
ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 
1.   ชื่อผลงาน     การประเมินคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2548  โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
       ในสํานักงานเขตจตุจักร  ตามระบบการประกันคณุภาพภายใน 
 
2.   ระยะเวลาที่ดําเนินการ ระหวางเดือนพฤษภาคม 2548 - เดือนพฤษภาคม 2549 
 
3.   ความรูทางวชิาการหรือแนวคิดท่ีใชในการดําเนินการ 
 3.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                                    
         พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ในหมวด 6  
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมาตรา 47 กําหนดวา “ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”  และในมาตรา 48  กําหนดใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการศกึษาที่โรงเรียนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูเกี่ยวของ
วานักเรียนทกุคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค                    
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ                                                       

 3.2   นโยบายดานการศึกษาของคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
                วิสัยทัศนดานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ “กรุงเทพฯ ของเรา เยาวชนและคนทุกวยั 

มีความรูคูคุณธรรม”  โดยมนีโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเปน
โรงเรียนคุณภาพ (SMART  School)  เพื่อเปนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และสรางความสําเร็จ
ใหแกโรงเรียน  ดังนี ้

 S = Success (การเรียนรูคูความสําเร็จ) 
 M = Morality (การเรียนรูคูคณุธรรม) 
 A = Activities (การเรียนรูคูกจิกรรม) 
 R = Relativity (การเรียนรูที่สัมพันธกับวิถีชีวิตประจําวัน) 
 T = Technology (การเรียนรูดวยระบบ IT) 
        3.3   บทบาทของฝายการศึกษา  สํานักงานเขตจตุจักร  ที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษา 
   ฝายการศึกษา  มีฐานะเปนสวนราชการหนึ่งของสํานักงานเขต  มีภารกิจเกีย่วของกับการศึกษา  

โดยมีบทบาทที่สําคัญ คือ  ใหการสงเสริม  สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศกึษาจดัการ  
 
ศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศกึษาชาติ  โดยมีแนวคดิที่ใชในการประเมนิคณุภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสาํนักงานเขตจตุจักร ตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน  ดังนี ้
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 1) ดําเนินการโดยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศกึษาขึ้นมาเพื่อ
เปนการมุงสนบัสนุนสงเสริมใหโรงเรียนไดตรวจสอบและทบทวนการทํางานและผลสําเร็จของงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียนสูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาจะแจงผลการประเมิน จุดเดน จดุดอย และคําแนะนําในการพฒันา        
ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนจะไดนําไปวางแผนการพัฒนาในอนาคตและดําเนนิการใหประสบความสําเร็จ 
  2) ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  ชวยสงเสริมระบบการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนใหเกดิความชัดเจนและตอเนื่อง  โดยชวยใหโรงเรียนมีการประเมินตนเอง  มีการจัดรวบรวมขอมูล
คุณภาพของโรงเรียนเพื่อการพัฒนาระบบการทํางาน 
 3) ดําเนินการโดยอาศัยระบบเครือขายโรงเรียนรวมกันดําเนินงาน  ซ่ึงจะตองเกิดจาก
การมีสวนรวมของทุกฝายทั้งโรงเรียน ครู ผูเรียน ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง รวมทั้งผูเกี่ยวของกับการพัฒนาโรงเรียนในการวางแผนและดําเนินการ  
ใหสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน และรับผิดชอบการใหขอมูลตาง ๆ ตามสภาพที่เปนจริงของโรงเรียน 
  4) ตองดําเนินการประเมินโดยคณะกรรมการที่มคีวามเชี่ยวชาญ มีความรู มีจรรยาบรรณ  
มีทักษะทีจ่ําเปนตอการพัฒนาโรงเรียน และจะตองใชวิธีการที่เชื่อถือได 
  5) สนับสนุนใหโรงเรียนจัดการประเมินภายในเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน  
จัดระบบสารสนเทศ  จัดกจิกรรมเพื่อเตรียมบุคลากรและสรางความเขาใจใหผูเกีย่วของทุกฝายไดเตรียม          
รับการประเมนิจากหนวยงานภายนอกตอไป 
    3.4 วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร             
ในสํานักงานเขตจตุจักร ตามระบบการประกันคณุภาพภายใน    มดีังนี ้
  1) เพื่อรวบรวมขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา  รวมทัง้ปญหาและอปุสรรคตาง ๆ 
อันจะนาํไปสูการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
  2) เพื่อชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และผดุงระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ใหเชื่อมั่นไดวาการจัดการศกึษาของโรงเรียนเปนไปตามเปาหมายและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  3) เพื่อรายงานผลการดําเนินงานการจัดการศกึษาของโรงเรยีนใหผูบังคับบญัชา ผูเกีย่วของ 
และสาธารณชนไดทราบ 
  4) เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวม
ของสํานักงานเขตตอไป 
   3.5 วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Demming)  เปนหลักในการบริหารงาน เพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด 
ประกอบดวยข้ันตอน  ดังนี้    
 
