เรี ย น งานวิช าการ
งานบริ หารทั่วไป ศึกษาและรวบรวมระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยน เช่น
การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้ อง จัดทาเป็ นคู่มือปฏิบตั ิงานสาหรับ ครูและ
บุคลากร เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ตาราง 1.1ก (2) : กระบวนการส่ งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่ างมีจริยธรรม
กระบวนการ
การส่งเสริมการประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
วัตถุประสงค์
ตัววัด/ตัวชี ้วัด
เป้าหมาย
การประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีจริยธรรม
ศึกษา รวบรวมข้ อกฎหมาย แนวปฏิบตั ิ
ข้ อบังคับ
จัดทาคู่มือ

1.เพื่อให้ ครูและ
บุคลากรปฏิบตั ิหน้ าที่
ถูกต้ องตามกฎหมาย
และระเบียบ
ของทางราชการ

1.ร้ อยละของครู ร้ อยละ 100
ปฎิบตั ิหน้ าที่
ถูกต้ องตาม
กฎหมายและ
ระเบียบ
ของทางราชการ

1. เพื่อให้ ครูและ

2. ร้ อยละ
ร้ อยละ 90
ของครูประพฤติ
ปฏิบตั ิอย่างมี
คุณธรรม
จริยธรรม

ประชุมชี ้แจง สร้ างความเข้ าใจ
ครูและบุคลากรนาไปปฏิบตั ิ
นิเทศ ติดตาม

ประเมิน

ไม่ผา่ น

ผ่าน

ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบตั ร

ปรับปรุง

บุคลากรประพฤติ
ปฏิบตั ิอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม
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ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย นเป็ นแบบอย่ าง ปฏิบัติ ห น้ าที่ ถูก ต้ องตามกฎหมายและระเบี ย บของทางราชการ
ตามมาตรฐานวิชาชี พ จัด ทาคู่มือปฏิบัติงาน ประชุมชีแ้ จงกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ มีผลบังคับใช้ กับครูและ
บุคลากร สร้ างความเข้ าใจในการปฏิบัติ ห น้ าที่ ด้วยความรับ ผิดชอบ ซื่ อสัตย์ สุจ ริ ต มีวินัย และจรรยาบรรณ
ตามวิชาชีพครู อบรมค่ายส่งเสริ มคุณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ ครู และนัก เรี ยน จัดให้ มีการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ รับ ฟั ง
ความคิด เห็ น ข้ อเสนอแนะ เพื่ อน าไปปรับ ปรุ งและค้ น หาวิธีป ฏิบัติที่ เป็ นเลิศ จนโรงเรี ย นได้ รับ การยอมรับ
จากผู้ปกครองและชุมชน
1.1ก (3) การสร้ างโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ (Creating a Successful)
โรงเรียนกาหนดทิศทางตามนโยบาย วิสยั ทัศน์พนั ธกิจ และค่านิยม โดยความร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ กาหนดโครงสร้ างและระบบงานภายในโรงเรียน
จัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของครูและบุคลากร
แผนภาพ 1.1ก (3) : กระบวนการสร้ างโรงเรียนที่ประสบความสาเร็ จ
กาหนดทิศทางการดาเนินงาน
ตามนโยบายและวิสยั ทัศน์
แต่งตั ้งกรรมการที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ
กาหนดโครงสร้ างและระบบงานภายในโรงเรียน
แต่งตั ้งคณะกรรมการศึกษาสภาพแวดล้ อม
และบริบทของโรงเรียน
จัดทามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จัดทาขอบข่ายการปฏิบตั ิงานของครูและบุคลากร
ประชุมครูมอบหมายภารกิจ ชี ้แจง สร้ างความเข้ าใจ
ครูและบุคลากรนาไปปฏิบตั ิ
นิเทศติดตาม
ไม่ผ่าน

ประเมิน

ผ่าน

กาหนดทิศทางการดาเนินงาน
ตามนโยบายและวิสยั ทัศน์

พัฒนา/ปรับปรุง
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ผู้บริ หารแต่งตังคณะกรรมการวิ
้
เคราะห์ นโยบาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ เพื่อกาหนดภาพความสาเร็จ
ในอนาคต ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เพื่อกาหนดทิศทาง
และนโยบาย จัด ท าโครงสร้ างการบริ ห ารงาน มาตรฐานการศึก ษา มอบหมายหน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบให้ ค รู
และบุคลากร ตามโครงสร้ างสายงานบริ ห าร จัดประชุมชี แ้ จงเพื่ อสร้ างความเข้ าใจในขอบข่ายหน้ าที่ บ ทบาท
ความรับผิดชอบของแต่ละงาน มอบหมายงานให้ ดาเนินการ
ผู้บริ หารติดตาม จัด ประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริ หาร เพื่ อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ วิธีการปฏิบัติที่ เป็ นเลิศ
ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน นาไปสูก่ ารสร้ างนวัตกรรมของโรงเรียน รายงานผลการปฏิบตั ิงานทุกภาคเรียน
1.1ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการของโรงเรียน
(Communication and Organizational PERFORMANCE)

