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โครงร่างองคก์ร(Profile Organization)  
ตามประเด็นพิจารณาค าถาม (Basic Question/Requirement) 

 

Pก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

     Pก1. ลักษณะองค์กร: คุณลักษณะท่ีส าคัญของโรงเรียน คืออะไร ?  
        โรงเรียน........................................................มีลกัษณะที่ส ำคัญคือเป็นโรงเรียน......ประจ ำจังหวัด.......ประจ ำ
อ ำเภอ ……….ในพระบรมรำชูปถัมภ์    จัดกำรศึกษำในระดบัช้ัน มัธยมศึกษำ เป็นโรงเรียนต้นแบบด้ำน 
............................................................................................................................................................................ 

Pก1(1) หลักสูตร (Product Offerings)  

      Pก1(1) หลักสูตร โรงเรียนมีหลักสูตรหรือแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีส าคัญอะไรบ้าง (ข้อ3.2ก1) 
       -โรงเรียนมหีลักสูตรหรือโปรแกรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส ำคัญปรำกฏในตำรำงที่ 1 ดังนี ้
         ตำรำงที ่1 แสดงหลักสูตร/แผนกำรเรียนทีส่ ำคัญ และควำมส ำเร็จเชิงเปรียบเทียบ 

หลักสูตร/แผนกำรเรียน/โปรแกรมกำรเรียน ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ(เรียงจำกสูงไปต่ ำ) 
ระดับช้ันประถม/มัธยมศึกษำตอนต้น ปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
1    
2    
3    
ระดับช้ันประถม/มัธยมศึกษำตอนปลำย ปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
1    
2    
3    
4    
    

  
Pก1(1)(1.1) ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรยีนการสอนท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของโรงเรียน คืออะไร 
       ควำมส ำเร็จเชิงเปรียบเทียบของโรงเรียนในกำรพฒันำคุณภำพของหลักสูตรที่ส ำคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ 
พบว่ำ ในระดับช้ัน ประถม/ม.1- 3 หลักสูตรทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงสุดคือ............................................. 
.................................................. และในระดับช้ันประถม/ม.4- 6 หลักสูตรทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงสุด
คือ……………………………………………………………………………………………………ซึ่งหลักสูตรดังกล่ำวสง่ผลถึงควำม 
ส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียน 
      นอกจำกผลส ำเร็จทีเ่กิดจำกด้ำนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนแล้ว หลักสูตรดงักล่ำว ยังส่งผลให้นักเรียนสำมำรถ
สอบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อในระดบัสงูข้ึน  (ถ้าโรงเรียนมีข้อมูล) ดังตำรำง 2 
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         ตำรำงที ่2 แสดงควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบของหลกัสูตรในกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับที่สงูข้ึน  
หลักสูตร/แผนกำรเรียน  สอบเข้ำเรยีนต่อในระดบั 

ระดับชั้น ประถม/ม.1-3  ปี พ.ศ.2561 (ร้อยละ) พ.ศ.2562(ร้อยละ) พ.ศ.2563(ร้อยละ) 
ม.1 ม.4 อุดมศึกษำ ม.1 ม.4 อุดมศึกษำ ม.1 ม.4 อุดมศึกษำ 

1          
2          
3          
 ระดับชั้น ประถม/ม.4-6 ปี พ.ศ.2561 (ร้อยละ) พ.ศ.2562(ร้อยละ) พ.ศ.2563(ร้อยละ) 
1          
2          
3          

      ปัจจัยที่สง่ผลต่อควำมส ำเรจ็เชิงเปรียบเทียบที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำร มีดังนี ้

ควำมส ำเรจ็เชิงเปรียบเทียบของหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 

หลักสูตร....................................................... หลักสูตร................................................................ 

  

  

  

  

   Pก1(1)(1.2)กลไกท่ีโรงเรียนใช้ในการจัดการการเรียนการสอนให้นักเรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
หลักสูตร คืออะไร 
 ควำมส ำเรจ็กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนจบกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักสูตรของโรงเรียน
เกิดจำกกลไกส ำคัญดังนี้ คือ  …………………………………………………………………………………………………….. 
   Pก1(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES)  
   Pก1(2.1)• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ท่ีโรงเรียนได้ประกาศไว้คืออะไร  (ข้อ 1.1ก(1)) 
        - วิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่ำนิยม ที่โรงเรียนได้ประกำศไว้  มีดังนี้  
          วิสัยทัศน ์คือ.......................................................................................................................... ................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
          พันธกิจ  คือ............................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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         ค่านิยม  คือ.......................................................................................................................... ................... 
หมายเหตุ  ค่ำนิยมของโรงเรียน แนะน ำให้เลือกจำกตัวเลือกต่อไปน้ี 
             1. มุมมองเชงิระบบ                 2. กำรน ำองค์กรอย่ำงมีวิสัยทศัน์     3. ควำมเป็นเลศิที่มุ่งเน้นนักเรียน   
             4. กำรให้ควำมส ำคญักับบคุลำกร         5. กำรเรียนรู้ระดับองค์กรและควำมคล่องตัว   
             6. กำรมุ่งเน้นควำมส ำเร็จ          7. กำรจัดกำรเพื่อนวัตกรรม           8. กำรจัดกำรโดยใชข้้อมูลจริง   
             9. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม      10. จริยธรรมและควำมโปร่งใส         11. กำรส่งมอบคุณค่ำและผลลัพธ์   
             12 แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง 
   Pก1(2.2)•สมรรถนะหลักของโรงเรียนคืออะไรและมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของโรงเรียน     
                                                                                                           (ข้อ 2.1ก(4)) 
      -สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) มีควำมสัมพันธ์กบัพันธกจิของโรงเรียน ดังนี(้โปรดศกึษาจาก

ภาคผนวก น.13 เพิ่มเติม) 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน พันธกิจ  (ระบุค ำส ำคัญในพันธกจิ) 
1. ควำมเช่ียวชำญในกำรสอนโครงงำน  

2. ควำมเช่ียวชำญในกำรสอน STEM  

3. ควำมเชี่ยวชำญในกำรฝึกทักษะอำชีพ.....................  