   1) ขั้นวางแผน  (Planning)    
   2) ขั้นลงมือทํา  (Doing)    
   3) ขั้นการตรวจสอบ  (Checking) 
  4) ขั้นการปรับปรุง  (Acting) 
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4.   สรุปสาระสําคญัของเรื่องและขั้นตอนการดําเนินการ 
  4.1   สาระสําคัญของเรื่อง 
        การประเมินคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  เปนหวัใจของการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ขอบขายและสาระสําคัญของการประเมนิ  เนนการตรวจสอบวิสัยทศัน  
แผนพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา  การจดัการเรียนรู  ความกาวหนาและผลการเรียนรูของผูเรียน  การบริหาร
และการจดัการสถานศึกษา  ดังนี ้
    1) วิสัยทัศนและภารกิจของสถานศึกษา 
    วิสัยทัศนเปนสภาพที่พึงประสงคในอนาคตที่อยูบนพืน้ฐานของความจริง และเปน       
ตัวบงบอกถึงภารกิจของสถานศึกษา  วิสัยทัศนที่ดีตองมคีวามชัดเจน  มีระยะเวลาทีแ่นนอน  เกิดจากการมี                   
สวนรวมของบุคลากรทุกฝาย  สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน  ความตองการของชุมชนและผูเกีย่วของ  
การมีวิสัยทัศนของสถานศึกษาจะทําใหโรงเรียนมีความเปนเอกภาพ  เปนแกนสําหรับวิถีการดําเนินงาน              
ในทิศทางเดยีวกันเพื่อมุงสูวสัิยทัศนนั้น 

2) แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
โรงเรียนตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคลอง

กับวิสัยทัศนและภารกิจของสถานศกึษา  โดยใชขอมูลสารสนเทศปจจุบนัมาวิเคราะหจดุเดน  จดุที่ตองปรับปรุง  
รวมทั้งศักยภาพของโรงเรียนและความตองการของผูเรียน  ผูปกครองและชุมชน  กําหนดเปนเปาหมาย        
การพัฒนาที่ชัดเจนในแตละป  รวมทั้งระบวุิธีการดําเนนิงานพัฒนาที่มปีระสิทธิภาพที่มั่นใจวาจะบรรลุ
เปาหมายทีก่ําหนดไว  ซ่ึงหลังจากการประเมินคณุภาพการศึกษาแลว ควรเสนอแนวทางเพื่อนําแผนนี้ไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพอยางแทจริง  รวมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพรใหผูเกีย่วของทุกฝายรับทราบ  และนําไป
ปฏิบัติตอไป  

3) การจัดการเรยีนรู 
การจัดการเรยีนรูตองเปนแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  โดยเนนคณุภาพการเรียนรูของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  ครูจะตองออกแบบการเรียนรูตามสภาพจริง  ผูเรียนเปนผูแสวงหาความรู  เรียนรูจากการ
ปฏิบัติดวยตนเอง  การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดานการเรียนการสอน จะชวยใหพบจุดเดน    
จุดดอยของยุทธศาสตรและเทคนิควิธีการเรียนการสอน  ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพในการปฏบิัติงาน
ของครูตอไป  

4) ความกาวหนาและผลการเรียนรูของผูเรียน 
การประเมินคณุภาพการเรียนรู ความกาวหนาและผลการเรียนรูของผูเรียนเปน

กระบวนการทีต่องดําเนินงานตอเนื่อง  สามารถแสดงใหเห็นถึงการจดัการศกึษาที่มีคณุภาพของโรงเรียน   
ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกดิคุณลักษณะตามมาตรฐานที่กําหนดไว  โดยโรงเรียนทุกแหงตองกําหนดมาตรฐาน                  
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การเรียนรูของผูเรียนที่จะชวยใหครูพัฒนาหลักสูตรการสอนของตนใหไดมาตรฐาน  โดยมีการวัดผล
ประเมินผลที่สอดคลองกับมาตรฐานนั้น ๆ 

5) การบริหารและการจัดการ 
     การบริหารและการจัดการเปนการนําทรัพยากรและวิธีการมาดําเนินการจัดการศึกษา
อยางตอเนื่อง  มีโครงสรางชัดเจน  มีระบบ  มีมาตรฐาน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด  การบริหารและ
การจัดการที่ดคีวรมุงเนนคณุภาพผลผลิตขององคกร  ผูบริหารมีภาวะความเปนผูนําใหบุคลากรทกุฝายมี 
สวนรวมอยางจริงจังในทกุดาน  โดยมุงหวงัผลการพัฒนาทั้งในระยะสัน้และระยะยาว  ดวยการสรางคุณคา
เกีย่วกับการเรยีนรูเปนศูนยกลางของระบบการศกึษาใหกบัผูเรียน ผูปกครอง บุคลากร ชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของ
ทางการศึกษา  ตลอดจนโรงเรียนและสังคมโดยสวนรวม 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  กาํหนดให
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนความรับผิดชอบของโรงเรียนซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
การจัดการศกึษาใหผูเรยีนโดยตรง  โดยรวมมือกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของภายใตการกํากบั  ดูแล 
และสนับสนนุสงเสริมของหนวยงานตนสังกัด  เพื่อสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนพืน้ฐานของหลักวิชา ขอมูล 
หลักฐานที่ตรวจสอบได  และการมีสวนรวมของทุกฝายวาผูเรียนทกุคนจะไดรับการบริการดานการศึกษาที่มี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่กําหนดไว  โดยฝายการศึกษา
ในฐานะสวนราชการหนึ่งของสํานักงานเขตมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนใหมีระบบ
ประกันคณุภาพภายใน เพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา 48 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 4.2   ขั้นตอนการดําเนินการ 
         1)  รวบรวมศึกษา  พระราชบัญญัติ  ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมิน
คุณภาพการศกึษาและมาตรฐานการศึกษา 
  2) กําหนดแผนงานการประเมินคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในสํานักงานเขตจตุจักร ตามระบบการประกันคณุภาพภายใน  โดยวางแผนการดําเนนิงานและประสาน
โรงเรียนเกีย่วกับการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  วิธีดาํเนินการ  การรายงาน
ผลการประเมิน และการนําผลการประเมินไปใช 
  3) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคณุภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2548 
 