1.1ข (1) การสื่อสาร (Communication)
ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบตั ิตนกับผู้ใต้ บงั คับบัญชาในลักษณะของกัลยาณมิตร มีความเป็ นพี่เ ป็ นน้ อง
มีความรัก ความผูก พัน เหมือนสมาชิ ก ในครอบครัว การสื่อสารมีทัง้ รู ป แบบที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
เปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลากรได้ แสดงความคิ ด เห็ น และเข้ าพบผู้บ ริ ห ารในการติ ด ต่ อ ข้ อ ราชการได้ ตลอดเวลา
มีการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น อย่างเป็ นกัลยาณมิตร มีการแจ้ งข่าวสารหรื อปรึก ษาหารื ออย่ างไม่เป็ นทางการ
ผ่านแอพลิเคชั่น ต่างๆ เช่น ไลน์ ก ลุ่มของโรงเรี ย นกะทู้วิท ยา และไลน์ ก ลุ่มของกลุ่มสาระการเรี ย นรู้ ไลน์ ก ลุ่ม
เครือข่ายผู้ปกครอง ไลน์กลุม่ ผู้ปกครองของแต่ละห้ องเรียน เฟสบุ๊คโรงเรี ยน มีการแจ้ งข่าวหรื อรับฟั งความคิดเห็น
ทุก การสื่ อ สารผู้บ ริ ห ารยิ น ดี ต อบข้ อ ซัก ถามและให้ ค าปรึ ก ษาแก่ บุค ลากรในทุ ก กรณี รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
จากบุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคคลทัว่ ไปผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน
1.1ข (2) การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Focus on Action)
ภารกิ จ ที่ โรงเรี ยนมอบหมายให้ ครูและบุคลากรปฏิบัติห น้ า ที่ ประกอบด้ วยภาระงานตามโครงสร้ าง
การบริ หารโรงเรี ยน งานคณะกรรมการตามโครงสร้ างที่แต่งตัง้ ให้ ปฏิบัติงาน ที่ ต้องดาเนิน การต่อเนื่องตลอดปี
และงานอื่น ๆ การทาให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริงจัง โดยคานึงถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมที่ตงไว้
ั้
การส่งผ่านแนวทางการทางานให้ ครูได้ รับทราบ ทาความเข้ าใจและถือปฏิบัติโดยการประชุมปฏิบัติการ
ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ การประชุมกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
และการประชุมของกลุม่ งานต่างๆ
การขับเคลื่อนการปฏิบตั ิหน้ าที่ของครูและของบุคลากร ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ในการปฏิบัติหน้ าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการสร้ างนวัตกรรมในการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง
รายบุคคล ( Personal Self-Assessment Report : P-SAR) เพื่อใช้ เป็ นสารสนเทศรองรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ ของครู
ทุกภารกิจที่ได้ รับการมอบหมาย นามาใช้ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและการเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน
องค์ประกอบในการทาให้ เกิดการปฏิบัติ หน้ าที่ อย่างจริงจัง มีความสอดคล้ องให้ กับวัตถุประสงค์ และ
สามารถทาให้ ภารกิจทุกอย่างของโรงเรียนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพทังองค์
้ กร
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1.2 การกากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่ อสังคม (Governance and Societal Responsbilities)
1.2ก. การกากับดูแลโรงเรียน (Organizational GOVERNANCE)
1.2ก(1) ระบบการกากับดูแลโรงเรียน (GOVERNANCE System)
โรงเรี ย นแต่งตัง้ คณะกรรมการ เพื่ อก ากับ ดูแลการบริ ห ารงานโรงเรี ย น ประกอบด้ วย คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมควบคุมภายใน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สมาคมครู และผู้ปกครอง โดยมีภาระรับผิดชอบต่อแผนกลยุทธ์ การใช้ งบประมาณ ความโปร่งใสของการดาเนินการ
และปกป้องผลประโยชน์ของนักเรียนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ตาราง 1.2 ก(1) : กระบวนการระบบการกากับดูแลโรงเรียน
กระบวนการระบบการกากับดูแลโรงเรียน
ศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน
แต่งตั ้งคณะกรรมการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