4. ควำมเช่ียวชำญในกำรระดมทุนทรัพย ์  

5. ควำมเช่ียวชำญในจัดกำรเรียนรู้วิถีพุทธ  

6. ควำมเป็นผู้น ำด้ำนนวัตกรรม  

7.ควำมเป็นผู้น ำด้ำนเทคโนโลย ี  

8.กำรบริกำรที่ด ีกำรท ำงำนเป็นทีม  

9. เป็นผู้น ำกำรพฒันำหลักสูตร   

      หมายเหตุ  ให้โรงเรียนพิจารณาเลือกสมรรถนะที่ส าคัญเด่นชัดที่สุดที่ท ำให้โรงเรียนประสบผลส ำเร็จมีชื่อเสียงในด้ำนน้ัน ๆ 
                       (1- 2 สมรรถนะ) หำกโรงเรียนมีอยู่แล้วก็สำมำรถน ำมำใช้ได้ 

Pก1(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร(WORKFORCE Profile) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรคืออะไร (ข้อ 5.1ก(1)) 
          (3.1) • มีกำรจ ำแนกบุคลำกรออกเป็นกลุม่ และประเภทอะไรบ้ำง และกลุ่มเหลำ่น้ีมีข้อก ำหนดด้ำนกำรศึกษำระดับใด 

   ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร เป็นข้ำรำชกำรครู ปฏิบัติหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอน ดังตำรำงต่อไปนี ้
     ตำรำงที่ 3 แสดงลักษณะโดยรวมของบุคลำกร ข้อก ำหนดดำนกำรศึกษำ สิทธิประโยชน์และข้อก ำหนดพเิศษ
ด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัยของโรงเรียน 

ประเภท/กลุ่ม ข้อก ำหนด 
ด้านการศึกษา 

ร้อยละ สิทธิประโยชนแ์ละข้อก าหนดพิเศษ
ด้ำนสุขภำพและควำมปลอดภัย 

กลุ่มบริหำร ปริญญำโทและใบประกอบวิชำชีพ  อยู่ภำยใต้ข้อก ำหนดของระเบียบ
สิทธิประโยชน์ สวัสดิกำร สุขภำพ
และควำมปลอดภัยของครูโรงเรียน
............ ปี พ.ศ. ..................... เช่น 
กำรตรวจสุขภำพทุกภำคเรียน/ปี
กำรศึกษำนอกเหนือ/มำกกว่ำ

ครู ผู้ช่วย ป.ตรี และใบประกอบวิชำชีพ  
ครู คศ.1 ป.ตรี และใบประกอบวิชำชีพ  
ครู คศ.2 ป.ตรี และใบประกอบวิชำชีพ  
ครู คศ.3 ป.ตรี และใบประกอบวิชำชีพ  
ครู คศ.4 ป.ตรี และใบประกอบวิชำชีพ  
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ลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว อนุฯ-ป.ตรี และใบประกอบวิชำชีพ  ระเบียบทำงรำชกำร 
  
 

Pก1(3.2)•ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้บุคลากรมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนคือ
อะไร        ( ข้อ 4.1ข, 4.1ค, และ ข้อ 5.1ก(3) ) 
        -ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้บุคลำกรมุ่งมั่นในกำรท ำงำนเพือ่บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกจิของโรงเรียนคือ กำรยึดถือ
ปฏิบัติตำมค่ำนิยมด้ำน....( เช่น ควำมเป็นเลิศมุ่งเน้นนักเรียนและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ) และกำรส่งเสริมควำม
ผูกพันของครูบุคลำกรให้เกิดข้ึนกับโรงเรียน 
  Pก1(3.3) • มีกลุ่มอะไรบ้างท่ีจัดตั้งให้ท าหน้าท่ีเจรจาสิทธิประโยชน์กับโรงเรียน     (ข้อ 5.1ข(2)) 
      กลุ่มจัดต้ังทีส่ ำคัญที่ท ำหน้ำทีเ่จรจำสิทธิประโยชน์กบัโรงเรียน ได้แก่.. 
           ชมรมเครอืข่ำยผู้ปกครอง           สมำคมนักเรียนเก่ำฯ               ชมรมรถยนต์รบั-ส่งนกัเรียน 
           ชมรมผูป้ระกอบกำรอำหำร         ชมรมลูกจ้ำงช่ัวครำว               ชมรมครูเก่ำ 
           ชมรม................ .....................................................................(ตัวเลือกใดไม่ใช้ให้ลบทิ้ง).................. 
 Pก1(3.4) • สิทธิประโยชน์และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีส าคัญของบุคลากรมี
อะไรบ้าง             (ข้อ 5.1ข(2)) (ท่ีไม่ปรากฏในระเบียบขอทางราชการ โรงเรยีนก าหนดขึ้นมาเอง) 
        สิทธิประโยชน์ได้แก่.......................................................................................................... ......................... 
        ข้อก ำหนดพิเศษด้ำนสุขภำพท่ีส าคัญได้แก่...............................................................................................  
        ข้อก ำหนดพิเศษด้ำนควำมปลอดภัยท่ีส าคัญได้แก่.................................................................................... 
  Pก1(4) สินทรัพย์ (Assets)                                                                    (ข้อ 2.2ก(3)) 

-โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีส าคัญต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
อะไรบ้าง 
    อำคำรสถำนที ่เทคโนโลย ีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทีส่ ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรปรำกฏดังตำรำงที่ 4 
      ตำรำงที่ 4 แสดงอำคำรสถำนที ่เทคโนโลย ีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ส ำคัญต่อกำรบรหิำรจัดกำรหลักสูตร 

อาคารสถานที ่ จ ำนวนหลัง/ชุด ครุภัณฑ ์ จ ำนวนชิ้น/ชุด 
1. อำคำรเรียนถำวร  ก่อสร้ำง  
2. อำคำรฝึกงำน  กำรเกษตร  
3. อำคำรศูนย์พลศึกษำ  ไฟฟ้ำและวิทยุ  
4. อำคำรอเนกประสงค์ / 
หอประชุม/โรงอำหำร/ส้วม 

 ยำนพำหนะและขนส่ง  

5. บ้ำนพักครู/นักเรียน/ภำรโรง  ส ำนักงำน  
6. สนำมกีฬำ  วิทยำศำสตร์  
  โรงงำน  

เทคโนโลยี จ ำนวนเครื่อง/ชุด อุปกรณ์ที่ส าคัญ ชิ้น/ชุด 
-ระบบสำรสนเทศกำรเรียนกำรสอน  -หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำด..........  
-กำรสอนทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  -เครื่องคอมพิวเตอร์  
-กำรประชุมทำงไกลระบบจอภำพ  -ระบบอินเตอร์เนต  
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-ระบบฐำนข้อมูลกำรศึกษำ  -เครื่องกรองน้ ำบำดำล  
-ระบบสำรสนเทศเอกสำร    

     Pก1(5) กฎระเบียบข้อบังคับ                       (ข้อ 1.1ก(2),ข้อ 1.2ข(1), ข้อ1.2ข(2), 5.1ข(1)) 
 โรงเรียนด ำเนินงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับที่ส ำคัญอะไรบ้ำงในด้ำนต่อไปนี้ 

(5.1)• กฎระเบียบด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
(5.2)• ข้อก ำหนดด้ำนมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(5.3)• กฎ ระเบียบเกี่ยวกบัหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริกำรเสริมกำรศึกษำ 
(5.4)• กฎระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัตงิำนทำงกำรศึกษำ 
(5.5)• กฎระเบียบข้อบงัคับด้ำนกำรเงินและสิ่งแวดลอ้ม 

    โรงเรียนด ำเนินงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมด้ำนกฎระเบียบข้อบังคับทีส่ ำคัญดงัตำรำงที่ 5   
  (ตัวอย่ำง) ตำรำงที่ 5 แสดงกฎระเบียบข้อบงัคับท่ีส าคัญด้ำนต่ำง ๆ ( √ ให้เลือกตำมบรบิทของโรงเรียน) 

กฎระเบียบด้าน รายชื่อกฎระเบียบที่ส าคัญ 
 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย     พ.ร.บ.ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ.2554  

    พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย พ.ศ.2535,      พ.ร.บ.สำธำรณสุข พ.ศ.2535  
    ISO 14001 และ OHSAS 18001     เพิ่มเติมได้....................................................... 

มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

   มำตรฐำนกำรศึกษำของ สพฐ. และ สมศ. 
   ระเบียบกำรตรวจประเมินคุณภำพและกำรอนุญำตใช้ส่ือกำรเรียนรู้ในกำรศึกษำ 
     ขั้นพื้นฐำนและกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2522 
เพิ่มเติมได้..................................................................................................................  

ด้ำนหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนและกำรบริกำรเสริม
พิเศษ 

    หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551  
    หลักสูตรเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
    แนวปฏิบัติกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ 
    ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
    พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ.2542; ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 
เพิ่มเติมได้...................................................................................................................  

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนทำงกำรศึกษำ     มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ พ.ศ.2552 ปรับปรงุ พ.ศ.2560 
    มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนโรงเรียนประถมศึกษำ 
    มำตรฐำนวิชำชีพครู และจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
    พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
.เพิ่มเติมได้...............................................................................................................  

ด้ำนกำรเงินและสิ่งแวดล้อม    ระเบียบกระทรวงกำรคลัง กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง และกำรพัสดุ  
   พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ.2535   

เพิ่มเติมได้............... ......................................................................................... 
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Pข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 

  Pข(1) โครงสร้างองค์กร                                                                              (ข้อ 1.2ก(1)) 
Pข(1.1)• โครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดูแลองค์กร (GOVENANCE system)ของโรงเรียนมีลักษณะอย่างไร  

       (1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) โครงสร้ำงองค์กรและระบบกำรก ำกบัดูแลองค์กร 
(GOVENANCE system) ของโรงเรียนมลีักษณะดังแผนภำพ 1   
       องค์กรส ำคัญที่โรงเรียนน ำมำออกแบบเพื่อกำรก ำกับดแูลองค์กรด้วยระบบธรรมำภิบำล  มีดังนี้ 
        องค์กรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ได้แก่ 

1) คณะกรรมกำรติดตำมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (สพม.สพป.คศจ.และโรงเรียน) 
2) ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) สมศ. 
3) สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)  (สทศ.) 

      องค์กรที่ติดตำมตรวจสอบควำมโปรง่ใสด้ำนกำรเงิน กำรบริหำรงบประมำณของโรงเรียน ได้แก่ 
1) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) 
2) คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)  
3) คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน (สพม.,สพป., โรงเรียน ) 

       องค์กรที่ท ำหน้ำที่ติดตำมก ำกบัดูแลโรงเรียนตำมนโยบำยกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรได้แก่ 
1) สพฐ.        2) สพม.,     3) สพป.,       4) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน     5) …………………………….. 

         องค์กรที่ท ำหน้ำทีส่นับสนุน ช่วยเหลอืกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  เช่น 
1) สมำคมนักเรียนเก่ำ       2) สมำคมครู ผู้ปกครองโรงเรียน          3) สมำคม/ชมรมครูเก่ำโรงเรียน 
4)  สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆที่โรงเรียนท ำบันทึกข้อตกลง/ช่วยจ ำ  (MOU)       

   หมายเหตุ  ให้โรงเรียนน ำองค์กรที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนมำออกแบบโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลโรงเรียนด้วยระบบธรรมำภิบำล ซ่ึง
จะมีควำมคล้ำยคลึงหรือแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับบริบทโรงเรียนน้ัน ๆ  ตัวอย่ำง เช่น 
 
 
 
 
 
 
 

             (ตัวอย่าง) แผนภำพ 1 แสดงโครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลองค์กรด้วยธรรมำภิบำลและระบบกำรรำยงำน
ระหว่ำงคณะกรรมกำรกำรก ำกับดูแลองค์กรผู้น ำระดบัสงู หน่วยงำนต้นสังกัด และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ำนคุณภำพ
กำรศึกษำและธรรมำภิบำล      

Pข(1.2)• ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการการก ากับดูแลองค์กรผู้น าระดับสูง หน่วยงานต้น
สังกัด มีลักษณะเช่นใด (*) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………...........………………………………………………………………………………………….. 

องค์กรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ องค์กรรับรองควำมโปร่งใสของโรงเรียน องค์กรก ำกับดูแลติดตำมนโยบำย 

องค์กรพันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้สง่มอบและผู้ให้ควำมร่วมมือ 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร กลุ่มงำนบริหำรธุรกำรและงบประมำณ กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
    Pข(2) นักเรียนและผู้มีสว่นไดส้ว่นเสีย                                                        (ข้อ 3.2ก(3)) 

Pข(2.1)•ส่วนตลาดหรือเขตพ้ืนท่ีบริการกลุ่มนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญจ าแนกตามหลักสูตรมีดังน้ี  
        ตำรำงที่......แสดงส่วนตลำดหรือเขตพื้นที่บริกำรกลุม่นักเรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ  ได้แก่  

หลักสูตร/แผนกำรเรียน/ ในเขตพื้นที่บริกำร นอกเขตพื้นที่บริกำร  
โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ 

ระดับชั้น ป/ม.1-3      
1.     
2.     
3.     
 ระดับชั้น ป/ม.4-6     
1     
2     
3     

Pข(2.2)• ความต้องการและความคาดหวังท่ีส าคัญของกลุ่มนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรและ
การบริการต่างๆ   มีอะไรบ้างและมีความแตกตา่งกันอย่างไร 
         • ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญของกลุ่มนกัเรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตรและการ
บริการต่ำงๆ มีควำมแตกต่ำงกัน ดังตำรำงที่ 6 และ 7 
          ตารางท่ี 6 แสดงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญของกลุม่นักเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
หลักสูตรและกำรบริกำรต่ำงๆระดบัช้ันประถม/มัธยมศึกษำตอนต้น  (โปรดศึกษาเพิ่มเติมภาคผนวก น.13-14) 

ควำมต้องกำร 1.หลักสูตรปกต ิ 2.หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 3. หลักสูตร EP, MEP 
 1 1 1 

2 2 2 
3 3 3 

ควำมคำดวัง 1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 

       ตารางท่ี 7 แสดงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังทีส่ ำคัญของกลุม่นักเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
หลักสูตรและกำรบริกำรต่ำงๆระดบัช้ัน ระดับช้ันประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำตอนปลำย     

ควำมต้องกำร 1.หลักสูตรปกติ 2.หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 3. หลักสูตร EP, MEP 
 1 1 1 