  4) ประชมุชี้แจง คณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคณุภาพการศึกษา เพือ่เตรียมการศกึษา  
วิเคราะห  เอกสารขอมูลตาง ๆ และพัฒนา ปรับปรุง กําหนดวิธีการและเครื่องมือท่ีจะใชในการประเมิน 
   5) ดําเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร                     
ในสํานักงานเขตจตุจักร 
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  6) วิเคราะห เปรยีบเทียบ ขอคนพบของคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครในสํานักงานเขตจตุจกัร  พรอมอภิปรายและสรุปขอคนพบ
รวมกันกับโรงเรียนที่ไดรับการประเมินทุกโรงเรียน 
   7) นําผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศกึษา  ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  
ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายป  
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  จัดทํารายงานสรุปเปนภาพรวมของสํานักงานเขตนําเสนอตอสํานักการศกึษา  
กรุงเทพมหานคร  และผูเกี่ยวของทราบ 
 
5.   ผูรวมดําเนนิการ     ไมมี 
 
6.   สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบตั ิ
  ผูขอประเมิน ในฐานะเปนหวัหนาฝายการศึกษา  สํานักงานเขตจตุจกัร  ซ่ึงมีหนาที่ในการ
ดําเนินการสงเสริม สนับสนุนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสํานักงานเขตจตุจกัร  จํานวน 7 โรงเรียน     
อันประกอบดวย  โรงเรียนประชานิเวศน  โรงเรียนเสนานิคม  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช  โรงเรียน            
วดัเสมียนนารี  โรงเรียนบานลาดพราว  โรงเรียนวัดเทวสุนทร  และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน  ใหมี              
การประเมินคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยดําเนินการตามขั้นตอนของวงจรคณุภาพเดมมิ่ง (Demming)  
ดังนี ้
 ขั้นวางแผน (Planning) 
 6.1   ศึกษา  รวบรวม  พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  เอกสารที่เกีย่วของกับการประเมินคุณภาพ              
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา   
 6.2  จัดประชมุผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของ เพื่อกําหนดแผนงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร  ในสํานกังานเขตจตจุกัร  ตามระบบการประกันคณุภาพ
ภายใน  โดยรวมกันกําหนดเปาหมาย  และวัตถุประสงคของการประเมินที่สอดคลองกับมาตรฐานชาติ      
และบริบทของโรงเรียน  วิธีดําเนินการ  การรายงานผลการประเมิน  การนําผลการประเมินไปใช  รวมทั้ง
พิจารณากําหนดตัวบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
 ขั้นลงมือทํา  (Doing) 
 6.3  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศกึษา ประจําปการศกึษา 2548  
 6.4  จัดประชมุชี้แจงคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศกึษา ใหทราบบทบาทและ
หนาที่ในการประเมิน และรวมกันศกึษา วิเคราะหเอกสารขอมูลตาง ๆ เพื่อกําหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะ
ใชในการประเมิน 
 6.5  ดําเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยจัดทําปฏิทินการประเมินคณุภาพ
การศึกษาและประสานแจงใหโรงเรียนทราบลวงหนา 
 ขั้นการตรวจสอบ  (Checking) 
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 6.6  ดําเนินการวิเคราะห เปรียบเทียบขอคนพบของคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษา พรอมอภิปรายและสรุปขอคนพบรวมกันกับโรงเรียนที่ไดรับการประเมินทุกโรงเรียน  
 6.7 สรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษา  โดยนําผลการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายป  ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  จัดทํารายงานสรุปเปนภาพรวมของสํานกังานเขต  
นําเสนอสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และผูเกีย่วของทราบ 
 ขั้นการปรับปรุง (Acting) 
  6.8 ประสานงานและสนับสนุนใหทกุโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสํานักงานเขตจตุจักร  
นําผลสรุปจากการประเมินคณุภาพการศึกษา ไปวางแผนพัฒนาคณุภาพ เพื่อรองรับการประเมินคณุภาพ
การศึกษาจากหนวยงานภายนอก  โดยดําเนินการรวมกนัในรูปเครือขายโรงเรียน  ดงันี้ 
   1) ประชุมเครือขายโรงเรียน  รวมกันระดมสมองเพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่ดี เหมาะสม 
และเกดิประโยชนสูงสุด 
   2) จัดทําการวิเคราะหเชิงกลยุทธ (SWOT Analysis) 
   3) กําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจ  และกลยุทธ 
   4) กําหนดกิจกรรม / โครงการ  ที่สามารถเกื้อกูลและเติมเต็มซ่ึงกันและกัน 
 
