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การบริหารทีม่ีประสิทธิภาพ...ต้องมีความพร้อม 



การด าเนินงานตามนโยบาย...ท างานเป็นไฟ ใส่เป็นชุด 



ผลจากการบริหาร...บางคร้ังอาจสะดุดปัญหา 



การบริหารจัดการสถานศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ
...ต้องมคีวามพร้อม งาน 4 งาน... 

1. การบริหารงานวชิาการ 
    1) มกีารด าเนินกจิกรรมทางวชิาการ 8 ข้อ 
        (1) จัดท าแผนพฒันาคุณภาพและยกระดบั   
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

        (2) ด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพและ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



   แผนพัฒนาการศึกษา ควรให้ครอบคลุมภารกิจและนโยบาย ข้อตกลง 
การปฏิบัติงาน เพื่อที่จะน าไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน      
ซ่ึงแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาควรมีรายละเอยีด ประกอบด้วย 

ท่ีมา : คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบติังานในหนา้ท่ีต  าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา          
           สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

แผนอาคารสถานที่ 
แผน 4 งาน 



การด าเนินกจิกรรมทางวชิาการ (ต่อ) 
        (3) จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

        (4) มกีารพฒันาครูกจิกรรมทีห่ลากหลายตาม
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการ 

        (5) มกีารพฒันานักเรียนด้วยกจิกรรมที่
หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ความต้องการ 



การด าเนินกจิกรรมทางวชิาการ (ต่อ) 
        (6) มแีหล่งเรียนรู้ทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

        (7) มกีารทดสอบและประเมนิผลการเรียนรู้ด้วย
เคร่ืองมอืที่มมีาตรฐานด้วยวธีิการที่หลากหลาย 

        (8) มรีะบบนิเทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิและ
รายงานผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 



เกณฑ์การพจิารณาการด าเนินกิจกรรมทางวชิาการ 
เกณฑ์ คะแนน 

ไม่มีการด าเนินงาน 0 

มีการด าเนินงาน 1 ขอ้ 3 

มีการด าเนินงาน 2 ขอ้ 4 

มีการด าเนินงาน 3 ขอ้ 5 

มีการด าเนินงาน 4 ขอ้ 6 

มีการด าเนินงาน5ขอ้ 7 

มีการด าเนินงาน 6 ขอ้ 8 

มีการด าเนินงาน 7 ขอ้ 9 

มีการด าเนินงาน 8 ขอ้ 10 



    2) มกีารด าเนินกจิกรรมพฒันาทกัษะด้านการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย 5 ข้อ 
        (1) มกีารส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างความ
ตระหนักและให้ความรู้แก่ครู 
        (2) มกีารส่งเสริม สนับสนุนการน าความรู้สู่การปฏิบตั ิ
        (3) มกีารส่งเสริม สนับสนุนให้มกีารจัดท าส่ือ 
หรือนวตักรรม 
        (4) มกีารวางแผนนิเทศ และตดิตาม 
        (5) มกีารสรุป ตดิตาม รายงานผล และพฒันา
อย่างต่อเน่ือง 

1. การบริหารงานวชิาการ (ต่อ) 



เกณฑ์การพจิารณาการด าเนินกจิกรรมพฒันาทักษะ
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยการ 

เกณฑ์ คะแนน 

ไม่มีการด าเนินงาน 0 
มีการด าเนินงาน 1 ขอ้ 2 
มีการด าเนินงาน 2 ขอ้ 4 
มีการด าเนินงาน 3 ขอ้ 6 
มีการด าเนินงาน 4 ขอ้ 8 
มีการด าเนินงาน 5 ขอ้ 10 



การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากร 
    และการลงทุนเพือ่การศึกษา 
    1) มกีารด าเนินกจิกรรมการบริหารงบประมาณ 5 ข้อ 
        (1) จัดท าแผนการบริหารงบประมาณ 
        (2) ด าเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณ 
        (3) มกีารบริหารงบประมาณที่มปีระสิทธิภาพ 
และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
        (4) จัดท ารายงานทางการเงนิของสถานศึกษา* 
        (5) มกีารด าเนินการตามระเบยีบพสัดุและ
ด าเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 



เกณฑ์การพจิารณาการด าเนินกจิกรรม                      
การบริหารงบประมาณ 

เกณฑ์ คะแนน 

ไม่มีการด าเนินงาน 0 
มีการด าเนินงาน 1 ขอ้ 2 
มีการด าเนินงาน 2 ขอ้ 4 
มีการด าเนินงาน 3 ขอ้ 6 
มีการด าเนินงาน 4 ขอ้ 8 
มีการด าเนินงาน 5 ขอ้ 10 



2. การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพือ่การศึกษา (ต่อ) 

    2) มกีารด าเนินกจิกรรมการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพือ่การศึกษา 3 ข้อ 
        (1) จัดท าแนวทาง/แผนในการระดมทรัพยากร
จากภาคเีครือข่าย/ภาคประชาสังคม เพือ่การศึกษา 
        (2) ด าเนินการตามแนวทาง/แผนในการระดม
ทรัพยากรฯ เพือ่การศึกษา 
        (3) การระดมทรัพยากรจากภาคเีครือข่าย/ภาค
ประชาสังคม ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ 
และความร่วมมอืจากหลายภาคส่วน  



เกณฑ์การพจิารณาการด าเนินกิจกรรมการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 

เกณฑ์ คะแนน 

ไม่มีการด าเนินงาน 0 
มีการด าเนินงาน 1 ขอ้ 6 
มีการด าเนินงาน 2 ขอ้ 8 
มีการด าเนินงาน 3 ขอ้ 10 



การบริหารแบบมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ 

ทรพัยากร 

ปัจจยัน าเขา้ 

การด าเนินงาน 

กิจกรรม 

สินคา้/ 

บริการ 

ผลผลิต 

ความ 

คาดหวงั 

ผลลพัธ ์



กระบวนการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
1.การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา  
2.การท าแผนพฒันาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

3. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4.การด าเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษา 
5.การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา  
6.การประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
7.การจดัท ารายงานประจ าปี  
8.การพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

 จุดเน้นเขตพืน้ท่ี 



 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 

พ.ร.บ. 

วิสัยทัศน์,พันธกิจ 

2.แผนพฒันาการศึกษา 
(School Improvement Plan) 

นโยบายต้นสังกัด 

ปัญหา/ความต้องการ 
ความร่วมมือของชุมชน 

1.มาตรฐานสถานศึกษา 

4.การพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา 

4.จัดการเรียน 
การสอน 

4.การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
คุณภาพผู้เรียน 

4.การพัฒนาองค์กร 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

4.การพัฒนาบุคลากร 
(ภาวะผู้น า/มืออาชีพ) 

4.พัฒนาสภาพแวดล้อม 
และการให้บริการ 

6.การประเมนิคุณภาพภายใน 
สพป. 

7.รายงานผล 

แผนการศึกษาของชาติ ศักยภาพสถานศึกษา 
(ครู ผู้บริหาร ผู้เรียน) 

5.การติดตามตรวจสอบและทบทวนภายใน อยา่งน้อย 1 ครัง้/ 3ปี 

มาตรฐาน สพฐ. 

สมศ.  
ร.ร.(SAR) 

ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง 

3.ระบบบริหารและสารสนเทศ 

ร.ร.(SAR) 

8.พฒันา
คณุภาพ
อย่าง

ต่อเน่ือง. 



วงจร PDCA : เทคนิคกระบวนการแก้ปัญหา             
และปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองไม่ส้ินสุด 

P  :  Plan     การวางแผน 

D  :  Do      การปฏิบตั ิ

C  :  Check การตรวจสอบ 

A  :  Act  การด าเนินการให้เหมาะสม 



มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
 

มาตรฐาน 
 

PDCA กบัการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

ปรับปรุงและยกระดับ
มาตรฐานเดิมให้สูงขึน้ 

ปรับปรุง 
อย่างต่อเน่ือง 

P

D

C

A

P

D

C

A

P

D

C

A

P

D

C

A

P

D

C

A

P

D

C

A



ผู้เรียน 
เป็นคนดี เก่ง 
มีความสุข 

ด้าน 
วชิาการ 

ด้าน 
งบประมาณ 

ด้าน 
บริหารทั่วไป 

ด้าน 
บริหารงานบุคคล 

หลกันิตธิรรม 

หลกัการมส่ีวนร่วม 

หลกั 
คุณธรรม 

หลกั 
ความคุ้มค่า 

หลกั 
ความรับผดิชอบ 

หลกั 
ความโปร่งใส 

แผนภูมิแสดงภาพรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานท่ีเป็นนิติบุคคล 



การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวนัิยและรักษาวนัิย 
จรรยาบรรณวชิาชีพ และการพฒันาทางวชิาชีพ 
    1) มกีารด าเนินกจิกรรมการบริหารงานบุคคลฯ 5 ข้อ 
        (1) จัดท าแผนการบริหารงานบุคคล 
        (2) ด าเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคล 
        (3) มกีารบริหารงานบุคคลทีม่ปีระสิทธิภาพ และ
เกดิประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
        (4) มกีารจัดท าแผนการส่งเสริมและรักษาวนัิย 
จรรยาบรรณวชิาชีพ * 
        (5) ด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและรักษา
วนัิย จรรยาบรรณวชิาชีพ * 



เกณฑ์การพจิารณาการด าเนินการบริหารงานบุคคล 
การส่งเสริมและรักษาวนัิย จรรยาบรรณวชิาชีพ  

เกณฑ์ คะแนน 

ไม่มีการด าเนินงาน 0 
มีการด าเนินงาน 1 ขอ้ 2 
มีการด าเนินงาน 2 ขอ้ 4 
มีการด าเนินงาน 3 ขอ้ 6 
มีการด าเนินงาน 4 ขอ้ 8 
มีการด าเนินงาน 5 ขอ้ 10 



3. การบริหารงานบุคคลฯ (ต่อ) 

    2) มกีารด าเนินกจิกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพฒันาทางวชิาชีพ ดงันี้ 
       ด าเนินการแผนงาน  โครงการ หรือกิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องตามความ
ต้องการจ าเป็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนา และน าความรู้มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และปฏิบตังิานในหน้าที่ 



เกณฑ์การพจิารณาการด าเนินการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาทางวชิาชีพ  

เกณฑ์ คะแนน 

ครูและบุคลากรฯไดรั้บการพฒันานอ้ยกวา่ร้อยละ 50 0 
ครูและบุคลากรฯไดรั้บการพฒันาตั้งแต่ร้อยละ 50-59 2 
ครูและบุคลากรฯไดรั้บการพฒันาตั้งแต่ร้อยละ 60-69 4 
ครูและบุคลากรฯไดรั้บการพฒันาตั้งแต่ร้อยละ 70-79 6 
ครูและบุคลากรฯไดรั้บการพฒันาตั้งแต่ร้อยละ 80-89 8 

ครูและบุคลากรฯไดรั้บการพฒันาตั้งแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 10 



การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

4. การบริหารงานทั่วไป และการมส่ีวนร่วมของ
สถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน 
    1) มกีารด าเนินกจิกรรมการบริหารงานทั่วไป 5 ข้อ 
        (1) จัดท าแผนการบริหารงานทัว่ไป 
        (2) ด าเนินการตามแผนการบริหารทัว่ไป 
        (3) มกีารบริหารงานธุรการทีม่ปีระสิทธิภาพ และ
เกดิประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
        (4) มกีารจัดท าแผนการใช้อาคารสถานที*่ 
        (5) ด าเนินการตามการใช้อาคารสถานที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกดิประโยชน์สูงสุด 
 



เกณฑ์การพจิารณาการด าเนินกจิกรรม                    
การบริหารงานทั่วไป  

เกณฑ์ คะแนน 

ไม่มีการด าเนินงาน 0 
มีการด าเนินงาน 1 ขอ้ 2 
มีการด าเนินงาน 2 ขอ้ 4 
มีการด าเนินงาน 3 ขอ้ 6 
มีการด าเนินงาน 4 ขอ้ 8 
มีการด าเนินงาน 5 ขอ้ 10 



4. การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน (ต่อ) 

    2) มกีารด าเนินกจิกรรมการให้สถานศึกษามีส่วนร่วม
ของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน  5  ข้อ 
        (1) สถานศึกษามกีารประชุมวางแผนโครงการ  
กจิกรรมทีป่ฏิบตังิานร่วมกบัผู้ปกครองและชุมชน 

        (3) สถานศึกษาด าเนินการตามโครงการ กจิกรรมฯ 
        (2) สถานศึกษามกีารจัดท าแผนโครงการ  กจิกรรมฯ 

        (4) สถานศึกษาได้รับความร่วมมอืจากผู้ปกครอง
และชุมชนในการพฒันาสถานศึกษา มส่ีวนร่วมส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ 
        (5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและมกีารรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อผู้เกีย่วข้อง 



เกณฑ์การพจิารณาการด าเนินกจิกรรมการให้สถานศึกษา
มส่ีวนร่วมของสถานศึกษากบัผู้ปกครองและชุมชน 

เกณฑ์ คะแนน 

ไม่มีการด าเนินงาน 0 
มีการด าเนินงาน 1 ขอ้ 2 
มีการด าเนินงาน 2 ขอ้ 4 
มีการด าเนินงาน 3 ขอ้ 6 
มีการด าเนินงาน 4 ขอ้ 8 
มีการด าเนินงาน 5 ขอ้ 10 



สวสัดี 


