โครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรูและคุณภาพโรงเรียน
โรงเรียนจานกรอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
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1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของบุคคลและ
สังคม มีความสําคัญยิ่ง ในการพัฒนาคน ซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 40 ระบุไววา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคณ
ุ ภาพ มาตรา 81 ระบุไววา รัฐตองจัดการศึกษา
อบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม ใหเกิดความรูค ูคุณธรรม เปาหมายการปฏิรูป
การศึกษาจึงมุง พัฒนาคุณภาพผูเรียนให “เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข” (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6)
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดังกลาว สถานศึกษาตองมีการบริหารจัดการคุณภาพอยางเปน ระบบ
ตอเนื่อง เริ่มจากการกําหนด วิสัยทัศน ภารกิจ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางชัดเจน
เหมาะสม วางแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง รวมทัง้ ตรวจสอบทบทวน
ปรับปรุงแกไข และรายงานผลอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่เสริม
และผลักดันใหกระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินไปอยางสอดรับกันเปน
ระบบ
มุง หนาไปในทิศทางทีไ่ ดรว มกันกําหนดไวเพือ่ บรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบและยัง่ ยืน
จึงสมควรเนน “การพัฒนาประสานการประเมิน” ซึ่งประสานดวยสิ่งเดียวกัน คือ มาตรฐานและตัว
บงชี้ สถานศึกษาตองมียุทธศาสตรที่ดี สามารถนํามาใชงานไดจริง ประกอบกับใชระบบงานใน
สถานศึกษาเปนตัวตั้งในการประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาและสิ่งสําคัญที่ขาดไมได คือความ
ตั้งใจและการมีสวนรวมของครูทุกคน
เพื่อใหบุคลากรทุกคนของโรงเรียนจานกรอง ตระหนักในความสําคัญและมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกสวนทุกระบบ
จึงดําเนินการโครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรูและคุณภาพโรงเรียน ใหโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่อง
และยั่งยืน โดยมีการชี้แจง สรางความเขาใจใหตรงกัน และรวมมือกันออกแบบระบบการทํางานเพื่อ
ถือเปนแนวปฏิบัติของสถานศึกษาตอไป
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2. วัตถุประสงค
2.1 ผลลัพธ (Outcomes)
2.1.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.1.2 โรงเรียนพรอมรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ
2.2 ผลผลิต (Outputs)
2.2.1 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบตอเนื่องและยิ่งขึ้น
2.2.2 โรงเรียนมีองคความรูและเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบชุดความรูและบุคลากรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพและการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพโรงเรียน
3. กิจกรรมและการดําเนินงาน
กิจกรรม
1 ขออนุมัติโครงการ
2 แตงตั้งคณะครูรับผิดชอบงานแตละระบบ
3 จัดประชุมปฏิบัติการ ทบทวนวิสัยทัศน พันธ
กิจและเปาหมายของโรงเรียน วิเคราะหจดุ ออน/
จุดแข็งของระบบ นําผลการวิเคราะหมาจัดทํา
ยุทธศาสตรเชิงระบบ
4 จัดประชุมปฏิบัติการออกแบบระบบคุณภาพ
5 จัดทําเอกสารคูมือระบบทุกระบบ
6 ประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับคณะครู
และผูเกีย่ วของ
7 ประชุมเพื่อเตรียมการประเมินทบทวนและ
แกไขระบบคุณภาพของแตละระบบ
8 ดําเนินการประเมินทบทวนกระบวนการและ
ผลลัพธของแตละระบบ
9 สรุปการจัดรายงานผลการประเมินทบทวน
โดยระบุขอคนพบและขอควรพัฒนา

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
มิถุนายน 2548 รองผูอํานวยการฝายธุรการและ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
มิถุนายน 2548 ฝายธุรการ
กรกฎาคม
ครูทีมนําและทีมพัฒนาคุณภาพ
2548
ของโรงเรียน

กรกฎาคม
2548
กรกฎาคมสิงหาคม 2548
กรกฎาคม
2548
สิงหาคม 2548
ทุกระยะและ
กันยายน 2548
ตุลาคม 2548

ครูทีมพัฒนาคุณภาพและทีมทํา
ครูทีมนําและทีมพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน
ครูทีมนําและทีมพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน
ครูทีมพัฒนาคุณภาพและทีมทํา
ของโรงเรียน
ครูทีมพัฒนาคุณภาพและทีมทํา
ของโรงเรียน
ครูทีมพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน
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4. งบประมาณ
เงินจัดสรรปการศึกษา 2548 จํานวน 25,750 บาท
เงินงบบริหาร
จํานวน 24,250 บาท
รวม
50,000 บาท
5. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1 นักเรียนมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
2 โรงเรียนพรอมรับการ
ประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ

วิธีการประเมิน
การตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ
ของโรงเรียน
การนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
3 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา การนิเทศ กํากับ ติดตามและ
คุณภาพการศึกษาอยางเปน
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ระบบตอเนื่องและยั่งยืน
โรงเรียน
4 โรงเรียนมีองคความรูและ
รายงานผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีทั้งในรูปแบบชุด
โครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อ
ความรูและบุคลากรเพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรูและคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพและการประเมิน โรงเรียน
เพื่อรับรองคุณภาพโรงเรียน

เครื่องมือที่ใช
แบบตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพ
ของโรงเรียน
แบบบันทึกการนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
แบบบันทึกการนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
แบบรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการของโรงเรียน

นางเรวดี พรหมทอง
ผูเสนอโครงการ
หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา
นางปราณี ทองคําพงษ ผูเห็นชอบโครงการ
รองผูอํานวยการโรงเรียนจานกรอง
นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ ผูอนุมัติโครงการ
ผูอํานวยการโรงเรียนจานกรอง
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กําหนดการประชุมปฏิบตั ิการ
โครงการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรูและคุณภาพโรงเรียน
วันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2548 ณ หองโสตทัศนศึกษา โรงเรียนจานกรอง
**********************
เวลา
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น.
ผูอํานวยการชี้แจงความสําคัญของโครงการ
09.00 – 09.20 น.
ครูประเมินตนเองกอนประชุมปฏิบัติการ
09.20 – 10.30 น.
รองฯปราณี ชีแ้ จงการพัฒนาระบบ
10.30 – 10.45 น.
พัก
10.45 – 12.00 น.
แบงกลุมปฏิบัติงาน ตารางที่ 1 และตารางที่ 2
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นําเสนอตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ที่บอรด
13.00 – 14.30 น.
กลุมปฏิบัติงาน ตารางที่ 3 ,ตารางที่ 4 และตารางที่ 5
14.30 – 14.45 น.
พัก นําเสนอตารางที่ 3,4 และ 5
14.45 – 15.30 น.
ครูสุขุมาลยชแี้ จงการบริหารระบบคุณภาพและการออกแบบระบบคุณภาพ
15.30 – 16.00 น.
กลุมปฏิบัติงานศึกษาตัวอยางวิธีการเขียน Flow chat และ
ตารางการออกแบบคุณภาพ
16.00 – 16.30 น.
ครูประเมินตนเองหลังประชุมปฏิบัติการ
ปดการประชุมปฏิบัติการ
***************

ระเบียบปฏิบัติการ : พัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู
และคุณภาพสถานศึกษา
รหัสเอกสาร
JR-S

วันที่มีผล
1 กันยายน 2548

1. วัตถุประสงค
เพื่ออธิบายกระบวนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเชิงระบบ เพื่อปฏิรูปการเรียนรูและคุณภาพ
สถานศึกษา ของ โรงเรียนจานกรอง
2. ขอบขาย
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใชระบบเปนตัวตั้ง โดยมาตรฐานและตัวบงชี้
จัดเปนกลุมตามระบบภายในโรงเรียน ทั้งหมด 10 ระบบ ไดแก ระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบการ
เรียนรู ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบกิจกรรมนักเรียน ระบบสนับสนุน 7 ระบบ คือ ระบบการ
นําองคกร ระบบยุทธศาสตร ระบบบริหารจัดการ ระบบการดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ
ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบชุมชนสัมพันธ และระบบสารสนเทศ และใชระบบเปนตัวตั้งในการ
ประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
3. คําจํากัดความ
3.1 ระบบหลัก หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่ใหเกิดผลตามวิสัยทัศน และพันธกิจของ
โรงเรียน ผลิตนักเรียนตามมาตรฐานดานผลผลิต 12 มาตรฐานของ สมศ. และ 12 องคประกอบของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู ระบบหลักมี 3 ระบบ ไดแก ระบบการเรียนรู ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และระบบกิจกรรมนักเรียน
3.2 ระบบสนับสนุน หมายถึง ระบบที่ทําหนาที่สนับสนุนใหระบบหลักมีคุณภาพ แบง
ออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ทิศทางองคกร สวนที่ 2 การบริหารจัดการทั่วไป และสวนที่ 3 ระบบที่
เชื่อมโยงทุกระบบในโรงเรียนเขาดวยกัน ระบบสนับสนุนมี 7 ระบบ ไดแก สวนที่ 1 ทิศทางองคกร
ประกอบดวย ระบบการนําองค และระบบยุทธศาสตร สวนที่ 2 การบริหารจัดการทัว่ ไป ประกอบดวย
ระบบบริหารจัดการ ระบบดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ระบบการพัฒนาบุคลากร และระบบ
ชุมชนสัมพันธ สวนที่ 3 ระบบที่เชื่อมโยงทุกระบบในโรงเรียนเขาดวยกัน ประกอบดวย ระบบ
สารสนเทศ
3.3 ระบบการเรียนรู หมายถึง ระบบการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู เจตคติ และทักษะ
ใน 8 กลุมสาระ โดยเปนระบบที่ครูผูสอนในแตละกลุมสาระ ไดวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา จาก
หลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหผูเรียน ออกแบบและจัดการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรู

3.4 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง ระบบที่เนนกระบวนการ วิธีการดําเนินงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางมีขนั้ ตอน พรอมดวยเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจน โดยมีคณะครูที่ปรึกษา งาน
ปกครอง งานแนะแนว งานอนามัย และงานโภชนาการ เปนบุคลากรหลักในการสงเสริมดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในดานตาง ๆ ทั้งเปนรายบุคคล และเปนกลุม ภายในโรงเรียน และประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองและองคกรภายนอก
3.5 ระบบกิจกรรมนักเรียน หมายถึง ระบบที่ตอบสนอง ตอพหุปญญา คือ เด็กแตละคนมี
ความสามารถที่หลากหลาย ยอมไมสามารถที่จะตอบสนองไดโดยการเรียนการสอนใน 8 กลุมสาระ
เทานั้น ระบบกิจกรรมนักเรียน จะตอบสนองใหนักเรียนพัฒนาพหุปญ
 ญาไดตามความสนใจของแตละ
คน รวมทั้งตอบสนองความตองการของชุมชนดวย โดยเปนระบบที่เนนใหผูเรียนรวมกลุมจัดชมรม
ตามความถนัดและความสนใจพิเศษ เพื่อสงเสริมศักยภาพและความเปนเลิศจากความรวมมือระหวาง
โรงเรียน ผูปกครองและองคกรชุมชน
3.6 ระบบการนําองคกร หมายถึง ระบบทีเ่ นนกระบวนการ การดําเนินงานของฝาย
บริหารโรงเรียน ในการกําหนดทิศทางและเปาหมายของสถานศึกษา ตลอดจนการสื่อสาร การสราง
บรรยากาศการเรียนรู และกระบวนการในการบริหารงานแบบประชาธิปไตยที่โปรงใส ยุติธรรม
3.7 ระบบยุทธศาสตร หมายถึง ระบบที่เนนการพัฒนาโดยมีการวางแผนยุทธศาสตร
ผานการวิเคราะหสภาพการณทั่วไปและสภาพการณเฉพาะ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่
ครอบคลุมทุกดาน การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินงานตามแผนฯ การกํากับ ติดตาม
ประเมินผล และนํามาใชในการประเมินความสําเร็จและปรับปรุงแผนเปนระยะ ๆ
3.8 ระบบบริหารจัดการ หมายถึง ระบบที่เนนกระบวนการบริหารงานฝายตาง ๆ ใน
โรงเรียน อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย การจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงานอยางเปน
ระบบ การจัดวางตัวบุคคล ตรงกับความรู ความสามารถ และคุณวุฒหิ รือประสบการณ ตรงกับภาระ
งานที่รับผิดชอบ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ
ของผูเรียนและทองถิ่น การควบคุมภายใน ตรวจสอบและถวงดุล ระบบการจัดอาคารสถานที่ แหลง
เรียนรู สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกใหเอื้อตอการเรียนรู เสริมสรางสุขภาพอนามัย มี
ความปลอดภัยและใชอยางคุมคาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และระบบจัดการคุณภาพในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3.9 ระบบการดูแลคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการสรางเสริมเจตคติที่ดี
ตออาชีพและกําหนดแนวปฏิบัติการวางตนที่เหมาะสมของครูตามจรรยาบรรณ และคุณธรรมจริยธรรม
ในวิชาชีพครู การจัดกระบวนการรับขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูจากเพื่อครู นักเรียน ผูปกครอง
และชุมชน การสงเสริมและใหขวัญกําลังใจครูที่วางตนเหมาะสมเปนแบบอยางที่ดีตามจรรยาบรรณ