7.   ผลสําเร็จของงาน   
   การประเมินคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสํานักงานเขตจตุจักร           
ตามระบบการประกันคณุภาพภายใน  ในสวนของคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศกึษา  
สะทอนใหทราบถึงสถานภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เมื่อเทยีบกบัมาตรฐานชาติ  ดังนี ้
 1) มาตรฐานดานผูเรียน   มี 7 มาตรฐาน 32 ตวับงชี ้ สวนใหญอยูในระดบัดี  และดีมาก                    
มีเพียงบางตวับงชี้ที่ยังอยูในระดับพอใช  ไดแก 
   มาตรฐานที่ 3  ขอ 3.1  ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานศลิปะ  และขอ 3.3  
ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ  มี 1 โรงเรียนที่อยูในระดับพอใช 
   มาตรฐานที่ 4  ขอ 4.1  ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คดิสังเคราะห  สรุปความคิด     
อยางเปนระบบและมีความคิดแบบองครวม  และขอ 4.2  ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และ                
คิดไตรตรอง  มี 4 โรงเรียนที่อยูในระดับพอใช   
  มาตรฐานที่ 6  ขอ 6.1  ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ 
รอบตัว  มี 1 โรงเรียนที่อยูในระดับพอใช  ขณะที่ขอ 6.2  ผูเรียนใฝรู ใฝเรียน สนุกกบัการเรียนและพัฒนา
ตนเองเสมอ  และขอ 6.3  ผูเรียนสามารถใชหองสมุดใชแหลงเรียนรูและส่ือตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ม ี2 โรงเรียนที่อยูในระดับพอใช   
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  มาตรฐานที่ 7  ขอ 7.2  ผูเรียนรักการทํางาน  สามารถปรับตัวและทํางานเปนทีมได                        
มี 1 โรงเรียนที่อยูระดับพอใช  และขอ 7.3  ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกับ            
อาชีพที่ตนสนใจ  มี 5 โรงเรียนที่อยูระดับพอใช  
 2) มาตรฐานดานครู   ม ี 2 มาตรฐาน 13 ตัวบงชี้  สวนใหญอยูในระดับดี และดีมาก  มเีพียง
มาตรฐานที่ 8  ขอ 8.5  สถานศึกษามจีํานวนครูตามเกณฑเทานั้นที่มี 1 โรงเรียนอยูในระดับพอใช   
 3) มาตรฐานดานผูบริหาร   มี 5 มาตรฐาน 15 ตัวบงชี ้ ทุกขออยูในระดับดี และดีมาก   
 และจากการที่เครือขายโรงเรียนไดนําผลจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาตามระบบการประกนั
คุณภาพภายในไปวางแผนพฒันาคณุภาพโดยทําการวิเคราะหเชงิกลยุทธ  กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจและกลยุทธ  
กําหนดกิจกรรมและโครงการ  รวม 15 โครงการ  โดยมีฝายการศกึษา  สํานักงานเขตจตจุักร  เปนผูประสานการ
ดาํเนินงาน  สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  จนถึง พ.ศ. 2549  ดังนั้น เมื่อสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ไดเขามาประเมินคณุภาพภายนอกสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 2  เมื่อป พ.ศ. 2549  ผลปรากฏวาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน
สํานักงานเขตจตุจักร จํานวน 7 โรงเรียน  สามารถผานการประเมินคุณภาพไดมาตรฐานในระดับดมีาก 
จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนประชานิเวศน และโรงเรยีนวดัเสมียนนารี  และระดบัดี จํานวน 5 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนเสนานิคม , โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช , โรงเรียนบานลาดพราว , โรงเรียนวดัเทวสุนทร 
และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน  ดังนัน้ โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ในสํานักงานเขตจตุจกัร จึงไดรับ
การรับรองมาตรฐานทุกโรงเรียน 
 
8.  การนําไปใชประโยชน 
  การประเมนิคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครในสํานักงานเขตจตจุักรตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ในครั้งนี ้ สามารถนําผลการประเมินไปใชประโยชนไดใน 3 ระดบั  ดังนี ้
  1) ระดับโรงเรียน   สามารถนําผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคณุภาพ
การศกึษาของแตละโรงเรยีน และนาํไปจดัทํารายงานคณุภาพการจดัการศึกษาประจําป  เสนอตอผูบังคับบัญชา  
สาธารณชน  และผูเกี่ยวของ  เพื่อรวมกนัสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
  2) ระดับสํานักงานเขต   ฝายการศึกษา  สํานักงานเขตจตุจกัร  สามารถนําผลการประเมินไป
ใชเปนขอมูลในภาพรวมของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครในสํานักงานเขตจตุจกัร  ทั้งจุดเดนและจุดดอย  
รวมทั้งขอจํากดัของโรงเรียน  เพื่อนํามากําหนดนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา
ของโรงเรยีน  ตลอดจนการปรับปรุงแผนพฒันาการศึกษาของสํานกังานเขตจตจุักรทั้งในระยะสัน้และระยะยาว 
  3) ระดับสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร   สามารถนําผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในสาํนักงานเขตจตุจักรครั้งนี้ไปใชเปนขอมูลสวนหนึ่งในการกําหนด
นโยบายและมาตรการความชวยเหลือสํานักงานเขตและโรงเรียน  โดยสนับสนุนปจจัยพื้นฐานใหเพียงพอกับ
ความจําเปนและความตองการ  ตลอดจนพฒันาระบบเครอืขายขอมูลสารสนเทศดานคณุภาพการจดัการศึกษา
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ใหเปนปจจุบนั  สามารถนําไปใชพัฒนาการกําหนดมาตรฐานการศกึษาทุกระดับ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครใหสูงขึ้นตอไป 
 
