รายงานผลการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 8 ด้าน ที่ประสบความสาเร็จ
( ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)

(Best Practice)

โรงเรียนศรีแก้ วประชาสรรค์
อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการดาเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 8 ด้ าน ทีป่ ระสบความสาเร็จ
( ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
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แสงทอง, นายสิ ทธิ พร บุญยิง่ , ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ แสงศรี , นางจิราพร ใยวัน
โรงเรียน ศรี แก้วประชาสรรค์ สหวิทยาเขต เลิงนกทา กุดชุม ไทยเจริ ญ
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1. บทสรุ ปสารสนเทศทีส่ าคัญและตัวชี้วดั ความสาเร็จของผลงาน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ทั้ง 8 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานการปฏิบตั ิ งาน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) นั้นมีความจาเป็ นต้องดาเนิ นการเพื่อให้เกิ ดคุ ณภาพใน
การจัดการศึกษา ซึ่ งนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหา อุปสรรคได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งช่วยยกระดับความสามารถของ
บุคลากรที่ดาเนินการในระดับปฏิบตั ิของบุคลากรได้เต็มศักยภาพ อันจะส่ งผลต่อการยกระดับคุณภาพให้บรรลุ
เป้ าหมายเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลที่ต้ งั ไว้ โดยให้ผนู ้ ิเทศและผูถ้ ูกนิเทศ ต้องสามารถทางานด้วยความ
สบายใจ มีความรู ้ สึกเป็ นกันเอง ไม่เกรงหรื อเกิ ดความหวาดละแวงซึ่ งกันและกัน ทาให้ผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการ
นิเทศ สามารถแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันได้อย่างเป็ นกันเองเหมือนคนใน “ครอบครัว” บุคลากรของสถานศึกษา
ได้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง เกิ ดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่มีลกั ษณะ
เป็ น”ครอบครัว” เดียวกัน “ครอบครัวศรีแก้ ว” โดยทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม มีบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะสมาชิก
ของครอบครัว ในการปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1.1 ด้ านการบริ หารงานแผนงานและการประกันคุณภาพ
- ยึดหลักการบริ หารงานโดยใช้วงจรคุณภาพ ( PDCA) อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและจริ งจัง
- ยึดแนวปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562)
และนโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นของเขตพื้นที่ การศึ กษาและหน่ วยงานต้นสังกัด ใช้หลักการบริ หารงานโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ นฐาน (SBM) โดยการมี ส่ วนร่ ว มของ Stakeholders เพื่ อ ร่ ว มกัน พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
โรงเรี ยนให้ดียงิ่ ขึ้น

- มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลภายในและภายนอก (SWOT) และการประเมินและควบคุมความเสี่ ยง ที่นาไปสู่
การจัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ
- มีการนิ เทศ กากับ ติดตามและประเมินผล อย่างต่อเนื่ องเป็ นระบบ กาหนดให้บุคลากรทุกคน มีสมุด
นิ เทศและมีการบันทึกผลการนาข้อเสนอแนะจากการนิ เทศไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง บุคลากรทุกคนได้รับ
การนิเทศ อย่างสม่าเสมอและครอบคลุมในทุกเรื่ อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
1.2 ด้ านการบริหารวิชาการ
- มีการกาหนดวิสัยในการพัฒนาวิชาการ โดยใช้มาตรฐานงานวิชาการ 7 ภาระงาน 28 ตัวชี้วดั และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน
- ใช้ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็ ว ทันท่วงที
- ส่ งเสริ มการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริ หารวิชาการและแสวงหาข้อมูล สารสนเทศ เพื่อการพัฒนา
งานวิชาการ และกาหนดให้มีนิเทศ ติดตามและการรายงานผลการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
- ส่ งเสริ มการพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู ้และกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ควบคู่กบั การวิจยั เพื่อพัฒนา (R&D) และแก้ปัญหาการเรี ยนการ
สอน อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ ผูเ้ รี ยนมี ศกั ยภาพหลายด้านตามลักษณะความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
- ผลงานจากการบริ หารจัดการด้านการบริ หารวิชาการ
 นักเรี ยนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET 2560-2561-2562) สู งขึ้น
ระดับ
ค่ าเฉลีย่
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 เฉลีย่ 3 ปี หมายเหตุ
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยที่ 32.15
34.27 28.23 31.55
ลดลง 6.04
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยที่ 28.05
29.81 31.73 29.86 เพิ่มขึ้น 1.92
 นักเรี ยนและครู ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ครั้งที่ 69 รางวัลระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษา จ านวน 38 เหรี ย ญทอง 12 เหรี ย ญเงิ น 4 เหรี ย ญทองแดง และเหรี ย ญรางวัล
ระดับชาติ จานวน 5 เหรี ยญทอง 1 เหรี ยญทองแดง
 นักเรี ยนและครู ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
- การแข่งขันมวยปล้ า มวยปล้ าชายหาด ชิ งชนะเลิศแห่ งประไทย ณ โรงเรี ยนเลิงนกทา ระหว่าง
วันที่ 20-25 มิถุนายน 2562 ผลการแข่งขัน 5 เหรี ยญทอง 4 เหรี ยญเงิน 5 เหรี ยญทองแดง
- กี ฬ า สพม 28 เมื่ อ วัน ที่ 5-13 กรกฎาคม 2562 ที่ ศ รี ส ะเกษ 1 เหรี ย ญทอง (ทุ่ ม น้ า หนัก )
1 เหรี ยญเงิน (ขว้างจักร)










- ผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ า การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรี ยนส่ วนภูมิภาคจังหวัดยโสธรแข่งที่
โรงเรี ยนคาเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์ 26-27 สิ งหาคม 2562 ผลการแข่งขัน 2 เหรี ยญทอง 5
เหรี ยญเงิน 12 เหรี ยญทองแดง
- การแข่ ง ขัน กี ฬ าเยาวชนแห่ ง ชาติ ครั้ ง 36 รอบคัด เลื อ กตัว แทนภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
มีนกั เรี ยนได้เป็ นตัวแทน(มวยปล้ าหญิง) 2 คน จะเดินทางไปร่ วมการแข่งขันฯ ที่จงั หวัดตราด
ช่วงเดือนมีนาคม 2563
ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ รางวัลครู ปลอดอบายมุข รางวัลครู เพชร
สพม.28 รางวัลครู เพชร สหวิทยาเขตฯ
ผูบ้ ริ หารได้รับรางวัลผูบ้ ริ หารดีเด่น
สถานศึกษาได้รับเกียรติบตั รและโล่ รางวัลลูกโลกสี เขียว ครั้งที่ 18 ประเภท “กลุ่มเยาวชนต้นกล้า
โรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์”
สถานศึกษาได้รับเกียรติบตั ร “ชนะเลิศการประกวดหนังสั้น” เรื่ อง “ทริ ปนี้ที่ศรี แก้ว”
ตามโครงการอบรมพัฒนเด็กและเยาวชน สู่ ไทยแลนด์ 4.0 ของสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
สถานศึกษาได้รับเกียรติบตั ร รางวัลเกียรติบตั ร สถานศึกษารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ประจาปี 2561 ระดับทอง “ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”
สถานศึกษาได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสี ขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี การศึกษา 2562 และส่ งผลงานประกวดระดับเพชรใน ปี 2563
ได้ประกาศรับรองให้เป็ นสถานศึกษามีคุณภาพ จากสานักงานประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)

1.3 ด้ านการบริหารกิจการนักเรียน
- ติดตามการดาเนิ นงานระบบดูแลฯ ให้มีความเข้มแข็งมีประสิ ทธิ ภาพ มีการดาเนินงานครบถ้วนตาม
กระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน มีการแต่งตั้งเครื อข่ายผูป้ กครอง เพื่อติดตามช่วยเหลือนักเรี ยนทุก
หมู่บา้ นได้อย่างทัว่ ถึง ทันท่วงที
- การประสานงานหน่วยงาน องค์กรอื่น ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ สอดส่ อง ป้ องกันและแก้ไขเหตุด่วน
เหตุร้าย กรณี ฉุกเฉิ นและจาเป็ นเร่ งด่วน เช่น การช่วยเหลือยากจน นักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบจากปั ญหาน้ าท่วม
เป็ นต้น ตลอดจนมีการเฝ้ าระวังพฤติกรรมนักเรี ยนร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จนได้รับรางวัลชมเชยการ
จัดระบบดูและช่วยเหลือนักเรี ยน ปี 2562
- ครู ที่ปรึ กษามีขอ้ มูลนักเรี ยนรายบุคคล มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรี ยน 100 เปอร์ เซ็นต์ ในกรณี ปกติ
ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และในกรณี พิเศษตามสถานการณ์ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายบุคคลอย่างครบถ้วนเป็ นปัจจุบนั

- ครู ที่ปรึ กษาและครู ผสู ้ อน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการวิเคราะห์นกั เรี ยนรายบุคคล และนาผลการ
วิเคราะห์ผเู ้ รี ยน มาใช้เพื่อการช่วยเหลือและจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
นักเเรี ยน โดยเน้นให้ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
- นักเรี ยนเป็ นคนดี มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ รู ้รักสามัคคี มีคุณธรรมและค่านิ ยมหลักของคนไทย ตลอดจน
ทักษะ/สมรรถนะของนักเรี ยนศตวรรษที่ 21 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสู ตร เช่น
กิจกรรมกลุ่มเยาวชนต้นกล้า , กลุ่ม อย.น้อย, กลุ่ม TO BE NUMBER ONE , กลุ่มยุวเกษตร จากผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปี การศึกษาที่ผา่ นมา มีค่าเฉลี่ยของนักเรี ยนที่ผา่ นการประเมิน คิดเป็ นร้อยละ 88.27
- ปลอดสารเสพติด มีการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ส่งเสริ มให้ห่างไกลยาเสพติดและมีการเฝ้าระวัง ที่หลาย
ฝ่ ายมีส่วนร่ วมและได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สถานี ตารวจภูธรอาเภอเลิงนกทา , โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ตาบลศรี แก้ว, ส านัก งานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์จงั หวัดยโสธรได้รับ การ
ประกาศเป็ นสถานศึกษาปลอดสิ่ งเสพติดและอบายมุข ปี 2562
- อยูอ่ ย่างพอเพียง นักเรี ยนมีครอบครัวที่ดาเนินชีวิตตามวิถีของชุมชนเกษตรกรรม
- มีจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกลุ่มเยาวชนที่เข้มแข็งที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้ งั ในโรงเรี ยน
และในชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนและความร่ วมมือจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ส่ งผลให้นกั เรี ยนได้รับรางวัล ลู กโลกสี เขียว ครั้งที่ 18 หัวข้อ “ดิ น น้ า ป่ า ผูกพัน วิถีพอเพียง” ประจาปี พ.ศ.
2561 ประเภท กลุ่ มเยาวชน ในชื่ อ ผลงาน “กลุ่ มเยาวชนต้นกล้าโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์” โดยสถาบัน
ลูกโลกสี เขียว บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน)
- การอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 14-15 สิ งหาคม 2562 โรงเรี ยนศรี แก้ว
ประชาสรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิ ศการประกวดหนังสั้น หัวข้อ ของดี ในชุ มชน และหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในการดาเนินชีวิต เรื่ องที่เยาวชนเสนอคือ “ทริ ปนี้ ที่ศรี แก้ว” เผยแพร่ ทาง Website ของจังหวัดยโสธร
และทางสื่ อ Youtube
1.4 ด้ านการบริหารงานบุคคล
- มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร เพื่อการวางแผนอัตรากาลังที่ครบถ้วนเป็ นปั จจุบนั
- ใช้หลักในการจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน โดยมีการกาหนดคุณสมบุติตาแหน่งที่ชดั เจน ยึดหยุน่
ได้ ตลอดจนมีการบริ หารอัตรากาลังอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
- มี แผนการนิ เทศ ก ากับ ติ ดตาม อย่า งเป็ นระบบและต่ อเนื่ อง โดยใช้เครื่ องมื อที่ หลากหลาย เช่ น
ID Plan การตรวจเอกสารการปฏิ บ ัติ ง าน ตามกรอบเวลา ภาคเรี ย นละ 1 ครั้ ง / รายงานผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน
รายบุคคล (SAR) เมื่อสิ้ นสุ ดปี การศึกษา / รายงานการสอน เมื่อสิ้ นสุ ดภาคเรี ยน
- มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่ งใส ยุติธรรม นาไปสู่ การสร้างขวัญกาลังใจอย่างเท่าเทียม

- ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนการสอน เช่น การใช้โปรแกรม Book
Mark /โปรแกรมการจัดตารางสอน / โปรแกรมระบบทะเบียนวัดผล SGS / ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ PLC / การใช้
สื่ อ DLIT / การใช้สื่อ LINE เพื่อการบริ หารสั่งการโดยกาหนดให้มี LINE กลุ่ม (กลุ่มครู ศรี แก้วประชาสรรค์
กลุ่มฝ่ ายบริ หารศรี แก้ว /กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา/กลุ่มศิษย์เก่า ศป.)
- มี ก ารสร้ า งขวัญ ก าลัง ใจ การสร้ า งความเข้า ใจ การสร้ า งวัฒ นธรรมขององค์ก รแบบมี ส่ ว นร่ วม
“ครอบครัวศรีแก้ว” และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการ
1.5 ด้ านการบริหารงานธุรการ
- แต่งตั้งบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพียงพอ เพื่อการปฏิบตั ิงานได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็ นปัจจุบนั
- ปฏิบตั ิงานธุรการโดยยึดระเบียบงานสารบรรณ
- ใช้ช่องทางการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ โดยสื่ อ Website : http://www.srikaew.ac.th/

E-mail :: skp@srikaew.ac.th
- ใช้เทคโนโลยีในการบริ หารงานธุรการ สร้างช่องทางในการติดต่อสื่ อสาร ประสานงานกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหลายช่องทาง
- ส่ งเสริ มวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพและปริ มาณเพียงพอต่อการใช้งาน
- มีระบบจัดเก็บและสื บค้นที่พร้อมให้บริ การ
1.6 ด้ านการเงินและพัสดุ
- มี แ ผนการบริ ห ารงบประมาณ ที่ ส อดคล้อ งกับ แผนปฏิ บ ัติ ก ารประจ าปี ที่ มี ค วามยึ ด หยุ่น ตาม
ความสาคัญและความจาเป็ นเร่ ง ด่ วน ทั้งนี้ โดย ยึดหลักการบริ หารการเงิ นให้คุม้ ค่ าลงทุ น ประหยัดแต่ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อการจัดการศึกษา
- การใช้จ่ายงบประมาณยึดระเบียบและแนวปฏิบตั ิ ที่ทางราชการกาหนด โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ทุก
ฝ่ ายมีส่วนร่ วม
- เข้าใจนโยบาย อานาจหน้าที่ ระเบียบการคลัง พัสดุ การเงินและหมัน่ ตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่
เสมอ และมีรายงานการเงินอย่างเป็ นระบบและเป็ นปั จจุบนั
- มีความสามารถในการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล ในรู ปของคณะกรรมการ ร่ วม บริ หารอย่างโปร่ งใส
มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และความละเอียดรอบคอบ
- มีการประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ

1.7 ด้ านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
- เน้นความสะอาด มัน่ คง ปลอดภัย มีระเบียบ สดใส สวยงามและเอื้อประโยชน์สูงสุ ดต่อการศึกษา
- จัดให้มีสื่อ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวก สะอาด บรรยากาศน่ าเรี ยนรู ้ เช่ น สวนกล้วยหลาก
พันธุ์ ศู นย์เรี ยนรู ้ หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ห้องปฏิ บตั ิ การต่าง ๆ ซึ่ งใช้เป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ และแหล่ง
วัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ ตามนโยบาย 1 โรงเรี ยน 1 ผลิตภัณฑ์
- ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ นอกห้องเรี ยน การใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และการสร้ างสรรค์บรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้
ตลอดจนการใช้วทิ ยากรท้องถิ่นและปราญช์ชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนการสอนภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
- กาหนดวิสัยทัศน์ ในการสร้างสรรค์บรรยากาศด้านสถานที่ เป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา มีการจัดการพื้นที่ มีบุคลากรรับผิดชอบและมีการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบอย่างเป็ นรู ปธรรม
- มีการระดมทุนจากคณะชมรมศิ ษย์เก่ า เพื่อก่ อสร้ างอาคารโดมโรงอาหาร โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ซึ่ งจะอ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารและถู ก ต้อ งตามหลัก
สุ ขอนามัย
1.8 ด้ านชุ มชนและภาคีเครื อข่ าย
- มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุ นการจัดการศึกษา เช่ น ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า จัดทาประกาศแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการบริ หารชมรม เพื่อเป็ นคณะดาเนิ นการตามข้อบังคับชมรม , จัดตั้งคณะกรรมการผูป้ กครอง
เครื อข่าย ในระดับห้องเรี ยนและระดับ โรงเรี ยน เพื่อประสานงานด้านการเฝ้ าระวังพฤติกรรมนักเรี ยน การ
แก้ปัญหาแก่ผเู ้ รี ยนและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
- จัดให้มีการบริ การด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกณ์ เช่น เปิ ด
พื้นที่ของโรงเรี ยนให้เป็ นพื้นที่แห่ งการเรี ยนรู ้ Free WiFi , บุคลากรเป็ นคณะกรรมการและเป็ นวิทยากรให้กบั
หน่วยงานอื่นๆ ,อนุ ญาตให้ยืมครุ ภณ
ั ฑ์ ให้ใช้อาคารสถานที่ในการอบรม สัมมนา ประชุ มกลุ่มเกษตร ให้ความ
ร่ วมมือในกิจกรรมของชุมชน อาทิ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมทาบุญปริ วาสกรรม กิจกรรมบุญบั้งไฟ เป็ นต้น
- มีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม ประเพณี ของชุ มชนอย่างสร้างสรรค์ เช่น จัดนักเรี ยนร่ วมขบวนเซิ้ งงาน
บุญบั้งไฟ, นานักเรี ยนร่ วมกิจกรรมอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของชุ มชน , กิจกรรมรณรงค์ใน
โอกาสต่าง ๆ อาทิ การป้ องกันไข้เลือดออกและโรคระบาด , การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย , การต่อต้านยาเสพติด
และโรคเอดส์ , การป้ องกันโรคพยาธิ ใบไม้ งดกินปลาดิบ เป็ นต้น
- ประสานสัมพันธ์ในโรงเรี ยนประถมศึกษาที่อยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การเพื่อให้และขอรับความร่ วมมือ ใน
การส่ งเสริ มกิจกรรมทางการศึกษา เช่น กิจกรรมเปิ ดบ้านทางวิชาการ , กิจกรรมเยาวชนต้นกล้า อย่างต่อเนื่อง
- ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทางาน พัฒนาชุ มชนท้องถิ่ น ร่ วมกับเทศบาล รพ.สต. ตารวจ ผูน้ าชุ มชน
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่ วมการกาหนดแผนพัฒนาตาบล ตามเทศบัญญัติของเทศบาลตาบลศรี แก้ว
และร่ วมประชุมบูรณาการตาบลศรี แก้วเป็ นประจาทุกเดือน