1.เพื่อให้ โรงเรียน
มีระบบการบริ หาร
จัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1.ร้ อยละ
ของบุคลากร
ในโรงเรียน
มีความพึงพอใจ

ร้ อยละ 90

2.เพื่อให้ การกากับ
ดูแลโรงเรียนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

2.ร้ อยละของ
ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย
มีความพึงพอใจ

ร้ อยละ 90

จัดทาคู่มือปฏิบตั ิงาน
ดาเนินการ
นิเทศติดตาม

ประเมิน

ไม่ผา่ น

ปรับปรุ ง
แก้ ไข

ผ่าน

สรุป รายงานผล

ผู้บริห ารแต่งตังคณะกรรมการฝ่
้
ายบริ หาร เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ระบบงานหลักของโรงเรี ยน จัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงาน และให้ ค าปรึกษา กลัน่ กรองและร่วมตัดสินใจในการดาเนิน งานของโรงเรีย น มีการกระจายอานาจ
การตัดสินใจให้ หวั หน้ ากลุม่ หัวหน้ างาน หัวหน้ าระดับ จัดประชุมชี ้แจง มอบหมายภาระงาน
ผู้บริหารใช้ หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) การควบคุมภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเน้ นให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักในบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานการศึกษา
นิ เทศ ติ ดตามผล พัฒ นาและปรับ ปรุงคุณ ภาพของงานอย่ างต่อเนื่ อง โดยเน้ น ผลสัมฤทธิ์ ของงาน เป็ นหลัก
ก าหนดให้ รายงานผลการด าเนิ น งาน ตามตัวชี ว้ ัด ที่ ส อดคล้ องกับ มาตรฐานการศึก ษา และแผนปฏิบัติ ก าร
อย่ างน้ อยภาคเรี ย นละ 1 ครัง้ แต่งตัง้ ผู้ต รวจสอบภายใน เพื่ อตรวจสอบการรับ จ่ ายเงิ น และการจัดซื อ้ พัส ดุ
ประจาวัน รายงานผู้บริหารทราบ
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1.2ก (2) การประเมินผลการดาเนินการ (PERFORMANCE Evaluation)
โรงเรี ย นแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท าเครื่ อ งมือ เพื่ อ ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานของครูแ ละบุค ลากร
ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของทุกกลุม่ งาน เพื่อให้ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และสร้ างขวัญกาลังใจให้ บคุ ลกรในสถานศึกษา
ตาราง 1.2 ก(2) : กระบวนการการประเมินผลการดาเนินการ
กระบวนการการประเมินผลการดาเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ตวั ชี ้วัด

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการ
กากับดูแลโรงเรียน
ของผู้บริหารให้ มี
ประสิทธิภาพ

แต่งตั ้งคณะกก.ประเมิน

ตัววัด/ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

ร้ อยละของ
ร้ อยละ 90
บุคลากรและ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ที่มคี วามพึงพอใจ

จัดทาเครื่องมือประเมิน
ชี ้แจงรายละเอียดสร้ างความเข้ าใจ
นิเทศ ติดตามผล

ประเมิน

ไม่ผ่าน

ปรับปรุ ง
แก้ ไข

ผ่าน

ประกาศยกย่องชมเชย
รายงานผล

ผู้บ ริ ห ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ จัด ท าเครื่ อ งมือ ประเมิ น ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี รายงานผลการปฏิบัติงานของทุก
กลุ่มงานและรายงานผลการประเมินตนเองเป็ นรายบุคคล (P-SAR ) ทุกภาคเรี ยน จัดประชุมครูเพื่อชีแ้ จง และ
กาหนดกติการ่ วมกัน หัวหน้ ากลุ่ม จะนิ เทศและติดตามผลการปฏิบัติงานในส่วนที่ รับผิดชอบ คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครูและบุคลากรทาการประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครัง้ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผ้ ู
ที่มผี ลการปฏิบตั ิงานดีเด่น งานแผนงานและสารสนเทศติดตามการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ และ
รายงานผู้บริหารทุกเดือน
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ผู้บริหารจัดประชุมฝ่ ายบริหารเพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงานทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบปั ญหา อุปสรรค
และข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขพัฒนางาน
1.2ข. การประพฤติปฏิบัตติ ามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
1.2ข (1) การประพฤติปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ (Legal and Regulatory Behavior)
โรงเรี ย นด าเนิ น การสารวจความพึ งพอใจ เพื่ อ ปรับ ปรุ งและพัฒ นาหลัก สูตร เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกับ
สภาพของชุมชน โดยการมีร่วมมือขององค์กรและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรแกนกลาง
ตาราง 1.2ข (1) : กระบวนการการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
กระบวนการการประพฤติ
วัตถุประสงค์
ตัววัด/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับ
สารวจความต้ องการ วิเคราะห์ข้อมูล
แต่งตั ้งคณะกรรมการ
จัดทาและพัฒนาหลักสูตร

1. เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้ มี
ประสิทธิภาพ
สอดคล้ องกับความ
ต้ องการผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสีย

1.ร้ อยละของผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย
มีความพึงพอใจ
ต่อการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน

ร้ อยละ 90

2. เพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้
ส่วนเสีย ในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน

2.ร้ อยละของผู้มี ร้ อยละ 90
ส่วนได้ สว่ นเสียที่
มีความ
เชื่อมัน่ ต่อการจัด
การศึกษาของ
โรงเรียน

ปรับปรุง
ไม่ผ่าน
คณะกรรมการ
พิจารณา

ผ่าน

ประกาศใช้
รายงานผล

ผู้บ ริ ห ารได้ ศึก ษาระเบี ยบและกฎหมายที่ เกี่ย วข้ องกับ หลัก สูตรเพื่ อจัดท าหลัก สูตรสถานศึก ษาหรื อ
การปรับ หลัก สูต รสถานศึก ษาให้ ถูก ต้ อง ตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ยวข้ อง วางระบบการท างาน เพื่ อให้
หลักสูตรสถานศึกษา บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยมีระบบการเรี ยนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและระบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเป็ นระบบหลัก ให้ การกากับติดตามบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามระบบ จัดให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการปฏิบัติตามระบบ ค้ นหาวิธีการที่เป็ นเลิศโดยการจัดความรู้ในองค์กรเชื่ อมโยงความคาดหวังของนักเรี ยน
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้ เกิด ความเชื่ อมัน่ ศรัทธาในองค์กร โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการส
้
ารวจ
ความคิดเห็นและความต้ องการของนักเรียน ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และหน่วยงานในท้ องถิ่น เพื่อศึกษาวิเคราะห์และ
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น าผลมาพัฒ นาปรับ ปรุ งหลัก สูต รให้ สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน ทัน สมัย เที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล และเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พิจารณา หากเห็นชอบก็ประกาศใช้ หลักสูตรใหม่
ต่อไป
1.2ข (2) การประพฤติปฏิบัติอย่ างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR)
โรงเรียนกาหนดงานส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นนโยบายสาคัญ แต่งตังผู
้ ้ รับผิดชอบการกากับดูแล
จัดอบรมให้ ค วามรู้ บัน ทึ ก พฤติ ก รรมนัก เรี ย น โดยระบบการให้ คะแนน กรณี ท าความดี และหัก คะแนนกรณี
ที่ทาความผิด ด้ านการบริหารงานบุคคลมีการประเมินด้ านคุณธรรม จริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาราง 1.2ข (2) : กระบวนการการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
กระบวนการ.การประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีจริยธรรม
ศึกษา รวบรวม กฎหมาย ระเบียบข้ อกาหนด
คณะกรรมการกาหนดกรอบ-แนวปฏิบตั ิ
ประชุม ชี ้แจง

ครู บุคลากร นักเรียน นาไป
ปฏิบตั ิ
ไม่ผ่าน

ประเมิน

ผ่าน

ประกาศยกย่องชมเชย มอบเกียรติ
บัตร

วัตถุประสงค์

ตัววัด/ตัวชี ้วัด

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ ครู
บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม

1.ร้ อยละของ ร้ อยละ 95
ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม

2. เพื่อให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ สว่ นเสีย
พึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิตนของ
ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน

2. ร้ อยละของ ร้ อยละ 95
ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียพึง
พอใจในการ
ปฏิบตั ิตนของ
ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
และนักเรียน