9.   ความยุงยาก   ปญหา  อุปสรรคในการดําเนนิการ 
    1) การประเมินคณุภาพการศึกษา เกีย่วของกบับุคลากรของแตละโรงเรียนเปนจํานวนมาก  
อาทิเชน  นักเรียน  ครู  บุคลากรในโรงเรียน  เครือขายผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      
เปนตน  ซ่ึงบคุลากรเหลานี้สวนใหญยังมคีวามรูความเขาใจในระบบการประเมินคุณภาพการศกึษาไมชัดเจน
เทาที่ควร  ขาดประสบการณ  มีความเขาใจวาการประเมินเปนการตรวจเพื่อจับผิด  เปนการเพิ่มภาระ  ทําให
เกิดการตอตานและเบื่อหนายตอการรับประเมิน 
   2) การจัดเตรยีมขอมูลเอกสารของแตละโรงเรียนมีรูปแบบที่หลากหลายแตกตางกนั  และมี
เปนจํานวนมาก  ซ่ึงกรรมการตองใชเวลามากในการตรวจสอบ 
  3) ครูผูสอนบางคนยังไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอนยังยดึแนวการสอนตามแบบเดิม ๆ 
มิไดเนนนักเรยีนเปนสําคญั  ไมมีการวางแผนการสอนลวงหนา  และขาดการใชส่ือการเรียนการสอน 
   4) ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีเปนจํานวนมาก  มีการจดัเก็บไมเปนระบบ  บุคลากรยัง
ขาดความรูความสามารถในการนํานวัตกรรมที่ทันสมัยและรวดเรว็ไปสูการปฏิบัติ 
  5) การบันทึกขอมูลระหวางการประเมิน  และการใหขอมูลยอนกลับ  ไมตรงกับสภาพที่เปน
จริงของโรงเรียน 
   6) งบประมาณทีใ่ชสําหรับพัฒนาการประเมนิคุณภาพการศึกษา มีจํานวนจํากัด ไมเพยีงพอ 
   7) ครูผูสอนมีการขอยาย ขอโอน อยูเปนประจํา  จึงทําใหการปฏิบัติหนาที่ขาดการตอเนือ่ง  
สงผลเสียตอการจัดการเรียนการสอน 
   8) กรุงเทพมหานครเปนการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพเิศษ  บุคลากรดานการศึกษา  
นอกจากจะทําหนาที่จดัการเรียนการสอนใหนักเรยีนแลว ยังจะตองปฏิบัติหนาที่ และรวมกิจกรรมตาง ๆ 
ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หรือตามคําส่ังใหปฏิบัติดวย  อาทิเชน  การจัดการเลือกตั้ง  การประชุม   
การอบรม  การสัมมนา  และอื่น ๆ  ประกอบกับสภาวะปญหาแวดลอมตาง ๆ ที่เกิดขึน้ทั้งในดานการเมือง  
การศึกษา  เศรษฐกิจ และสังคมรอบดาน  ทําใหบุคลากรไดรับผลกระทบ  เกิดความเครียด  ความวติกกังวล  
สงผลตอการปฏิบัติงานโดยรวม   
 
10.  ขอเสนอแนะ 
  1)    ผูบริหารโรงเรียนและหนวยงานตนสังกัด  ควรสรางความเขาใจใหบคุลากรทุกคนตระหนกัวา  
การประเมินคณุภาพการศึกษาเปนเรื่องสําคัญที่ผูเกี่ยวของทุกคนควรรบัรูรับทราบถึงวัตถุประสงค  ขั้นตอน  
และวิธีการประเมิน  รวมทั้งบทบาทหนาทีข่องตนและมคีวามเขาใจที่ถูกตองเกีย่วกับการประเมิน  ซ่ึงมี
เปาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษามิใชเปนการเพิ่มภาระหรือเปนการจับผิด  ทั้งนี้ เพื่อจะไดขอมูลที่
ถูกตอง ตรงความเปนจริง สามารถนํามาปรับปรุงและพฒันาอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางความมั่นใจวา  ผลผลิต 
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ที่ออกมาจะมคีุณภาพตามทีค่าดหวัง  คือ ผูเรียนทุกคนมคีวามรู ความสามารถ และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาอยางแทจริง 
  2) กําหนดใหแตละโรงเรียนสงเอกสารขอมูลเบื้องตนใหคณะกรรมการประเมินไดนําไป
ศึกษา กอนวันประเมิน 
 3) ผูบริหารโรงเรยีนตองใหความเอาใจใส  นเิทศการสอนของครูอยางสม่ําเสมอ  ศกึษานเิทศก  
สํานักการศึกษา  ควรตรวจตดิตามและจดัอบรมใหความรูเสริมทักษะการเรียนการสอนทุกกลุมสาระอยาง
ทั่วถึง  เครือขายโรงเรียนตองรวมมือ  เกื้อกลู  เติมเต็มซ่ึงกันและกันในทุก ๆ ดาน  ศนูยวิชาการเขต วางแผน
ติดตามการประเมินคณุภาพการศึกษา  อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
  4) โรงเรียนควรคาํนึงถึงการเลือกขอมูลสารสนเทศที่จําเปน และสอดคลองกับกิจกรรม              
การพัฒนาการศึกษาเปนอนัดับแรกและจดัเก็บใหเปนระบบ  พรอมทัง้ควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ          
การใชคอมพิวเตอรแกบุคลากรในโรงเรียนและผูเกีย่วของอยางตอเนื่อง  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด             
ในการปฏิบัต ิ
 5) การบันทึกขอมูลระหวางการประเมิน และการใหขอมูลยอนกลับ  เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง  
จึงตองทําความเขาใจกับคณะกรรมการประเมินในการใหขอมูลที่ตรงกับสภาพที่เปนจริงของโรงเรียน       
เพื่อประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
  6) ควรพิจารณาจดัสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นใหพอเพยีง เพื่อสามารถพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศกึษาไดอยางครบถวนและมปีระสิทธิภาพ 
  7) สํานักการศึกษา  ควรมีแผนการจัดอัตรากําลังครู  ที่สามารถจัดสงครูเขาปฏิบัติงานทดแทน
การขาดอัตรากําลังของโรงเรียนไดทนัที  เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 
 