3.10 ระบบการพัฒนาบุคลากร หมายถึง ระบบที่เนนกระบวนการจัดใหบุคลากรไดรับ
การอบรม ประชุมสัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน ที่เนนกระบวนการเพิ่มพูนความรู ความ
ชํานาญ ทักษะ เจตคติ คานิยม ความสามารถของครู ตลอดจนใหแนวคิดใหมในการปฏิบัติงาน เพื่อให
บุคลากรมีคุณภาพดีขึ้นและสงผลใหโรงเรียนมีผลผลิตและประสิทธิภาพสูงขึ้น
3.11 ระบบชุมชนสัมพันธ หมายถึง ระบบที่เนนกระบวนการสงเสริมความสัมพันธและ
ความรวมมือกับผูปกครอง และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน โดยผานการวิเคราะหและ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน
มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3.12 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่สถานศึกษากําหนดใหมีสารสนเทศครอบคลุม
โครงสรางการบริหารงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายการศึกษา การคัดเลือก รวบรวมและจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศที่ถูกตองตามความตองการจากระบบตาง ๆ การวิเคราะหขอ มูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ของผูบริหาร และการตัดสินใจทํางานของบุคลากร การนําขอมูลสารสนเทศมาพัฒนาองคความรูใน
องคกรตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกขององคกร
4. ความรับผิดชอบ
4.1 ทีมนํา มีหนาที่ ชี้นํา กําหนดทิศทางการพัฒนาและนําเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียน มีบทบาทในการเสริมสรางพลังรวมในการทํางานใหทกุ คน
4.2 ทีมพัฒนาคุณภาพ มีหนาที่ สนับสนุน ประสานงาน และคอยชวยเหลือใหกับทีมอื่น ๆ
รวมทั้งวิเคราะหสังเคราะหและดําเนินการเชิงกลยุทธใหเกิดการพัฒนาระบบคุณภาพ
และปรับปรุงพัฒนาตอเนื่องในโรงเรียน
4.3 ทีมทํา มีหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพในระบบยอยตาง ๆ ที่ตนเองมีสวนรวมและที่
รับผิดชอบ โดยมีบทบาทในการรวมวางแผน รวมลงมือทํา รวมประเมินผลและ
รวมปรับปรุงพัฒนาระบบใหดีขึ้น
(รายชื่อทีมงานในโรงเรียน ตามคําสั่งโรงเรียนจานกรองที่ 166/2548 ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2548)
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