- ชุมชน/หน่วยงาน/บุคคล ร่ วมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่ น
เช่น งบประมาณจากเทศบาลตาบลศรี แก้ว สนับสนุ นโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน
15,000 บาท / โครงการเยาวชนต้นกล้า จานวน 15,000 บาท / เงินช่วยเหลือนักเรี ยนที่ได้รับผลกระทบน้ าท่วม
8,000 บาท / เงิ นรางวัลหนังสั้นของกลุ่มเยาวชน จากสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ 2,000
บาท
- ใช้หลัก “บวร” ในการบริ หารจัดการ บ้าน วัด โรงเรี ยน และการมีส่วนร่ วมของ Stakeholders เพื่อ
ร่ วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนให้ดียงิ่ ขึ้น
2. ทีม่ าและความสาคัญของผลงาน
พระราชบัญญัติระเบียบการบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 มาตรา 20 กาหนดให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมีบทบาทร่ วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ นผลและนิ เทศการศึ กษา การบริ หารจัดการและการดาเนิ นงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของหน่ วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารจัดการต่อไป โรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ ได้ยึดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) มาใช้เป็ นกรอบใน
การปฏิ บ ตั ิ ง าน และมี ค ณะกรรมการนิ เทศ ติ ดตาม ประเมิ นผลภายใน เพื่ อ ยกระดับคุ ณภาพการศึ ก ษา ใน
สถานศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
การดาเนิ นงานของสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการปฏิบตั ิ งาน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560
(ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านผูเ้ รี ยน ด้านการดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยน ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ด้านระบบการทางาน และด้านชุมชน
และภาคีเครื อข่าย และภารงานอื่น ๆ ตามกรอบงานตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560
(ปรับปรุ ง พ.ศ. 2562) ตลอดจนภารงานอื่นที่ดาเนิ นการเป็ นปกติในการบริ หารและการจัดการศึกษา มีการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่ องและมีประสิ ทธิ ภาพ สถานศึกษาจึงค้นหาวิธีการ แนวทางในการปฏิบตั ิและกาหนดเป็ น
นโยบายในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับการดาเนินการของหน่วยงาน
ต้นสังกัด การดาเนินงานเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตลอดจนกรอบภารงานตาม
มาตรฐานการศึ ก ษานั้น สถานศึ ก ษาด าเนิ น การตามหลัก ครอบครั ว โดยถื อ ว่า ทุ ก คนในองค์ก รเป็ นคนใน
ครอบครัว “ครอบครั วศรี แก้ว” มีความเสมอภาคและดาเนิ นการให้ต่อเนื่ องเป็ นวัฒนธรรมองค์กร หลักการ
ดังกล่าวเป็ นที่ยอมรับของทุกคนในองค์กร ซึ่ งนอกจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา
ส่ งผลให้เกิดความรักความสามัคคี ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในองค์กรแบบเป็ น
กันเอง ทั้งผูบ้ ริ หารในระดับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อพ่อ และในระดับปฏิบตั ิคือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อลูก ซึ่งเป็ นพี่เป็ น
น้องตามวัยวุฒิและคุณวุฒิ ส่ งผลต่อการยกระดับคุ ณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ บรรลุ เป้ าประสงค์ตามตัวชี้ วดั

ความสาเร็ จของผลงานและผลผลิตหลักคือตัวผูเ้ รี ยนที่เป็ นคนดี มีคุณภาพและเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม อันเป็ น
เป้าหมายสุ งสู งของการจัดการศึกษาของชาติ

3. วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายการดาเนินงาน
3.1 เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษาได้รับการนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและเสนอแนะ
อย่างต่อเนื่อง
3.2 เพื่ อ สร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก รที่ มี ล ัก ษณะเป็ นครอบครั ว เดี ย วกัน เป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกัน และ
มีเป้ าหมายเดียวกัน
3.3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา
4. หลักการ/ทฤษฎี ทีเ่ ป็ นหลักคิดในการออกแบบนวัตกรรม
หลักการนิ เทศแบบครอบครัว มีหลักคิดมาจากความเชื่ อที่วา่ คนในครอบครัว เป็ นกลุ่มคนที่มีความรัก
ความเข้าใจกัน มี ความเป็ นกันเองและให้ความเคารพกัน ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ตามความหมายของคาว่า
“ครอบครั ว” ในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน แปลว่า สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ ประกอบด้วยสามี
ภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย ในสารานุกรมเสรี ให้ความหมายของ “ครอบครัว” ว่า กลุ่มของบุคคลที่สืบ
เชื้ อสายมาจากบรรพบุรุษเดี ยวกัน มีความใกล้ชิดกัน และอาศัยในที่เดียวกัน ความหมายของครอบครัวในทาง
พันธุ ศาสตร์ จะพิจารณาถึ งความสัมพันธ์ทางสายเลื อดเป็ นหลัก แต่ในสังคม คนทัว่ ไปมักจะเข้าใจความหมาย
ของครอบครัวในทางภาพลักษณ์มากกว่าทางพันธุศาสตร์
คาว่า “ครอบครั ว” ตามหลักการนิ เทศของโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ จึงหมายถึ ง ภาพลักษณ์ ของ
องค์กร ที่ ประกอบด้วยพ่อแม่ลูก ซึ่ งหมายถึ ง ผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ที่ มีความ
ใกล้ชิดกัน และอาศัยในที่เดียวกัน มีความรักความเข้าใจกัน มีความเป็ นกันเองและให้ความเคารพกัน ไว้วางใจ
ซึ่ งกันและกัน และมี เป้ าหมายเดี ยวกันเพื่อการสร้ างครอบครั วให้มนั่ คงหรื อการยกระดับ คุ ณภาพการศึ ก ษา
นั้นเอง ทุกคนจึงต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองด้วยความเอาใจใส่ รับผิดชอบและ
เสี ยสละ โดยเห็นประโยชน์ของส่ วนรวมหรื อครอบครัวเป็ นหลัก แม้วา่ ในครอบครัวอาจมีสมาชิ กที่มีลกั ษณะ
พฤติกรรมหรื อความแตกต่างระหว่างบุคคลอยูบ่ า้ ง ก็เป็ นเรื่ องปกติ ผูท้ ี่เป็ นหัวหน้าครอบครัวหรื อผูบ้ ริ หารจึง
ต้องมีความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ความถนัด ความรู ้ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนและสามารถ
มอบหมายหน้าที่ ควบคุ มสมาชิ กทุกคนในครอบครัวให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข เสมอภาค ดังทฤษฎี ที่อา้ งถึ ง
ดังต่อไปนี้
ทฤษฎีเกีย่ วกับการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation)
มาสโลว์ได้ต้ งั ทฤษฎี เกี่ ยวกับ แรงจูงใจ(Maslow’s General Theory of Human & Motivation) โดยมาสโลว์ ได้
อธิ บายถึ งความต้องการของมนุ ษย์ ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นจากต่ าไปหาสู ง (Hierarchy& Needs) และเป็ น

ทฤษฎี ที่ ย อมรั บ กัน แพร่ ห ลายสมมติ ฐ านดัง กล่ า วมี ค วามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ดัง นี้ (Abraham
H.Maslow. 1954: 80 - 106)
1. มนุ ษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยูเ่ สมอ และไม่มีที่สิ้นสุ ด แต่สิ่งที่มนุ ษย์ตอ้ งการนั้นขึ้นอยูก่ บั
ว่า เขามีสิ่งนั้นอยูแ่ ล้วหรื อยัง ขนาดที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอื่นจะเข้ามาแทนที่
กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุ ด และจะเริ่ มตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ ตาย
2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการที่
ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็ นแรงจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของมนุ ษ ย์มี ล าดับ ขั้นความสาคัญ กล่ า วคื อ เมื่ อความต้องการระดับ ต่ า ได้รับ การ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสู งก็จะมีการเรี ยกร้องให้มีการตอบสนองทันที
4. ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้แบ่งลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ขั้นจากต่าไป
สู ง ดังนี้
 ต้ องการของร่ างกาย (Physiological needs) เป็ นความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดของชี วิต
ได้แก่ ความต้องการปั จจัยสี่ ความต้องการการยกย่อง และความต้องการทางเพศ ฯลฯ เป็ นต้น
 ความต้ องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็ นความต้องการที่เหนื อกว่าความต้องการอยูร่ อด
ซึ่ งมนุ ษย์ตอ้ งการเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น ต้องการความมัน่ คงในการทางาน ความ
ต้องการได้รับการปกป้ องคุม้ ครอง ความต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เป็ นต้น
 ความต้ องการด้ านสั งคม (Social needs) หรื อความต้องการความรักและการยอมรับ (Love and
belongingness needs)ความต้องการทั้งในแง่ของการให้และการได้รับซึ่ งความรัก ความต้องการ
เป็ นส่ วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการให้ได้การยอมรับ เป็ นต้น
 ความต้ อ งการการยกย่ อ ง (Esteem needs) ซึ่ งเป็ นความต้อ งการการยกย่ อ งส่ ว นตัว (Selfesteem) ความนับถือ(Recognition) และสถานะ (Status) จกสังคม ตลอดจนเป็ นความพยายามที่จะ
ให้มีความสัมพันธ์ระดับสู งกับบุคคลอื่น เช่ น ความต้องการให้ได้การเคารพนับถื อ ความสาเร็ จ
ความรู ้ ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะที่ดีในสังคมและมีชื่อเสี ยงในสังคม
 ความต้ องการประสบความสาเร็ จสู งสุ ดในชี วิต (Self-actualization needs) เป็ นความต้องการสู ง
สุ ดแต่ล่ะบุคคล ซึ่ งถ้าบุคคลใดบรรลุ ความต้องการในขั้นนี้ ได้ จะได้รับการยกย่องว่าเป็ นบุ ค คล
พิเศษ เช่น ความต้องการที่เกิดจากความสามารถทาทุกสิ่ งทุกอย่างได้สาเร็ จ นักร้องหรื อนักแสดงที่
มีชื่อเสี ยง เป็ นต้น
โดยธรรมชาติของมนุ ษย์น้ นั ไม่ตอ้ งการ การกดขี่หรื อมีความรู ้ สึกว่า ตนเองด้อยกว่าคนอื่น และหาก
บุคคลใดเกิ ดความรู ้ สึกนั้นแล้ว มักจะปิ ดกั้นความรู ้ สึก ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิ ดเห็ นไม่ก ล้า
สนทนาหรื อแสดงออกมาด้วยความเกรงใจ ซึ่ งอาจไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู ้สึกที่มีต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูท้ ี่มีตาแหน่งสู งกว่า หากแต่ผมู ้ ีตาแหน่งสู งกว่าหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ไม่มีกลยุทธ์หรื อวิธีการที่

จะลดความเลื่ อมล้ า ที่ ทาให้เกิ ดความรู ้ ไม่ ดีแล้ว การสร้ างความเชื่ อมัน่ เชื่ อถื อหรื อไว้วางใจก็ จะไม่ เกิ ดขึ้ น
ระหว่างกัน องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง แสดงหลักธรรมไว้เพื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้นาไปใช้ในการดาเนิ น
ชีวิตและเป็ นหลักธรรมที่สามารถ ลดความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อกันและสร้างเสริ มความไว้เนื้ อเชื่ อใจกัน ประดุจคนใน
ครอบครัวได้ หลักธรรมนั้นคือ สั งคหวัตถุ แปลว่ า วิธีสงเคราะห์ หมายถึง วิธีปฏิบตั ิเพื่อยึดเหนี่ยวน้ าใจคนอื่นที่
ยังไม่เคยรักใคร่ นับถือ หรื อที่รักใคร่ นบั ถืออยูแ่ ล้วให้สนิทแนบยิ่งขึ้น พูดง่าย ๆ สังคหวัตถุ ก็คือ เทคนิควิธีทา
ให้คนรัก หรื อมนต์ผกู ใจคน นัน่ เอง มีท้ งั หมด 4 ประการ ดังนี้
1. ทาน ทาน คือ การให้ ได้แก่ การเสี ยสละ การเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ การแบ่งปั นช่วยเหลือกันด้วย
สิ่ งของ การให้ทานให้เพื่อขจัดกิ เลส เช่น การบริ จาคทานแก่สมณชีพราหมณ์ ผูท้ รงศีล เพื่อขจัดความโลภหรื อ
ความตระหนี่ เป็ นการชาระจิตใจให้สะอาด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และการให้เพื่อสงเคราะห์หรื อเพื่อยึดเหนี่ ยว
น้ าใจคนอื่น การทาทานโดยให้สังคหวัตถุน้ ี ในแง่ปฏิบตั ิ หมายถึง การเฉลี่ยหรื อแบ่งให้จากส่ วนที่คนมีอยู่ มิใช่
ให้มากมายจนไม่เหลือ หรื อให้จนผูร้ ับร่ ารวย จุดประสงค์เน้นที่การแสดงอัธยาศัยไมตรี มากกว่าความมากหรื อ
น้อยของวัตถุที่ให้ เพราะฉะนั้น คนยากจนหรื อคนที่มีวตั ถุสิ่งของเล็กน้อยก็สามารถแบ่งปั นให้ทานผูอ้ ื่นได้ตาม
อัตภาพของตน เช่น การแบ่งปั นอาหารให้เพื่อน แบ่งปั นเครื่ องเขียนให้เพื่อน เป็ นต้น คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่
เป็ นคนละโมบ ไม่เห็ นแก่ ตวั เราควรคานึ งอยู่เสมอว่า ทรั พย์ สิ่งของที่เราหามาได้ มิ ใช่ สิ่งจีรังยั่งยื น เมื่ อเรา
สิ ้นชีวิตไปแล้ วก็ไม่ สามารถจะนาติดตัวเอาไปได้
2. ปิ ยวาจา ได้แก่ การพูดคาสุ ภาพ อ่อนหวาน เพื่อให้เกิดความสมานสามัคคี ปิ ยวาจาทาได้
ง่าย เพราะวาจานั้นมีในตัวเรา เพียงเรามีสติ มีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได้ คาพูดมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
(1) คาพูดที่พูดออกไปแล้วคนฟังเกลียด เช่น คาหยาบ คาด่า คาประชด คากระทบกระเทียบ
คาแดกดัน คาสบถ เป็ นต้น คาพูดเหล่านี้เรี ยกว่า "อัปปิ ยวาจา"
(2) คาพูดที่พูดออกไปแล้วทาให้คนฟังรัก เช่น คาอ่อนหวาน คาชมเชยจากใจจริ ง คาพูดที่ชวน
ให้เกิดความสมัครสมานไมตรี เป็ นต้น
3. อัตถจริยา หมายถึง การบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบ และบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ในวงกว้าง หลักธรรมข้อนี้ มุ่งสอนให้คนพัฒนาตน 2 ด้าน คือ การทาตนให้เป็ นประโยชน์
และทาในสิ่ งที่ เป็ นประโยชน์ การทาตนให้เป็ นประโยชน์ หมายถึ ง ทาตนให้มีคุณค่าในสังคมที่ตนอาศัยอยู่
อย่างคาพังเพยที่วา่ "อยูบ่ า้ นท่านอย่างนิ่ งดูดาย ปั้ นวัวปั้ นควายให้ลูกท่านเล่น" หรื อ "อยูก่ ็ให้เขาไว้ใจไปก็ให้เขา
คิดถึง" คนที่ไม่นิ่งดูดายมีอะไรพอจะช่วยเหลื อคนอื่นและสังคมได้ก็เอาใจใส่ ขวนขวายช่วยเหลื อตามสติ กาลัง
ทางพระพุ ท ธศาสนาเรี ย กว่า "คนท าหมู่ ค ณะให้งดงาม" อยู่ที่ ไ หนก็ ส ร้ า งความเจริ ญที่ น้ ัน วิธี ท าตนให้เป็ น
ประโยชน์และทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ อาจทาได้หลายวิธี เช่น การตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยน ฝึ กฝนอบรมตนให้เป็ นคน
เจริ ญด้วยความรู ้ ความสามารถ เป็ นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็ นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์เป็ นนักเรี ยนที่ดีของ
สถานศึกษา เป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนเป็ นศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนา
4. สมานัตตตา การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตนได้เหมาะสม

มีความหมาย 2 ประการ คือ
(1) วางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยูใ่ นสังคม เช่น เป็ นหัวหน้าครอบครัว เป็ นบิดามารดา
เป็ นครู อาจารย์ เป็ นเพื่อนบ้าน เป็ นต้น ตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมกับฐานะที่เป็ นอยู่ และทาได้
อย่างเสมอต้นเสมดปลาย
(2) ปฏิบตั ิตนอย่างสม่าเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรี ยบผูอ้ ื่น เสมอ
ในสุ ขและทุกข์ คือ ร่ วมสุ ขร่ วมทุกข์ ร่ วมรับรู ้ปัญหา และร่ วมแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของสังคม คุณธรรมข้ อนี้
จะช่ วยให้ เราเป็ นคนมีจิตใจหนักแน่ นไม่ โลเล รวมทั้งยังเป็ นการสร้ างความนิยม และไว้ วางใจให้ แก่ ผ้ อู ื่นอีกด้ วย
สั งคหวัตถุ 4 ประการดังกล่ าวมาแล้ ว อานวยประโยชน์ ที่มองเห็นได้ เป็ นรู ปธรรมดังต่ อไปดังนี้
1. ช่วยให้บุคคลดารงตนอยูไ่ ด้ในสังคมด้วยความสุ ข
2. เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวน้ าใจ สมานไมตรี ระหว่างกัน
3. เป็ นเครื่ องส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตามสมควรแก่
ฐานะ
4. เป็ นเครื่ องประสานองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมให้คงรู ปอยูแ่ ละดาเนินไปได้ดว้ ยดี
5. ช่วยส่ งเสริ มศีลธรรมและป้ องกันความประพฤติเสื่ อมเสี ยในสังคม
การนิเทศโดยหลักการที่เรี ยกว่า “นิเทศแบบครอบครัว” ของโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ ให้เกิดความ
เป็ นครอบครัวศรี แก้วของสมาชิ กหรื อเพื่อนร่ วมงาน โดยผูบ้ ริ หารใช้ทฤษฎี ของมาสโลว์ เพื่อวิเคราะห์ให้รู้จกั
บุคลากรต่างลักษณะเฉพาะ ความรู ้ความสามารถและความต้องการ ส่ วนสมาชิ กทุกคนของครอบครัว จะต้องมี
หลักธรรม สังคหวัตถุ 4 เป็ นหลักปฏิ บตั ิ จึงจะช่ วยให้ครอบครัวหรื อองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
สามารถยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาได้ในที่สุด
5. วิธีปฏิบัติทดี่ ี
(วิธีการและกระบวนการที่เป็ นระบบตามหลัก P-D-C-A Cycle : เน้ นสารสนเทศที่เป็ นการบริ หารจั ด การ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั้ง 8 ด้ าน ทีป่ ระสบความสาเร็จ (Best Practice)
1. ขั้น P คื อ การวางแผน (Plan) การทางาน ผูบ้ ริ หารสร้ างความตระหนัก แก่ สมาชิ กทุ กคนให้เห็ น
ความสาคัญของการบริ หารจัดการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศการศึกษา ทั้ง 4 ด้านและการให้
ความสาคัญกับเป้ าหมายของการจัดการศึกษาร่ วมกัน โดยมอบหมายให้หวั หน้ากลุ่มบริ หารงาน 4 กลุ่มงาน คือ
กลุ่มบริ หารงานวิชาการ กลุ่มบริ หารงานงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และกลุ่มบริ หารงานบริ หารทัว่ ไป
มีบทบาทสาคัญในการนิ เทศภารงานตามามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน โรงเรี ยนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ปรับปรุ ง
พ.ศ. 2562) งานตามกรอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และงานอื่นที่ ในฐานะผูใ้ หญ่ในครอบครั ว สร้ างความ
ไว้วางใจ ให้ความเชื่อมัน่ แก่สมาชิก และให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้นิเทศการสอนของสมาชิกในกลุ่มสาระ

ฯ ตลอดจนภารงาน กิจการอื่นๆในรู ปแบบสมาชิ กของครอบครัวศรี แก้ว ที่สามารถปรึ กษาหารื อกันได้ทุกเรื่ อง
เป็ นสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ (Professional Learning Community : PLC) ในขั้น นี้ ก าหนดให้ มี เ อกสารเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อ ัก ษร คื อ แผนงาน/โครงการ,ค าสั่ ง ในการปฏิ บ ัติ ง าน เพื่ อ ให้ เ ป็ นหลัก ฐานในการปฏิ บ ัติ แ ละการ
มอบหมายงานที่ชดั เจน
2. ขั้น D คื อ การลงมื อทา (Do) ในขั้นนี้ โรงเรี ยนจะออกคาสั่ งมอบหมายผูร้ ั บผิดชอบงาน โดยยึด
ความรู ้ความสามารถของผูป้ ฏิบตั ิงาน ตลอดจนหลักวัยวุฒิ คุณวุฒิ เพื่อให้มีลกั ษณะของ ครอบครัวศรี แก้ว ทาให้
สมาชิ กทุกคนสามารถปฏิบตั ิ บทบาทหน้าที่ในภารงานที่รับผิดชอบ ทั้งในสายงานหลัก คืองานการสอน และ
งานในหน้าที่พิเศษได้อย่างมีความสุ ข ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้ากลุ่มงาน ในฐานะผูน้ าและผูอ้ าวุโสของครอบครัว
จะต้องเข้าไปสร้ างความคุ น้ เคย พูดคุ ย ร่ วมทากิ จกรรม เช่ น กิ นข้าว นัง่ เล่น สนทนากันและสอดแทรกเรื่ องที่
ต้องการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิ เทศการศึ กษา ทั้ง 8 ด้าน ไปพร้ อมกัน โดยไม่มุ่งเน้นให้ เห็ น
รู ปแบบการนิเทศที่เป็ นทางการ แม้จะมีการกาหนดปฏิทินนิเทศไว้เป็ นกรอบบ้าง แต่อาจก็สามารถยืดหยุดได้
ตามความเหมาะสม และเวลาตามกรอบการดาเนิ นกิจกรรมที่ตอ้ งการนิ เทศ ติดตาม ส่ วนการบันทึกการนิ เทศผู ้
นิ เทศและผูถ้ ู ก นิ เทศ จะต้องทาการบันทึกการนิ เทศเองตามความเข้าใจ ในสมุดบันทึกการนิ เทศรายบุ คคล
หลัง จากได้รับ การนิ เทศและให้ผูร้ ั บ การนิ เทศหรื อผูถ้ ู ก นิ เทศลงนามรั บทราบไว้เป็ นหลัก ฐาน และเมื่ อนา
ข้อเสนอแนะนั้นไปสู่ การปฏิบตั ิแล้ว ผูร้ ับการนิเทศจะบันทึกและนาเสนอหัวหน้าครอบครัวหรื อผูบ้ ริ หารอีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งนี้ได้ถือปฏิบตั ิจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ สมาชิ กทุกคนมีความเข้าใจตรงกันว่ากระบวนการนี้ เป็ น
กระบวนการนิ เ ทศของโรงเรี ย น ดัง นั้น การนิ เ ทศลัก ษณะนี้ สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ก ับ ทุ ก ฝ่ ายทุ ก ฝาน ทุ ก คน
ทุกสถานที่ โดยไม่จากัดเวลา
3. ขั้น C คือ การตรวจสอบงาน (Check) ในการปฏิบตั ิงานตามภารงานที่บุคลากรได้รับมอบหมาย ตาม
ค าสั่ ง แล้วนั้นผูบ้ ริ หาร หัวหน้า กลุ่ ม งานหรื อบุ ค ลากรที่ เกี่ ยวข้อง จะติ ดตาม ตรวจสอบการดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนและระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้อง (ถ้ามี) ในขั้นตอนต่า งๆ ตั้งแต่การวางแผน ออกคาสั่งมอบหมายงาน การ
ดาเนิ นงาน การสรุ ปผลและรายงาน ในทุ กขั้นตอนนี้ การพู ดคุ ย ปรึ กษาหารื อกันได้อย่างต่ อเนื่ อง เนื่ องจาก
บุคลากรหรื อสมาชิ กของครอบครัวมี จานวนน้อยจึ งมีส่วนร่ วมในทุกกิ จกรรมที่ เป็ นภารกิ จของโรงเรี ยน การ
รายงานผลการดาเนิ นการหรื อการนาข้อเสนอแนะไปสู่ การปฏิบตั ิ จะเป็ นช่องทางที่ใช้ในการตรวจสอบหลักที่
ครอบครัวใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
4. A คือ การปรับปรุ ง แก้ ไข งานให้ ดีขนึ้ (Act) เมื่อมีการพูดคุย ปรึ กษาหารื อกันอย่างต่อเนื่อง ก็สามารถ
เห็ นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ได้ท นั ที เกิ ดปั ญ หาหรื อ มี อุป สรรค การก าหนดแนวทางแก้ไ ข ใช้ก ารประชุ ม สมาชิ ก
ครอบครั วทุ ก คน (สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้ (Professional Learning Community : PLC)) เพื่ อแก้ไ ขปั ญหาที่ อาจ
ส่ งผลกระทบที่รุนแรงต่อองค์กรหรื อสมาชิ กขององค์กร แต่หากปั ญหาหรื ออุปสรรคไม่หนักหนา ผูร้ ับผิดชอบ
สามารถขอคาปรึ กษาโดยตรงจากผูบ้ ริ หาร หัวหน้ากลุ่มงานหรื อเพื่อนร่ วมงานที่มีความรู ้ ความสามารถหรื อมี
ประสบการณ์ ในเรื่ องนั้น ทั้งนี้ เมื่อสิ้ นสุ ดภารกิ จตามแผนงานกาหนดหรื อเมื่ อสิ้ นสุ ดปี การศึกษาแล้วแต่ก รณี

ผูร้ ับผิดชอบจะทารายงานผลการดาเนิ นงาน ที่มีการบันทึกปั ญหา อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานนั้นไว้ ตอลดจนมี
การบันทึกแนวทางแก้ไข ซึ่ งสามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุ ง แก้ไขการดาเนิ นงานได้
และการรายงานผลการปฏิ บตั ิงานกาหนดให้สมาชิ กครอบครัว จัดยึดการรายงานแบบ 5 บท และต้องรายงาน
ตามขั้นตอน ให้สมาชิกในครอบครัวรับรู ้ คือ จากผูป้ ฏิบตั ิ รายงานผ่านหัวหน้าหมวด หัวหน้าฝ่ ายและผูบ้ ริ หาร
ซึ่ งในทุ กขั้นตอนจะได้รับข้อเสนอแนะซึ่ งผูร้ ั บผิดชอบสามารถนาไปเป็ นข้อมู ลสารสนเทศในการปรับปรุ บ
แก้ไขการปฏิบตั ิงานได้ต่อไป
6. วิเคราะห์ จุดแข็ง – จุดอ่ อน / ปัญหา – อุปสรรค ในการดาเนินงาน
จุ ดแข็ง หลักการบริ หารแบบครอบครัว เหมือนพี่เหมือนน้องช่วยกันคิดช่ วยกันทา ช่ วยกันคิดหาทาง
สร้างสรรค์ให้องค์กร มีคณะทางานมาร่ วมกันบริ หารจัดการทั้งภายในและภายนอก มีการแบ่งหน้าที่ มอบหมาย
งานตามความรู ้ ความสามารถของผูป้ ฏิ บตั ิงานหรื อสมาชิ กของครอบครัว ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าครอบครั ว
จะต้องมีวิสัยทัศน์กล้าคิด กล้าทา กล้าเปลี่ยนแปลง สร้างทีมงานให้เข็มแข็ง มัน่ คง ทางานเป็ นทีมโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริ หาร มีคุณธรรม มีความโปร่ งใส มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่ วม มีนิติธรรม และมีความ
คุ ้ม ค่ า มี จ รรยาบรรณในอาชี พ ของตนเอง มี ค วามกล้า ในการตัด สิ น ใจ มองการบริ ห ารด้ว ยใจเป็ นธรรม
สร้างสรรค์ ผูบ้ ริ หารที่ดีน้ นั จะต้องรู ้จกั มองการณ์ไกลและรอบด้าน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ดีจะต้องมองในจุดหมาย
เดียวกันปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลา พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความสามารถ
ในงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ าเสมอ จึงจะทาให้การบริ หารจัดการ เกิ ดความเรี ยบร้ อยเป็ นระบบ เป็ นกลาง เป็ น
ธรรม ผูร้ ่ วมงานเกิ ดความอบอุ่น มีความสุ ขในการทางาน ทุ่มเทและจะทาให้องค์กรบรรลุวตั ถุ ประสงค์ บรรลุ
เป้าหมายตามที่ตอ้ งการ ตลอดจนทาให้องค์กรเจริ ญก้าวหน้า พัฒนาอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืนสื บไป
จุดอ่ อน หลักการบริ หารแบบครอบครัว อาจจะทาให้องค์กรไม่ประสบความสาเร็ จก็ได้ ถ้าผูร้ ่ วมงาน
บริ หารแบบครอบครัวมีค วามคิดแบบ “ทาก็ได้ ไม่ทาก็ได้” เพราะผูบ้ ริ หารหรื อ ผูบ้ งั คับบัญชาที่ ทาหน้าที่
หัวหน้าครอบครัวเป็ นเสมือนพ่อ ที่เป็ นเจ้าของทรัพย์สมบัติของบ้าน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรื อสมาชิ กครอบครัว
เป็ นเสมือนลูก ที่คิดว่าจะทามากทาน้อยเมื่อแบ่งสมบัติแล้วต้องได้เหมือนๆ กัน เมื่อความคิดเป็ นเช่ นนี้ ก็จะทา
ให้ผรู ้ ่ วมงาน ทางานแบบเช้าชามเย็นชาม แต่จะคอยความหวังในการแบ่งสมบัติกนั เท่านั้น คิดแบบนี้ องค์กรอยู่
ไม่นาน
ปั ญหาและอุปสรรค ในการบริ หารจะเกิดขึ้นเสมอ ในการบริ หารแบบครอบครัว คือ ความลาเอียงของ
ผูบ้ ริ หาร ในลักษณะรักลูกไม่เท่ากัน เชื่อง่ายหู เบา ขาดความมัน่ ใจ และสมาชิกครอบครัวในลักษณะคนทาไม่พูด
คนพูดไม่ทา คอยนินทาปลุกปั่ นสร้างกระแส ใส่ ร้ายป้ ายสี คนอื่น มีความระแวงซึ่ งกันและกันต่างคนต่างทา ขาด
ความเป็ นทีมหรื อเป็ นครอบครัวได้
ดังนั้นการบริ หารแบบครอบครัวของโรงเรี ยนศรี แก้วประชาสรรค์ จึงเป็ นการสร้างความตระหนักถึง
เป้ าหมายร่ วมกันขององค์กร ในนามของ “ครอบครั วศรี แก้ว” ภายใต้ความเข้าใจแบบสมาชิ กครอบครัว ที่มี
จุดมุ่งหมายในการสร้างคุณภาพการศึกษา สร้างผูเ้ รี ยนที่มีคุณภาพร่ วมกัน โดยใช้ความรู ้ ความสามารถของแต่ละ

คนในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างมุ่งมัน่ ด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ ร่ วมกันทางานเป็ นทีมจะขาดใครคน
ใดคนหนึ่ งไม่ได้ มีหลักธรรมาภิบาลในการบริ หาร มีคุณธรรม มีความโปร่ งใส มีนิติธรรม และมีความคุ ม้ ค่า
มีจรรยาบรรณในอาชี พของตนเอง และสมาชิ กครอบครัวทุกคนต้องมี หลักธรรมประจาใจเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยว
ร่ วมกัน คือ สังคหวัตถุ 4 หมายถึง แนวทางเพื่อยึดเหนี่ยวใจคนให้เป็ นหนึ่งเดียว ให้ดารงอยูก่ นั ด้วยความรัก และ
ปรารถนาดี ต่อกัน ซึ่ งประกอบไปด้วยแนวทางแห่ งความสันติ วิธี ทาน หมายถึ ง การแบ่งบัน การเสี ยสละ
ประโยชน์ของตนแบ่งให้กบั คนอื่น โดยในที่น้ ีไม่ใช่การทาทานด้วยทรัพย์สิน ด้วยอาหาร เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
การให้ทานโดยการไม่โกรธแค้น อภัยให้กนั และกัน ปิ ยะวาจา การพูดด้วยวาจาที่เป็ นความจริ ง ซื่ อสัตย์ ด้วย
ความไพเราะ อัตถจริ ยา การทาประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่นให้มาก โดยเน้นการทาประโยชน์ต่อส่ วนรวมและ
ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น สมานัตตา การวางตนให้เสมอต้นเสมอปลาย หนักแน่นมัน่ คงและควรวางใจผูอ้ ื่น
7. ปัจจัยทีท่ าให้ ประสบความสาเร็จ
7.1 ความสามัคคีในหน่ วยงาน การให้เคารพนับถื อและให้เกี ยรติกนั ทั้งในด้านวัยวุฒิและคุณวุฒิ ของ
สมาชิกครอบครัวหรื อบุคลากรของสถานศึกษาทุกคน
7.2 ความรับผิดชอบของสมาชิกครอบครัวหรื อบุคคลกรของสถานศึกษา ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และเป้าหมายขององค์กรร่ วมกัน
7.3 ความใส่ ใจในความสาคัญต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว ของผูบ้ ริ หารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
หลักสังคหวัตถุ 4
8. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ (Lesson Learned) /ทีค่ ้ นพบ
1. ความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ในระดับผู ้
ปฏิ บตั ิ สามารถปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็มความสามารถ ไม่ถูกปิ ดกั้น กล้าแสดงออกและเสนอความคิ ดเห็ น และ
ร่ วมกันรับผิดชอบต่อเป้ าหมายของสถานศึกษาร่ วมกัน เสมือนสมาชิ กครอบครัวที่ร่วมกันรักษาผลประโยชน์
ของครอบครัวนั้นเอง
2. การให้ความสาคัญกับสมาชิ กทุกคนอย่างเสมอภาค ต้องดาเนิ นการภายใต้ความมีสานึ กของสมาชิ ก
ในเรื่ องความอาวุโส วัยวุฒิและคุณวุฒิดว้ ย และผูบ้ ริ หารต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการ ตลอดจน
ต้องมี ความกล้าในการใช้ท้ งั พระเดชและพระคุ ณ เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความเป็ นผูน้ าหรื อหัวหน้าครอบครัว เพราะ
สมาชิกแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. รู ปแบบการนิ เทศแบบครอบครัว เป็ นรู ปแบบการนิ เทศที่ไม่เป็ นทางการ ดังนั้นการเก็บหลักฐานการ
นิ เทศ จาเป็ นต้องมีการกาชับและทาความเข้าใจร่ วมกันระหว่างผูน้ ิ เทศและผูร้ ับการนิ เทศ (ผูน้ าครอบครัวและ
สมาชิ ก ครอบครั ว) ก่ อนการดาเนิ นการ อาจใช้ก ารเตื อนให้มี การบันทึ กหลัง จบการสนทนาหรื อการนิ เทศ
ในทันที เพื่อกันลื ม หรื ออาจใช้การบันทึ ก เสี ยงการสนทนาด้วยสมาร์ ตโฟนแล้วนามาถอดความเพื่ อ บันทึ ก
หลักฐานในภายหลังก็ได้

ภาพประกอบ

รางวัลจากการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน

การมีสว่ นร่วมของชุมชน

สร้างขวัญกาลังใจแก่นกั เรียนและบุคลากร

ร่วมมือกันทุกฝ่ าย เพื่อเป้าหมายของศรีแก้วประชาสรรค์ “ศรีแก้ว สร้างคนดีสสู่ งั คม” “ศรีแก้ว สร้างคนเก่งสูส่ งั คม”

การประชุมบุคลากร นิเทศ กากับ ติดตาม