  8) ผูบริหารทุกระดับควรรวมกนัสรางวัฒนธรรมองคกร สรางแนวคิดประชาธิปไตย รวมคิด  
รวมทํา  รวมพฒันา  ใหขวัญและกําลังใจ  รวมทั้งพิจารณาสวัสดิการ  คาตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
แกผูปฏิบัติงาน  โดยมุงเนนใหเกดิประโยชนสูงสุดแกราชการ
 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 

                                                                                  ลงชื่อ..................................................... 
                                                                  (นางวรรณา   พฒันเจริญวงศ) 
                                                                                                 ผูขอรับการประเมิน 
                                                                                         .............../.................../............. 
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ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 

 
(ลงชื่อ)................................................                    (ลงชื่อ)  เรือโท.................................................. 
            (นางเกศฉราภรณ    สัตยาชัย)                                                       (วารินทร    เดชเจริญ) 
ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการเขตหวยขวาง                                              ผูอํานวยการสถาบันพัฒนา 
ขณะดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการเขตจตุจักร    ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
         ................./...................../................                        สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 
   (ผูบงัคับบัญชาที่ควบคุมดแูลการดําเนนิการ)              ขณะดาํรงตําแหนงผูอํานวยการเขตจตจุักร 
                                                                                                       ................./...................../................ 
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ขอเสนอ  แนวคิด  วิธีการเพือ่พัฒนางานหรือปรับปรงุงานใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ของ   นางวรรณา     พัฒนเจริญวงศ 

 
เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง    นักวิชาการศกึษา 8 ว 
(ตําแหนงเลขที่ ขจจ. 106)   หัวหนาฝาย  สังกัดฝายการศกึษา  สํานักงานเขตจตุจกัร 
เร่ือง     การพัฒนาการบริหารงานภายในฝายการศึกษา  สํานักงานเขตจตุจักร 

 
       หลักการและเหตุผล 

  ฝายการศึกษา  เปนสวนราชการหนึ่งของสาํนักงานเขตจตุจักร  ซ่ึงปฏิบัติงานและประสานงาน
ใกลชิดกับโรงเรียนมากที่สุด  มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสํานกังานเขตจตจุกัร  จํานวน 7 โรงเรียน  
มีขาราชการและบุคลากรในโรงเรียนรวม 478 คน  มีนักเรียนจํานวน 8,830 คน  และมีขาราชการและลูกจาง
ที่ปฏิบัติงานภายในฝายการศกึษา  สํานักงานเขตจตุจกัร  จํานวน 10 คน  มีภารกิจเกี่ยวของกับการศึกษาที่
สําคัญ คือ  การใหการสงเสริม  สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายใหโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร
ในสํานักงานเขตจตจุักร  จํานวน 7 โรงเรียน  จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ 
ประสาน ตรวจสอบ กล่ันกรองงานดานการบริหารงานบุคคลและสวัสดกิารของขาราชการครกูรุงเทพมหานคร
และบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะหขอมูลประชากรวัยเรียน  เพื่อวางแผนการรับนักเรียนเขาศึกษาใน
สถานศึกษา รวบรวม ศึกษา วิเคราะห กล่ันกรอง และใหบริการขอมูลสารสนเทศทางการศกึษา  ประสาน
และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับแหลงทรพัยากรที่สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในทองถ่ินอยางเปนระบบ  และยังทําหนาทีป่ระสานงานดานนโยบายการศึกษาโดยตรง  ระหวาง
โรงเรียนกับสาํนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
 ในปจจุบนั  สังคมไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  วิทยาการดานตาง ๆ อาทิเชน  ดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยี  ไดพฒันากาวหนาไปอยางไมหยดุยั้ง  จึงเปนหนาที่ขององคกรที่
จะตองพัฒนาบุคลากรทุกคนในองคกรใหไดรับความรูเทคนิควิธีการใหม ๆ  เพื่อจะไดนํามาปรับใชในการ
ทํางานของตนใหทันสมัย รวดเร็ว ทันตอเหตุการณและทนัตอการเปลี่ยนแปลงกาวหนาของโลก 
 ในการปฏิบัติงานของฝายการศึกษาที่ผานมา มีปญหาเกีย่วกับความลาชา  และความไมเขาใจกัน
ในการติดตอประสานงานกับโรงเรียนและผูเกี่ยวของ  อีกทั้งบุคลากรยังขาดความรู   ความเขาใจใน  กฎ 
ระเบียบ  ขอบงัคับใหม ๆ  ที่ใชเกีย่วของกบังานในหนาที่   จึงจําเปนตองมีการพัฒนาการบริหารงานในฝาย
การศึกษา  โดยการพัฒนาคน   ทั้งดานความรู  และทักษะในการปฏิบัติงานใหทนัสมัย   ตลอดจนตองมี  
มนุษยสัมพนัธที่ดีตอบุคคลทั่วไป  เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  มีทักษะในการทํางานเปน
ทีม  พัฒนางานโดยการศกึษาสภาพที่เปนปญหาและขอผิดพลาด  เพื่อแกไขใหปญหานั้นหมดไปและไมเกิด
ขอผิดพลาดขึ้นอีก  เพื่อใหการปฏิบัติงาน  การติดตอประสานงาน  การสรางความพึงพอใจใหแกขาราชการ  
ลูกจางและบุคคลภายนอกทัว่ไปที่มาติดตอใหเกดิความประทับใจ  และเปนไปดวยความรวดเร็วถูกตอง 
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                    วัตถุประสงคและหรือเปาหมาย 
1. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารงาน   ของฝายการศึกษา ในดานการพัฒนาคนและ

การพัฒนางาน  ใหเกดิประสทิธิภาพสูงสุด 
2. เพื่อใหบริการ  สงเสริม  สนับสนุน  ใหคําปรึกษา และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

แกโรงเรยีนสังกัดกรุงเทพมหานครในสํานกังานเขตจตจุักรในดานตาง ๆ ใหเปนไปอยางถูกตอง  และรวดเรว็ 
3. เพื่อสรางขวญัและกําลังใจใหแกบุคลากรในฝายการศึกษาใหเกดิความกระตือรือรน  และ

เกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน 
4. เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการรวมกันทํางานเปนทีมและสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงาน

ใหแกบุคลากรในฝายการศกึษา 
5. เพื่อแกไขปญหาและขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ผานมาและเพื่อเปนการปองกนัมิใหเกิด

ปญหาในอนาคต 
 
                     กรอบการวิเคราะห  แนวคิด  ขอเสนอ 
  ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  “พระมหากษัตริยท่ีทรงงานหนัก
ท่ีสุดในโลก”  มานําเสนอไวเปนหลักใจในการครองตน  ครองคน  และครองงาน  ดังนี้ 
  “การทํางานดวยความรูความสามารถ  ดวยความตัง้ใจ และเอาใจใสศึกษานั้น  เปนการพัฒนา
บุคคลใหมีคุณภาพสงูขึ้นโดยแท  และบุคคลท่ีมีคุณภาพอันพัฒนาแลว  ยอมสามารถจะพัฒนางานสวนรวม
ของชาติใหเจริญกาวหนาไดดังประสงค”                                                              
(พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา  วนัที่ 8 กรกฎาคม 2530) 
  “ความรูท่ีจะศึกษามีอยู 3 สวน คือ ความรูวชิาการ  ความรูปฏิบัติการ  และความรูคิดอานตาม
เหตุผลความเปนจริง  ซ่ึงแตละคนควรเรียนรูใหครบเพือ่สามารถนําไปใชประกอบกิจการงาน และแกปญหา
ท้ังปวงไดอยางมีประสิทธิภาพ” 
(พระบรมราโชวาท  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยมหิดล   
วันที่ 2 กรกฎาคม 2535) 
  การพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพ  บุคคลที่ปฏิบัติงานในองคกรตองใหความสนใจ  ใหความรวมมือ
ที่จะพัฒนาองคกรใหเดนิไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนดไว  โดยตองศกึษา วเิคราะหขอมูลจาก
กฎหมาย ระเบยีบ คําส่ัง และเอกสารที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ  เพื่อจักไดรวมมือกันพฒันาองคกรใหเปน
องคกรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  โดยมีกรอบการวิเคราะห แนวคิด และขอเสนอ  ดังนี ้

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545                        
ในมาตรา 65  กําหนดใหมกีารพัฒนาบุคคลใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน                         
อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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2) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547   มาตรา 79  
กําหนดใหผูบงัคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ทักษะ คณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชีพ  ในอันที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความกาวหนาแกราชการ 

3) ทฤษฎีของมาสโลว (Maslow’s Hierachy of Needs Theory)  ที่กลาววา  มนุษยทุกคนมีความ
ตองการพื้นฐาน 5 ขั้น คือ 

- ความตองการทางรางกาย  ไดแก  ปจจัย 4 
- ความตองการความมั่นคงและปลอดภยั 
- ความตองการความรัก 
- ความตองการการยอมรับนบัถือและเห็นวาตนเองมีคณุคาตอสังคม 
- ความตองการความสําเร็จ 

4) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด (McClelland) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง  
แรงจูงใจที่ทําใหบุคคลมุงในประสิทธิภาพของการทํางาน  มีความกระตือรือรนที่จะพยายามทํางานให
ไดผลดีเยีย่ม  พยายามทีจ่ะแกไขปญหาตาง ๆ  มีจิตใจมุงมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง 

5)   การพัฒนาคน  และการพฒันางาน  กําหนดเปนแผนภมูิ  ไดดังนี ้
 
 
 
 
 
   
  
 

 

บุคลิกภาพ 

- กิริยา  วาจา 
- มารยาท 
- การแตงกาย 

ความรู 

- ความรู 
  ความสามารถ 
- ประสบการณ 
   ในการปฏิบัติงาน 
- การแกปญหา 

คุณธรรม 

- สังคหวัตถุ 4 
- สัปปุริสธรรม 

- ความตองการพื้นฐาน   
  ของมนุษย 
- มนุษยสัมพันธ 
- การประชุมสัมมนา 
- การละลายพฤติกรรม 
- ขวัญและกําลังใจ 
- การสรางทีมงาน 
- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 

- SWOT 
- สภาพที่เปนจริง และ  

 

 

การพัฒนาการบริหารงานภายในฝายการศึกษา 
สํานักงานเขตจตุจกัร 

 
 

การพัฒนาคน 
(บุคลากรในฝายการศึกษา) 

การพัฒนางาน 
(การปฏิบัติงาน  การให บริการ

แกผูเกี่ยวของ) 

 
   สภาพที่ควรจะเปน 

- วิเคราะหงาน (Job Analysis)  
- คูมือการปฏิบัติงาน  
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
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การพัฒนาคน 
 -  ใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบยีบ  คาํส่ังตาง ๆ   ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่   เพื่อลด
ขอผิดพลาดของการปฏิบัติงาน 
 -  สงเสริมดานคุณธรรม   มนุษยสัมพันธ    การใหบริการดวยใจ (Service  Mind)  เพื่อลด
ปญหาในการใหบริการและการประสานงานกับโรงเรียนและบุคคลทั่วไป 
 -  นําทฤษฎีของมาสโลว  และทฤษฎีของแมคเคลแลนด  มาใชพัฒนาทมีงาน  และสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับบุคลากร 

 การพัฒนางาน 
 -  วิเคราะหเชงิกลยุทธ  (SWOT   Analysis)   เพื่อศึกษาสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปน    
เพื่อทราบปญหาที่แทจริง 
 -  วิเคราะหงาน  เพื่อมอบหมายงานใหเกดิความสมดุลสําหรับบุคลากรแตละคน 
 -  ปรับปรุง  พัฒนาคูมือการปฏิบัติงาน  ใหสอดคลองกับกฎหมายและระเบยีบที่ใชในปจจุบนั 
 -  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน  เพือ่การติดตามมใิหงานลาชา 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

                       1.  บุคลากรในฝายการศึกษาไดรับการพัฒนา  และเพิ่มทกัษะในการปฏิบัติงานทําใหมีความเขาใจ
ในงาน  และบทบาทหนาที่ของตนชัดเจนขึ้น 
                     2.  ผูรับบริการ (ครู นักเรียน ผูปกครอง ประชาชนทัว่ไป และผูเกีย่วของ)  มีความพึงพอใจกับ
การปฏิบัติงาน การประสานงาน การสงเสรมิและสนบัสนนุในภารกจิตาง ๆ ซ่ึงเปนไปอยางถกูตองและรวดเรว็ 
                     3.  บุคลากรในฝายการศึกษามีขวัญและกําลังใจที่ดี ทําใหมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานให
ทันสมัย ทันเทคโนโลยี และใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
                     4.  ผูรับบริการ (ครู นักเรียน ผูปกครอง ประชาชนทัว่ไป และผูเกีย่วของ)  มีความพึงพอใจกับ
การปฏิบัติงาน การประสานงาน การสงเสรมิและสนบัสนนุในภารกจิตาง ๆ ซ่ึงเปนไปอยางถกูตองและรวดเรว็ 
                     5.  องคกรมีทีมงานที่มีคุณภาพ มีผลการปฏิบัติงานที่ถูกตองสามารถแกไขปญหา  ขอผิดพลาด
ตาง ๆ มิใหเกดิซ้ําขึ้นอีก 
                     6.  บุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจในองคกรที่ตนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพขององคกร  
ใหเปนทีย่อมรบั เชื่อถือ และเชื่อมั่นแกผูบังคับบัญชา สาธารณชน และหนวยงานที่เกีย่วของ 
 
  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  1.  บุคลากร  รอยละ 90  มีทกัษะในการปฏิบัติงาน  มีความเขาใจในหนาที่และบทบาทของตน 
  2.  ผูรับบริการ รอยละ 90 มีความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและบทบาทหนาที่ของบุคลากร
ในฝายการศกึษา 
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  3.  ฝายการศึกษามีทีมงานที่เขมแข็ง  และมปีระสิทธิภาพ   บุคลากรทุกคนสามารถทํางาน   
แทนกนัได 
  4.  ฝายการศึกษา มีผลการประเมินประสิทธภิาพ  ประสิทธผิลในการปฏิบัติงานโดยรวมไมต่ํากวา 
รอยละ 85 
 
 
         
                                                                                        (ลงชื่อ)...................................................... 
                   (นางวรรณา     พัฒนเจริญวงศ) 
                                                                                                          ผูขอรับการประเมิน 
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	 4.2   ขั้นตอนการดำเนินการ 