2 2 2 
3 3 3 

ควำมคำดวัง 1 1 1 
2 2 2 
3 3 3 
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Pข(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS)                                (ข้อ 2.1ก4, ข้อ 6.2ข ) 

ผู้สง่มอบ พันธมิตรและผู้ให้ควำมร่วมมือที่ส ำคัญมีประเภทใดบ้ำงและมีบทบำทอะไรในระบบงำนของโรงเรียน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบักำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจบหลกัสูตรของนักเรียนและกำรยกระดับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของโรงเรียน 
 (3.1)• โรงเรียนมีกลไกทีส่ ำคัญอะไรในกำรสื่อสำรแบบสองทิศทำงกบัผูส้่งมอบพันธมิตรและผู้ให้ควำมร่วมมือ 
 (3.2)• ผูส้่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ควำมร่วมมือมสี่วนร่วมอะไรในกำรสร้ำงนวัตกรรมให้แกโ่รงเรียน 
 (3.3)• ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของห่วงโซ่อปุทำน(Supply-chain)ของโรงเรียนคืออะไร(พิจำรณำจำกระบบกำรบริหำร
จัดกำรหลกัสูตร) 
(ตัวอย่าง)ตารางท่ี 8  แสดงกลุ่มประเภทผูส้่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ควำมร่วมมือทีส่ ำคัญในบทบำทของ 
                            ระบบงานของโรงเรียน กลไกกำรสื่อสำร  

กลุ่ม/ประเภท บทบำทในระบบงำน 
และนวัตกรรม 

กำรจบหลักสูตร กำรยกระดับ 
กำรแข่งขัน 

กลไกกำรสื่อสำร 
        สองทิศทำง 

ผู้ส่งมอบ 
ร้ำนวัสดุ 
เครื่องเขียน 
บ.คอมพิวเตอร์ 
ไฟฟ้ำ-ประปำ
ภูมิภำค 
Tutor 

-สื่อ อุปกรณ์กำรสอน 
-โครงสร้ำงพื้นฐำนน้ ำ/ไฟฟ้ำ 
-แหล่งกำรเรียนรู้ 
-ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
-ควำมรู้ ทักษะและเจตคติ 

-กำรจบหลักสูตรตำม
ก ำหนดระยะเวลำ 
-ผลิตภำพ 

- ส่งเสริมประสิทธิภำพ
กำรเรียนกำรสอน 

กำรติดต่อโดยตรง/ 
จดหมำยรำชกำร 
โทรศัพท์/โทรสำร 
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
ประชุม/เว็บไซต์ 

พันธมิตร 
-สมำคม/ชมรม
นักเรียนเก่ำ 
-สมำคม/ชมรม
ผู้ปกครอง-คร ู

 …………………………………. 
………………………………… 
………………………………….. 
…………………………………. 

…………………………………. 
………………………………… 
………………………………….. 
……………………………… 

…………………………………. 
………………………………… 
………………………………….. 
……………………………… 

 ………………………………. 
………………………………… 
………………………………….. 
…………………………………. 

ผู้ให้ความร่วมมือ 
- 
- 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
………………………………………. 

………………………………. 
………………………………. 
……………………………….. 
……………………………… 

………………………………… 
……………………………….. 
………………………………… 
………………………………… 

……………………………… 
…………………………….. 
………………………………. 
………………………………. 

     
     

(ตัวอย่าง)ตารางท่ี 9 แสดงกลุ่มประเภทผู้สง่มอบ พันธมิตร ผู้ให้ควำมร่วมมือที่ส ำคัญและข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของ
ห่วงโซ่อปุทำน (Supply-chain) ของโรงเรียน   

กลุ่ม/ประเภท ข้อก ำหนดทีส่ ำคัญของห่วงโซอุ่ปทำน 
ผู้ส่งมอบ 
ร้ำนวัสดุเครื่องเขียน 
บ.คอมพิวเตอร์ 

  
-กำรส่งมอบวัสดุ สื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนทุกชนิดที่มีคุณภำพ ถูกต้องตำมกฏระเบียบทำง
รำชกำรที่ก ำหนด 
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ไฟฟ้ำ-ประปำภูมิภำค 
Tutor 

-กำรส่งมอบไฟฟ้ำ น้ ำประปำ และกำรแจ้งเตือนในกำรส ำรองไฟฟ้ำและน้ ำประปำ 
-กำรส่งมอบควำมรู้ในเน้ือหำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ และตรงต่อเวลำ 

พันธมิตร 
-สมำคม/ชมรมนักเรียนเก่ำ 
-สมำคม/ชมรมผู้ปกครอง-ครู 

 
สนับสนุนงบประมำณแก่โครงกำรที่ส ำคัญต่อกำรเรียนกำรสอนของนักเรียน 
สนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำครู และศักยภำพของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขำดทุนทรัพย์ 

ผู้ให้ความร่วมมือ 
- 
- 

 

  
  

 
P2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) : 
         • สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน คืออะไร         (ข้อ 2.1ก(1)) 
         สภำวกำรณ์เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียน คือ  ...............................................................................................  
P2ก. สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (Competitive Environment) 

    P2ก(1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position)      (ข้อ 4.1ก(2)) 
(1.1)• โรงเรียนอยู่ในล าดับท่ีเท่าใดในการแข่งขัน 

        (ตัวอย่าง) ตำรำงที่ 10 แสดงล ำดับกำรแข่งขันเมือ่เปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่แข่งขันหรือคู่เปรียบเทียบ 
ประเภทกำรแข่งขัน โรงเรียนที่เป็นคู่แข่งขัน อันดับของกำรแข่งขัน 

1. กำรสอบ ONET ระดับชั้น  พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
  ม.ต้น/ม.ปลำย 1    

2    
3    

2. กำรสอบเข้ำเรียนต่อ ม.1/ม.4 1    
2    
3    

3. กำรสอบเข้ำเรียนต่อระดับ  
   อุดมศึกษำ 

1    
2    
3    

4. กำรจัดอันดับโรงเรียน 1    
2    
3    

5. กำรสมัครเข้ำเรียนต่อในระดับ 
  ม.ต้น/ม.ปลำย 

1    
2    
3    

6. กำรสมัครเข้ำเรียนต่อโครงกำร
ห้องเรียนพิเศษในระดับ 
ม.ต้น/ม.ปลำย 

1    
2    
3    
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                 หมายเหตุ    เลือกประเภทตำมที่โรงเรียนได้มีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศไว้แล้ว 

(1.2)• ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนท่ีมีหลักสูตรลักษณะ
เดียวกันหรือตลาดเดียวกัน   
(1.3)• โรงเรียนท่ีเป็นคู่แข่งมีจ านวนเท่าไร และประเภทอะไรบ้าง 

 
 โรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียนหลักสูตร 
..........................................    

จ ำนวนนักเรียนหลักสูตร 
..........................................  

หมำยเหต ุ

2561 2562 2563 2561 2562 2563  

1.        
2.        
3.        