รายงานผล

โรงเรียนมอบหมายคณะกรรมการ ศึกษากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรวบรวม
จัดทาเป็ นคูม่ ือ ให้ ครูและบุคลากรศึกษา ค้ นคว้ า ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน ให้ มี คุณธรรม
จริยธรรม โดยจัดกิจกรรม เช่น ค่ายคุณธรรม การประกวดมารยาทไทย โครงการจิตอาสากะทู้วิทย์ โครงการของ
หายได้ คืน การร่วมบริ จาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ป ระสบภัย การแบ่ งปั นสิ่งของให้ กับผู้ด้อยโอกาส สถานสงเคราะห์
คนชรา เป็ นต้ น
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ด้ านบุคลากรโรงเรี ยนสนับสนุนให้ เข้ ารับ การอบรมด้ านคุณ ธรรม จริ ยธรรม พัฒนาครูตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีการคัดเลือก ครูผ้ สู อนดีเด่น ให้ บันทึกชี ้แจงกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย การวิเคราะห์
ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อหาวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ เพื่อเป็ นแบบอย่างและถือปฏิบัติเป็ นวัฒนธรรมของ
โรงเรียนต่อไป
1.2ค. ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Societal Responsibilities)
1.2ค (1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being)
โรงเรียนแต่งตังคณะกรรมการด้
้
านสัมพันธ์ชมุ ชน วิเคราะห์สภาพปั ญหา ความต้ องการและประสานงานกับ
ชุมชน เพื่อร่วมกันจัดทากิจกรรมช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนด้ านการรักษาสิ่งแวดล้ อม
ตาราง 1.2ค (1) : กระบวนการสร้ างความผาสุกแก่ ของสังคม
กระบวนการการ ความผาสุกแก่สงั คม
วัตถุประสงค์
ตัววัด/ตัวชี ้วัด
เป้าหมาย
ศึกษาวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมของสังคม
แต่งตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
กาหนดโครงการ/กิจกรรม
สร้ างความผาสุกของสังคม

เพื่อปลูกฝั งจิตสานึก ความสาเร็จ
ที่ดี และการมีสว่ นร่วม ของโครงการ/
ในการรักษา
กิจกรรม
สิ่งแวดล้ อม
ของชุมชน

ร้ อยละ 90

ปรับปรุ ง
แก้ ไข

เสนอเพื่อขอ
อนุมตั ิ

ไม่ผ่าน

ไม

ผ่าน

นาไปปฏิบตั ิ

รายงานผล

โรงเรี ย นกะทู้ วิ ท ยาเป็ นแกนน าโรงเรี ย นปลอดขยะระดับ จั ง หวัด ตั ง้ แต่ ปี การศึ ก ษา 2554 มุ่ง เน้ น
สร้ างความรู้ค วามเข้ าใจแก่นักเรี ยน ครู และบุคลากร ให้ ตระหนักถึ งการรัก ษาสิ่งแวดล้ อม การนาขยะมูลฝอย
มาใช้ ประโยชน์ เช่น การทาปุ๋ยหมัก การทาน ้าชีวภาพ การแยกขยะ การนากลับมาใช้ ใหม่ การรณรงค์ ลด เลิกใช้
ถุงพลาสติ ก ภาชนะโฟม การด าเนิ น การอย่ างเป็ นรู ป ธรรมส่งผลให้ โรงเรี ย นได้ รับ รางวัล ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม
อย่างต่อเนื่องทัง้ ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ กิจกรรมต่างๆเหล่านีเ้ ป็ นการปลูกจิตสานึกที่ ดี
ให้ แก่นกั เรียน ซึ่งส่งผลถึงการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้ อมของชุมชน เกิดความผาสุกอย่างยัง่ ยืน
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1.2ค (2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support)
โรงเรี ยนกาหนดนโยบายกิจกรรมที่สาคัญ ในการเสริ มสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ง เช่น การร่วมจัดกิจกรรม
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น วันสาคัญทางศาสนา โดยให้ การสนับสนุนชุมชน และหน่วยงานต่างๆ
ตาราง 1.2ค (2) : กระบวนการการสนับสนุนชุมชน
กระบวนการการสนับสนุนชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
และสร้ างสัมพันธ์อนั ดี
กับชุมชน

กาหนดนโยบาย/กิจกรรม
กฎหมาย ระเบียบข้ อกาหนด
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ตัววัด/ตัวชี ้วัด
ความพึงพอใจ
ของนักเรียน
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน

เป้าหมาย
ร้ อยละ 90

วางแผนการจัดกิจกรรม

ดาเนินการตามแผน

นิเทศติดตาม

ไม่ผ่าน
ประเมินผล

ผ่าน

รายงานผล /ประชาสัมพันธ์

โรงเรี ย นกาหนดโครงการ กิจกรรมเพื่ อสนับ สนุน ส่งเสริ ม ชุมชน วางแผนดาเนิน การให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของชุมชน จัดประชุมชี ้แจงผู้รับผิดชอบ ดาเนินการตามที่ กาหนด เช่น การพานักเรียนวงโยธวาทิต
นัก เรี ย นนาฎศิ ล ป์ วงดนตรี ไทย ไปร่ ว มงานกิ จ กรรมในชุม ชน ให้ บริ ก ารชุม ชนด้ านการใช้ อาคารสถานที่
สาหรับจัดกิจกรรม การประชุม และประกอบพิธีการต่างๆ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน