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    P2ก(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันที่ส ำคัญซึง่มผีลตอ่สถานการณ์ในการแข่งขันของ
โรงเรียน รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำสส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมอืดังนี ้   (ข้อ 2.1ข(1)) 
         1) ................................................................................................................................................. 
         2) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       P2ก(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)                         (ข้อ 4.1ก(2)) 

 (3.1)•ระบุแหล่งท่ีมาส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันทางการศึกษามีอะไรบ้าง 
(3.2)• มีข้อจ ากัดอะไรบ้างในการได้มาซึ่งข้อมูลเหลา่น้ี หรือมีข้อจ ากัดอะไรในการใชข้้อมูลเหลา่น้ี 

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูลที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบ ข้อจ ำกัดในกำรได้มำข้อมูล/ 
ข้อจ ำกัดในกำรใช้ข้อมลู 

1. เว็บไซด์ของ สทศ. ผลกำรสอบ ONET ระดับประถม/มัธยม   - ระบบข้อมูลกระจำยไม่รวมศูนย์ 
  - กำรเข้ำถึงระบบข้อมูล สพม.สพป. 
   -กำรเข้ำถึงข้อมูลของมหำวิทยำลัย  
    กำรเข้ำถึงข้อมูลของโรงเรียนคู่แข่งจำก 
    แหล่ง สทศ และ อุดมศึกษำ  
    กำรกระจำยของแหล่งข้อมูล 

2. เว็บไซด์ของ สพม./สพป ผลทดสอบ National Test : NT 
3. เว็บไซด์ของมหำวิทยำลัย ผลสอบเข้ำเรียนต่ออุดมศึกษำ 
4. โรงเรียนคู่แข่ง จ ำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ำเรียน ม.1,ม.4 
5…………………………………………  

 
P2ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)                                           (ข้อ2.1ก(3)) 
 • ระบุความท้าทายเชิงกลยุทธแ์ละความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคัญด้านการจัดการหลักสูตร ด้าน
การปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านทรพัยากรบุคคลของโรงเรียน 

ประเด็น ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
1.ด้ำนกำรจัด 
  กำรหลักสูตร 

1…………………………………………………………….…….. 
2………………………………………………………….………. 
3………………………………………………………………..… 

1…………………………………………………………….…….. 
2………………………………………………………….………. 
3………………………………………………………………..… 

2.ด้ำนกำร 1…………………………………………………………….…….. 
2………………………………………………………….………. 

1…………………………………………………………….…….. 
2………………………………………………………….………. 
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ปฏิบัติกำร 3………………………………………………………………..… 3………………………………………………………………..… 

3.ด้ำนทรัพยำกร
บุคคล 

1…………………………………………………………….…….. 
2………………………………………………………….………. 
3………………………………………………………………..… 

1…………………………………………………………….…….. 
2………………………………………………………….………. 
3………………………………………………………………..… 

4. ด้ำนควำม
รับผิดชอบ 
   ต่อสังคม 

1…………………………………………………………….…….. 
2………………………………………………………….………. 
3………………………………………………………………..… 

1…………………………………………………………….…….. 
2………………………………………………………….………. 
3………………………………………………………………..… 

 
หมายเหตุ  ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ อำจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หลักสูตรและกระบวนกำรเรียน
กำรสอน กำรเงิน โครงสร้ำงและวัฒนธรรมองค์กร ขีดควำมสำมำรถของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นักเรียนและตลำด ช่ือเสียงและกำรเป็นที่ยอมรับโรงเรียน กำรปฏิบัติกำร 
กำรบริกำรที่สนับสนุนนักเรียนและผู้ปกครองรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน โลกำภิวัตน์ ห่วงโซ่
คุณค่ำและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสิ่งที่ท ำให้โรงเรียนมีควำมโดดเด่น เช่น กำรเป็นผู้น ำด้ำนหลักสูตร กำรพัฒนำ
หลักสูตร กำรให้บริกำร อัตรำของกำรสร้ำงนวัตกรรม สถำนที่ตั้งของโรงเรียน (ควำมสะดวกในกำรเดินทำงของ
นักเรียน) รวมถึงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สัดส่วนต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร ช่ือเสียงในด้ำนกำรส่งมอบ 
โปรแกรมหรือกำรบริกำร และระยะเวลำที่รอรับกำรบริกำร 
      ให้โรงเรียนหรือคณะท างานร่วมกันพิจารณาจากภาคผนวกของเอกสารฉบับน้ี วิเคราะห์และน ามาตอบ
ค าถามให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
P2ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Performance Improvement System)    (ข้อ 4.1ค(1-3)) 

• ระบุองค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมถึงกระบวนการของโรงเรียน
ส าหรับการประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคัญของโรงเรียน (โปรดศึกษาเพ่ิมเติมภาคผนวก น.16) 

ตัวอย่างการระบุองค์ประกอบส าคัญ 
              องค์ประกอบส ำคัญของระบบกำรปรับปรงุผลกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ 
                (1) ด้ำนหลักสูตรและบริกำร               (2) ด้ำนกำรมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ำ 
                (3) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร                      (4) ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด 

(1) ผลด าเนินการด้านหลักสูตรและบริการ คือ    
1) ควำมมีประสิทธิผลของหลักสูตร วิธีกำรสอนและบริกำรเสรมิกำรศึกษำ 
2) กำรวัดผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน    3) กำรเข้ำร่วมในกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน  

  4) กำรไดศึ้กษำต่อ หรือมีงำนท ำเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ  
(2) ผลด าเนินการด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 

1)กำรรับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในโรงเรียน   2) กำรคงอยู่ของนักเรียน   
3)  ข้อร้องเรียนของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4)  ผลกำรส ำรวจนักเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ ไม่พึงพอใจและควำมผูก 
พันต่อหลกัสูตรและบริกำรกำรศึกษำ   

(3) ผลด าเนินการด้านการปฏิบัติการ คือ  
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1)ผลกำรด ำเนนิกำรด้ำนบริหำรบุคลำกร  ด้ำนกำรน ำองค์กร  
2)ผลกำรด ำเนินกำรสนับสนุน ส่งเสริมจริยธรรมและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
3)รอบเวลำกำรเพิ่มผลผลิต(ผลิตภำพ)     4) กำรรับรองมำตรฐำนกำรลดของเสีย(นร.ไม่จบ)   
5)   อัตรำกำรลำออกของครู บุคลำกร             6) อัตรำกำรฝึกอบรมข้ำมสำยงำนของบุคลำกร  
7)   กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ      8) ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน  
9)   กำรบรรลุแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร  10) ควำมรับผิดชอบชุมชน    

(4) ผลด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด คือ  
1)ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักเรียนในด้ำนกำรบริหำรและด้ำนกำรสอนต่องบประมำณ  

รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เงินทุนส ำรองและกองทุน เงินรำงวัลและเงินสมทบประจ ำปี  
2)ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยหลักสูตรต่องบประมำณ  ผลกำรด ำเนนิกำรต่องบประมำณที่ได้รับ  

กำรเพิม่ขึ้นหรือลดลงของงบ ประมำณประจ ำปี กำรผันทรัพยำกรมำจำกแหล่งอื่นเพื่อใช้ 
ในกำรศึกษำ และทุนกำรศึกษำที่เพิ่มข้ึน  

3)ร้อยละของงบประมำณส ำหรับกำรวิจัยสถำบันและช้ันเรียน ตลอดจนงบประมำณส ำหรับกำร
บริกำรสงัคมและกำรเพิ่มส่วนแบ่งตลำด 

    กระบวนกำรส ำหรับกำรประเมินผลและปรบัปรุงกระบวนกำรทีส่ ำคัญของโรงเรียน ได้แก่(PDCA  
Balance Scorecard,Lean, SigmaX etc.) โดยกำรประเมนิผลและเปรียบเทียบกบัผลกำรด ำเนินกำรทีเ่กิดข้ึนกับ
ผลกำรด ำเนินกำรที่คำดกำรณ์ไว้มำตรฐำน  ผลลพัธ์ในอดีต  เป้ำประสงค์และกับผลลัพธ์ขององค์กรคู่แข่ง  
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ภาคผนวก 

1.สมรรถนะหลัก หรือความสามารถพิเศษ 

          หมำยถึง เรื่องที่โรงเรียนมีควำมเช่ียวชำญที่สุด เป็นขีดควำมสำมำรถที่ส ำคัญเชิงกลยุทธ์ซึ่งท ำให้ได้เปรียบใน
ตลำดหรือในกำรให้บริหำร และมักจะเป็นสิ่งที่ คู่แข่ง ผู้ ส่งมอบ ลอกเลียนได้ยำก ท ำให้องค์กรได้เปรียบในกำร
แข่งขันอย่ำงยั่งยืน 
   ตัวอย่าง   ตำรำง แสดงวิธีกำรวิเครำะห์กำรก ำหนดสมรรถนะหลัก หรือควำมสำมำรถพิเศษของโรงเรียน 

สมรรถนะหลัก=ควำมสำมำรถพิเศษ เป็นเรื่องที่โรงเรียน
เชี่ยวชำญที่สุด 
(เชี่ยวชำญ) 

เป็นสิ่งที่คู่แข่ง
ลอกเลียนแบบได้

ยำก (ชื่นชม) 

เป็นสิ่งที่ท ำให้โรงเรียน
ได้เปรียบในกำรแข่ง 
ขันอย่ำงยั่งยืน(ชนะ) 

 
รวม 

หลักสูตรครบวงจร(เชื่อมต่อป.ตรีได้) 15 20 15 50 
หลักสูตรหรือแผนกำรเรียนที่มีคุณภำพ 20 20 20 60 
มีภำพลักษณ์ที่น่ำเชื่อถือ 15 20 20 55 
มีพันธมิตรทำงกำรศึกษำมำก 20 20 20 60 
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 20 20 20 60 
มีตรำสัญลักษณ์โรงเรียนที่ได้รับกำรยอมรับ 15 15 20 50 
มีโรงเรียนในเครือข่ำยที่เก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 20 20 20 60 
มีควำมน่ำเชื่อถือในมำตรฐำน จรรยำบรรณวิชำชีพ 15 20 20 55 

 
2. ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง 
       ให้โรงเรียนพจิำรณำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ำ ซึ่งโรงเรียนจะทรำบได้เมื่อใช้เครื่องมือเก็บ
รวมรวบข้อมูล เช่น แบบส ำรวจ แบบสอบถำม หรือแบบสัมภำษณ์ แบบฯลฯ ซึ่งโรงเรียนสำมำรถแบง่กลุม่นักเรียน
ออกเป็นกลุ่มตำมหลักสูตรหรือประเภทของลูกค้ำที่มีควำมตอ้งกำรหรอืคำดหวัง  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่ำงที่โรงเรียน
สำมำรถวิเครำะห์และน ำไปใช้เป็นแนวทำงตอบค ำถำม 

๑) กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีบริการ  
๑.๑) นักเรียน 
- ครูรักนักเรียนและตัง้ใจสอน  
- มีคุณภำพด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะตำมมำตรฐำนของ 
   หลักสูตรชำติ 
- มีคุณภำพกำรศึกษำเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล 
- มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศึกษำและจบกำรศึกษำตำมกรอบเวลำของหลกัสูตรชำติทุกคน 
- มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสอบเข้ำเรียนต่อในสถำบันระดบัสงูในคณะหรือสำขำวิชำที่ต้องกำร 
- มีควำมสำมำรถประกอบอำชีพตำมศักยภำพและควำมรู้ที่ได้รับจำกสถำนศึกษำ 
- มีทักษะพื้นทำงเพื่อกำรประกอบอำชีพในอนำคต 
- ครูจัดกำรเรียนกำรสอนสนุก ได้ควำมรู้และทักษะกำรคิด 
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- เรียนในหลกัสูตรที่ต้องกำรและน ำไปใช้สอบเข้ำเรียนต่อในระดับสูงข้ึน 
- มีควำมปลอดภัย มีอำหำรที่มีคุณภำพ และมีบริกำร wifi ที่มีประสทิธิภำพ 
-ข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนเกี่ยวกบัหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน คุณภำพของครู  
   กิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ชมรม/กลุ่มสนใจ  

      ๑.๒) ผู้ปกครอง หรือเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียนมีกำรศึกษำที่ดี ส ำเร็จกำรศึกษำตำมเกณฑ์และระยะเวลำของหลกัสูตร   
- ให้ควำมร่วมมือในกำรระดมทรัพยำกรพฒันำกำรศึกษำของโรงเรียน 
- ส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือนกัเรียนให้ท ำกจิกรรมร่วมกบัครู  
- ร่วมมือกับโรงเรียนในกำรจัดต้ังเครอืข่ำยผู้ปกครอง   
- ร่วมประชุม ปรึกษำหำรือกบัโรงเรียนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหำแหลง่กำรเรียนรู้ หรือ 

                     ผู้เช่ียวชำญเฉพำะสำขำมำร่วมพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักเรียน 
- ร่วมมือกับโรงเรียนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและควำมรว่มมือกับสถำบันศึกษำต่ำง ๆ 
- ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
-โรงเรียนดูแล และให้ควำมปลอดภัยต่อนักเรียนในช่วงที่อยูใ่นโรงเรียน 
-ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ และไมม่อบหมำยกำรบ้ำนมำกเกินก ำลังของนกัเรียน 
-ครูสนใจและดูแลนักเรียนด้วยควำมรกั ควำมเอำใจใสส่ม่ ำเสมอ 
-ครูมีบุคลิกภำพที่ดี มีมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 

 

3.ตัวอย่างความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญด้ำนกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ด้ำนกำรปฏิบัตกิำร 
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล และด้ำนชุมชนของโรงเรียนคืออะไร ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์และควำมได้เปรียบทีส่ ำคัญที่
เกี่ยวข้องกบัควำมยั่งยืนของโรงเรียน  
  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ดา้นพันธกิจ  เช่น 

1.กำรรักษำอันดับโรงเรียนที่ดีของอ ำเภอ/จังหวัด/ประเทศ 
2.กำรรักษำควำมเป็นผู้น ำด้ำนหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำร 

 3. กำรพัฒนำนักเรียนที่ควำมรู้ควำมสำมำรถต่ำงกันมำกให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนกำรศึกษำ 
 4. กำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำครู และบุคลำกรเป็นมืออำชีพอย่ำงทั่วถึงทั้งโรงเรียน 
          5. กำรควบคุมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำระมำตรฐำนกำรศึกษำ 
          ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ด้านการศึกษา  เช่น  
          1. กำรยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนจำกกลุ่มต่ ำให้ลดน้อยลงไปเพิ่มในกลุ่มสูง   
          2. กำรเพิ่มจ ำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มของกำรสอบ ONET แต่ละวิชำ    
          3. กำรแข่งขันในด้ำนต่ำง ๆที่มรีะดับและปริมำณกำรได้รับรำงวัลสูงข้ึน เช่น รำงวัลระดบัภูมิภำค 
ระดับประเทศ ระดบันำนำชำติหรือสำกล   
 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ เช่น  -ระบบงำน กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรงำน
ต่ำง ๆที่มีกำรปฏิบัติและขับเคลื่อนพร้อมไปกับกำรใช้โอกำสปรับปรุงทุก ๆภำคเรียน หรือปีกำรศึกษำ ที่แสดงถึง
ควำมก้ำวหน้ำของกำรใช้ระบบดังกล่ำว เช่นระบบกำรเรียนรู้ ระบบกำรนิเทศ ระบบกำรกระจำยอ ำนำจบริหำรสู่
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กลุ่มสำระ  กำรลดต้นทุนกำรด ำเนินกำร และกำรลด/เพิ่มจ ำนวนนักเรียนต่อห้องให้อยู่ในเกณฑ์  กำรยกระดับ
ระบบบริหำรโดยใช้เกณฑ์คุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศขององค์กร  กำรพัฒนำนวัตกรรมโครงสร้ำงกลยุทธ์กำรบริหำร
คุณภำพใหม่  กำรมุ่งเน้นด้ำนเทคโนโลยีเพือ่พัฒนำและสร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้ของนักเรียนได้ทุกเวลำ สถำนที่ ฯลฯ 
       ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ดา้นทรัพยากรบุคคล   เช่น 

1. กำรสรรหำ ว่ำจ้ำง และรักษำครู บุคลำกรที่มีคุณสมบัติตำมต้องกำรไว้ 
2. กำรลดภำระงำนอื่นที่ไม่ใช่งำนสอนของคร ู
3. กำรพัฒนำวิธีกำรสอน กำรผลิตสือ่ และกำรวิจัยในช้ันเรียน 
4. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำร ศำสตร์กำรสอน สมรรถนะหลกัของครทูี่บรรจุใหม่ และย้ำยเข้ำ

มำให้เกิดทักษะเช่ียวชำญในกำรสอน  
         ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม  เช่น 
          1.กำรเป็นตัวอย่ำงที่ดีของผูบ้รหิำร ครู และนกัเรียน เช่น กำรเข้ำร่วมกจิกรรมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ 
วันส ำคัญของชำติ ประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน  
         2.กำรดูแลช่วยเหลือสงัคมด้ำนบริกำรวิชำกำร อำชีพ กำรสนับสนุนให้นกัเรียนปฏิบัตกิิจกรรมสำธำรณะ
ประโยชน์ต่อท้องถ่ิน ชุมชน สังคม 
        3.กำรจัดท ำแผนพฒันำชุมชน สังคมโดยค ำนึงถึงควำมผำสกุของชุมชน สังคม 
       ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญด้านการศึกษา ได้แก่ บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เช่น ครูดีเด่น ครู
ต้นแบบ ครูแห่งชำติ ครูดีในดวงใจ ครูแสนดีมีเป็นแสนคน หลักสูตรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
ของจังหวัด ประเทศ สังคม สื่อเทคโนโลยี ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  ท ำเลที่ตั้งของโรงเรียน กำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำของชุมชน  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจำก สมศ. รำงวัลที่นักเรียนได้รับในระดับประเทศ 
นำนำชำติ คุณภำพผู้เรียน ควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ จ ำนวนงำนวิจัยของครูและโรงเรียน ควำมหลำกหลำยของ
แผนกำรเรียนหรือโปรแกรมกำรเรียน ช่ือเสียงของโรงเรียน ฯลฯ) 
          ความได้เปรียบเชิงกลยุทธด้านกระบวนการ ได้แก่ กำรใช้ PDCA หรือ PDSA ในทุกระบบปฏิบัติ กำรใน
ทุกหน่วยงำน  กำรใช้ ISO9001-14000 มำบริหำรงำน กำรมีระบบปฏิบัติกำรที่ทุกคนยอมรับและสำมำรถปฏิบัติ
ได้อย่ำงทั่วถึง ฯลฯ 

 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ควำมศรัทธำของชุมชนที่มีต่อโรงเรียน 
ท ำเลที่ตั้ง ควำมพร้อมของอำคำร สถำนที่ที่ชุมชนต้องพึ่งพำโรงเรียนหรือมำใช้บรกิำรสถำนที่ในกำรจัดกจิกรรมต่ำง 
ๆ โรงเรียนเป็นผู้น ำทำงควำมคิดและกำรปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่ำงของชุมชน ท้องถ่ิน กำรอนรุักษ์ทรัพยำกรและกำร
ลดควำมสูญเสียทรัพยำกรด้ำนพลังงำน น้ ำ ในโรงเรียน   กำรวำงแผนปฏิบัติกำรมีกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำถึง
ผลกระทบในเชิงลบที่อำจเกิดข้ึนจำกกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รยีนให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของชุมชน 

 
4. ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงหลักท่ีก าลังเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

กำรเปลี่ยนแปลงหลัก ผลกระทบต่อกระบวนกำร ผลกระทบต่อลูกค้ำ กำรสร้ำงสภำพสมดุลกำรแข่งขัน 
ปัจจัยภายใน 
ครูเกษียณอำยุ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ระบบงำน 
-ควำมไม่ต่อเน่ืองกิจกรรม 
-ขำดผู้รับผิดชอบ 

จัดครูสอนคู่ขนำน 
จัดครูสืบทอดหน้ำที่งำน 
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ครูบรรจุใหม่, ย้ำยเข้ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ระบบงำน 

-กำรเรียนรู้ 
-ประสิทธิภำพลดลง 

กำรนิเทศแบบเข้มข้น 
กำรเรียนรู้ระหว่ำงฝึกงำน 

ผู้บริหำร รูปแบบและลีลำกำรบริหำร -กิจกรรมและโอกำสกำร
พัฒนำผู้เรียน 

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
บุคลำกร ผู้บริหำร  

ปัจจัยภายนอก 
ค ำสั่ง/นโยบำย ศธ.ต่อรูป 
แบบกำรบริหำรโรงเรียน  

หลักสูตรและกำรบริหำรงำน -กำรสนับสนุน ส่งเสริมกำร
พัฒนำผู้เรียน 

กระบวนกำรนิเทศและกำรมีส่วน
ร่วม 

กำรเปิดโรงเรียนมัธยมแห่ง
ใหม่  

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรปรับหลักสูตร 

-จ ำนวนและคุณภำพผู้เรียน 
 

กำรปรับเปลี่ยนหลักสูตรและกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ
มำกขึ้น 

กำรเคลื่อนย้ำยประชำกร
ของกลุ่มอำเซียน 

 หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

-ควำมหลำกหลำยของลูกค้ำ กำรเตรียมควำมพร้อมครู และกำร
บริหำร 

 
5.ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 ส่วนประกอบที่ส ำคัญของระบบกำรปรบัปรุงผลกำรด ำเนินกำร ซึ่งรวมถงึกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ระดับ
องค์กำร และกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมของโรงเรียน  
  ให้พิจำรณำว่ำในเป้ำหมำย กระบวนกำรหลัก กระบวนกำรสนับสนุน และผลลัพธ์ของโรงเรียนมีอะไรบ้ำง
ที่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย หรือดีวันดีคืนสู่ควำมเป็นเลิศมำกกว่ำมำตรฐำนข้ันต่ ำที่ โรงเรียนได้ก ำหนดประกำศเป็น
นโยบำย มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำรบูรณำกำรควำมรู้ร่วมกันของครู บุคลำกร( เช่น กำรประชุม สรุปผลงำน
เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงระบบ หรือกระบวนกำรปฏิบัติกำร) โดยเฉพำะกระบวนกำรที่ ท ำให้นักเรียนมี
คุณภำพตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดควำมพึงพอใจ และผูกพันกับโรงเรียน รวมทั้งครูและ
บุคลำกรทุกฝ่ำยในโรงเรียนด้วย (ควรจะกล่ำวถึงเครื่องมือที่น ำมำใช้ในกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร เช่น กำรใช้ 
Lean Enterprise System, Six Sigma, มำตรฐำน ISO (เช่น 9000 หรือ 14000)     แนวทำงในกำรปรับปรงุ
ผลกำรด ำเนินกำรที่เป็นระบบตำมกรอบของเกณฑ์นี้ อำจรวมถึง 

 กำรใช้วงจรกำรปรบัปรุง – P (วำงแผน) – D (ปฏิบัต)ิ – C (ตรวจสอบ)– A (ปรบัปรุงพฒันำ) 

 กำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองเพื่อกำรรับรองคุณภำพ 

 กำรสมัครเข้ำสู่ระบบกำรรับรองระดบัชำติเพื่อปรับปรงุกำรสอน 

 กำรด ำเนินกำรประเมินอย่ำงอิสระในระดับโรงเรียน กลุ่มสำระ หรอืกลุ่มงำน 

 กำรใช้เครื่องมือปรบัปรุงกระบวนกำรและสร้ำงนวัตกรรมต่ำงๆ มีจ ำนวนสถำบันเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ ที่ได้ใช้
กระบวนกำรเฉพำะต่ำงๆ เพื่อใหบ้รรลเุป้ำหมำยกำรสร้ำงนวัตกรรมของหลักสูตร บริกำรทีส่่งเสริมกำรเรียนรู้และ
บริกำรทำงกำรศึกษำอื่นๆ 
             (1) ผลด าเนินการด้านหลักสูตรและบริการ คือ ผลกำรด ำเนินกำรซึง่สมัพันธ์กับคุณลักษณะของตัววัด
และตัวบ่งช้ีของ หลักสูตรและบริกำร ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อผู้เรียนและลูกค้ำกลุ่มอื่น เช่น ควำมมีประสิทธิผลของ
หลักสูตรและวิธีกำรสอน กำรวัดผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรเข้ำร่วมในกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรได้ศึกษำต่อ
หรือมีงำนท ำเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ  
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        (2) ผลด าเนินการด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผลกำรด ำเนินกำรซึ่งสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะของตัววัด และตัวบ่งช้ีด้ำนกำรรับรู้กำรตอบสนอง และพฤติกรรมของนักเรียน  เช่น กำรรับนักเรียน
เข้ำศึกษำต่อในโรงเรียน กำรคงอยู่ของนักเรียน  ข้อร้องเรียนของนักเรยีนและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย และผลกำรส ำรวจ
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ ไม่พึงพอใจต่อหลักสูตรและบริกำรกำรศึกษำ   

        (3) ผลด าเนินการด้านการปฏิบัติการ คือ ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรน ำองค์กร และผล
กำรด ำเนินกำรของทั้งองค์กำร(รวมถึงจริยธรรมและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย)ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัววัดหรือตัวบ่งช้ีด้ำน
ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และควำมรับผิดชอบ เช่น รอบเวลำกำรเพิ่มผลผลิต (ผลิตภำพ) กำรรับรองมำตรฐำน
กำรลดของเสีย  อัตรำกำรลำออกของครู บุคลำกร  อัตรำกำรฝึกอบรมข้ำมสำยงำนของบุคลำกร กำรปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบียบ ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรเงิน กำรบรรลุแผนกลยุทธ์  กำรมีส่วนร่วมในชุมชน ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
ปฏิบัติกำรอำจวัดที่ระดับองค์กำร ระดับกระบวนกำรหลัก และระดับหลักสูตร กลุ่มสำระ ช้ันเรียน หรือตัวบุคคล  

        (4) ผลด าเนินการด้านงบประมาณ การเงินและตลาด คือ ผลกำรด ำเนินกำรซึ่งสัมพันธ์กับคุณลักษณะ 
ของตัววัด ด้ำนกำรควบคุมต้นทุน รำยได้และอันดับต ำแหน่งแข่งขันในตลำด รวมถึงกำรใช้งบประมำณ กำรเติบโต
ของสินทรัพย์และส่วนแบ่งตลำด  เช่น ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักเรียนในด้ำนกำรบริหำรและด้ำนกำรสอนต่อ
งบประมำณ รำยได้ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ เงินทุนส ำรองและกองทุน เงินรำง วัลและเงินสมทบประจ ำปี ร้อยละของ
ค่ำใช้จ่ำยหลักสูตรต่องบประมำณ  ผลกำรด ำเนินกำรต่องบประมำณที่ได้รับ กำรเพิ่มข้ึนหรือลดลงของงบ ประมำณ
ประจ ำปี กำรผันทรัพยำกรมำจำกแหล่งอื่นเพื่อใช้ในกำรศึกษำ ทุนกำร ศึกษำที่เพิ่มข้ึน ร้อยละของงบ ประมำณ
ส ำหรับกำรวิจัยสถำบันและช้ันเรียน ตลอดจนงบประมำณส ำหรับกำรบริกำรสังคมและกำรเพิ่มส่วนแบ่งตลำด. 

 


