
 
 
 

      
 
 
 

 
ผูบ้ริหาร  นายเดชา  แสงจันทร์     

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
................................................................................... 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในความส าเร็จ
ด้านการบริหารจัดการในโรงเรียนในงานด้านต่างๆ ดังนี้  
  
๑. การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร
กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฏหมายระเบียบและข้อบังคับ 

   ผู้บริหารได้ท าหน้าท่ีดูแลก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของครู บุคลากร และผู้ใต้บังคับบัญชาทุก

คน ได้เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรท้ังในโรงเรียนและในชุมชน  โดยใช้

หลักจากแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนบุ่งคล้านคร  ใช้นวัตกรรม “BNKS  Model”  เป็นหลักการ

บริหารและการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการท างานเป็นทีมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันของครู  และเครือข่าย
เพื่อให้ได้จุดมุ่งหมายสูงสุดและเป็นไปตามกระบวนการเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้  
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานควบคู่กับกระบวนการด าเนินงาน  PDCA  โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และมีคุณธรรม  โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่าย   

ในด้านการบริหารงาน ๔ กลุ่มงานและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนบุ่งคล้านคร  ให้ค าปรึกษา

แนะน า ให้การส่งเสริมสนับสนุนคณะครู และบุคลากรทุกคนอย่างเต็มท่ี  เพื่อให้ท าหน้าท่ีได้อย่างเต็มศักยภาพ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียน  ท าให้ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา  เกิดความ

ศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งผลให้การบริหารงานโรงเรียนบุง่คล้านคร  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ปราศจากเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายใน

ทุกภาคส่วนด้วยดีเสมอมา  อาศัยการมีส่วนร่วมในการท างานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัว หรืองานส่วนรวม

และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  

 
 
 
 

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 



 
มีองค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ คือ  

๑)  B =  Brainstorm   หมายถึง  มีการระดมความคิดเห็น   
๒) N =  Network      หมายถึง  สร้างเครือข่ายในการท างาน 
๓)  K =  Knowledge   หมายถึง  มีการแลกเปล่ียนความรู้มีองค์ความรู้  
๔)  S =  Supervision  หมายถึง  มีการก ากับติดตาม 
รวมทั้งการบริหารงานแบบ PDCA คือ วงจรบริหารงานคุณภาพ ประกอบไปด้วย ๔ ขั้นตอน  

Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง เป็นกระบวนการท่ีใช้ปรับปรุงการท างานของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

๒. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และบริหารท่ัวไปของ
สถานศึกษาให้เปน็ไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

ผลการบริหารจัดการสถานศึกษา งานในหน้าท่ีท้ัง  ๔  ด้าน ได้แก่ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ และการบริหารท่ัวไป ตลอดระยะเวลาท่ีข้าพเจ้าอยู่สถานศึกษา
แห่งนี้ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพต่อนักเรียน ครูและบุคลากร สถานศึกษาและตนเอง  มีดังนี้ 

(๑) การบริหารงานบุคคล 
  การบริหารงานบุคคล  บุคลากรในโรงเรียนบุ่งคล้านครมีส่วนในการ รวมพลัง ร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมตรวจสอบ และร่วมชื่นชม  ในการท างานของทุกฝ่าย  โดยท่ีข้าพเจ้าได้จัดการบริหารงานบุคคล  โดยมี
ขั้นตอนดังนี้  

๑.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพื่อวางแผนด้านอัตราก าลัง  ในการสรรหาและบรรจุแต่ง ความต้องการวิชาเอกให้สอดคล้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตาม ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อให้มีครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกและมีความพอเพียงตามเกณฑ์อัตราก าลัง           
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ด าเนินการวางแผนการท างานในการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร   

 ๒.  ด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนอัตราก าลัง การจัดสรรอัตราก าลัง การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
การเปล่ียนต าแหน่ง การย้าย การเล่ือนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภท การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การออกจากราชการ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การ
ส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ การส่งเสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ด าเนินการตาม
แผนงานแผนปฏิบัติการ 

 ๓.  มีการประเมินผลการด าเนินงานนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 ๔.  ประชุมปรึกษาหารือตรวจสอบหาสาเหตุความผิดพลาด ท่ีไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ หรือถ้าไม่มี
ปัญหาก็หาแนวทางรูปแบบใหม่ๆ ในการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  
 



(๒)  การบริหารงานวิชาการ 
  จากขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  มี ๑๗ งาน ผู้บริหารได้

ด าเนินการบริหารจัดการ  โดยน าวงจรคุณภาพเดมมิ่ง ๔ ขั้นตอน มาใช้ในการบริหารจัดการ มีการวางแผน

ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การก าหนดระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผล และ

การเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ

การศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมความ

เข้มแข็งทางวิชาการให้กับชุมชน การคัดเลือกแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา โดยขั้นตอนการวางแผนทุกอย่าง

จะเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และมีการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการ

วางแผนการด าเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม เนน้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน   

มีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง นิเทศ

การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เพื่อหาข้อบกพร่องและด าเนินการแก้ไขต่อไป  มีการประชุม

เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน  ซึ่งได้มีการด าเนินกิจกรรม  การบริหารงานวิชาการ ดังนี้   

     ๑. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ประชุมคณะครู เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผน 

ปฎิบัติการประจ าปี           
 - จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฎิบัติการประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบอนุมัติการใช้แผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
และแผนปฎิบัติการประจ าปี  

๒. ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการด าเนินงาน  
ดังนี้ 

- โรงเรียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฎิบัติการประจ าปีในโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เช่น  กิจกรรมสอนเสริม
เพิ่มเติมความรู้ให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖  กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การจบ
หลักสูตรและลด ๐ ร มส  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระต่างๆ  โครงการเวทีคนดีคน
เก่งบุ่งคล้านคร เป็นต้น 

๓.  จัดท าฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
- โรงเรียนมีการด าเนินงานจัดท าฐานข้อมูลคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เป็น

รายบุคคล  เพื่อใช้ประกอบการวางแผนงาน  มีการก ากับ  นิเทศ  ติดตาม  เพื่อปรับปรุง  พัฒนาในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล ดังนี้ 



- ครูผู้สอนศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองผู้เรียน และจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
          - วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาเพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔.  มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ 
          - มีการประชุมครู ส่งเสริมและพัฒนาครูด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมและ 
สอดคล้องกับความต้องการ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  รวมถึงเทคนิค  วิธีการสอนให้ครูสามารถ
น าไปปฏิบัติในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงสุดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน   

- การอบรมพัฒนางานในหน้าท่ีท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก  แลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคลากร 
ในโรงเรียน  และกลุ่มเครือข่าย 

- ส่งเสริมให้ครูท าแผนการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนละ ๑ รายวิชาและวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ 
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง 

จากผลการบริหารจัดการท่ีผ่านมาส่งผลให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุงให้ 
เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพปรับเปล่ียนรูปแบบตาม
สถานการณ์ปัจจุบันเน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก มีการวัดผลประเมินผลท่ีได้มาตรฐานโดยใช้การ
วัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้นตามล าดับ 

(๓) การบริหารงบประมาณ 
ผู้บริหารได้บริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ข้าพเจ้าได้ท าโครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและ
แผนของสถานศึกษา โครงการพัฒนาบริหารงาการเงิน การบัญชีและพัสดุ มีการประชุม แต่งต้ังคณะท างาน 
จัดท าแผนงานงบประมาณ ด าเนินการตามแผนงานงบประมาณ น าผลการปฏิบัติงานมาประเมิน ตรวจสอบ
และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการวางแผนระดมทุนทางสังคมจากทุกภาคส่วนเข้ามา
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นปัจจุบันตาม
ระเบียบ กฎหมายและกิจการของบ้านเมืองท่ีดี ท้ังระบบจัดซื้อจัดจ้าง งบการเงิน บัญชี และพัสดุ ครุภัณฑ์  
สามารถน าไปใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนมีการจัดท ารายงานทางการ
เงินของสถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณท่ีเป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และฝ่ายบริหารงานงบประมาณมีการตรวจสอบภายในจากผู้อ านวยการ ตสน.เป็นประจ าทุกปีการศึกษาเพื่อ
น าผลมาพัฒนางานบริหารงานงบประมาณ 
 
 

 



(๔) การบริหารทั่วไป 
 การบริหารท่ัวไปเป็นภารกิจส าคัญของโรงเรียน  ในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียน              
ให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนด เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   

จากการน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในด้านบริหารท่ัวไป จึงท าให้การบริหารสถานศึกษา
ประสบความส าเร็จ  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี มีกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ มีข้อมูลส าหรับใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเพียงพอ การติดต่อประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงานรวดเร็ว และมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาจากหลายองค์กรท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เช่น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  กลุ่มโรงเรียนในสหวิทยาเขตบึงกาฬ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบุ่งคล้า  และโรงพยาบาลบุ่งคล้า   เป็นต้น 
  

๓.  การส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเต็มศักยภาพ  โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 ผู้บริหารได้ส่งเสริม การส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพ โดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
อื่น และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อแสดงถึงรูปแบบการพัฒนาตนเอง
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าท่ีมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในการประกอบ
วิชาชีพ โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ศึกษาอบรม ตามเอกสารอ้างอิง 
๔. การบริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
   การบริหารกิจการผู้เรียน เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยเฉพาะ รวมทั้งเป็นหน้าท่ีส าคัญท่ี
ผู้บริหารต้องด าเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ข้าพเจ้าได้ด าเนินการ 
จัดให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้มีสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสารสนเทศและ
แผนปฏิบัติการ เกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน จัดท ามาตรฐานภาระงานกิจการนักเรียนและช้ีแจงให้
บุคลากรทราบ มีการมอบหมายงานให้บุคลากร มีกรรมการนักเรียน  เครือข่าย   ผู้ปกครองรับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผน และจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการติดตามและประเมินผล  
และมีรายงานผล การด าเนินงาน และน าผลไปปรับปรุง  
 
 
 
 
 



๕. การจัดระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน เพือ่แก้ปญัญาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา ลดความเลื่อมล  า  
 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน                      
อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน มีครูท่ีปรึกษาครูประจ าช้ันเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน  โดยข้าพเจ้าได้ด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ ๕ ประการ ได้แก่ 
 ๑. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล      
      ๒. การคัดกรองนักเรียน   
          ๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
        ๔. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน      
        ๕. การส่งต่อ       
 ซึ่งในการด าเนินงานนั้น  ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
และให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ  ครูทุกคนและ
ผู้เกี่ยวข้อง  มีความตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน 
และมีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน มีการอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูล 
ความรู้แก่ครูประจ าช้ันหรือผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในส่ิงท่ีจ าเป็น
โดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 ๖. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
 สรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และการน าความรู้ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการ

พัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด ดังนี้ 

 ๑. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทาง

วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ น 

 ผู้บริหารต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความรู้  ความสามารถ  เต็มเวลาและเต็มใจ อุทิศตนให้กับ
ราชการในความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี  เป็นผู้ท่ีชอบแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาการ วิชาชีพการบริหาร
การศึกษาใหม่ ๆ จากท้ังเอกสาร ต าราและอื่น ๆ พร้อมท้ังปฏิบัติตนและร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรวิชาชีพต่าง ๆ โดยการส่งเสริมองค์กร สมาคมวิชาชีพทุกทาง เพื่อ
พัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้มีเกียรติเจริญก้าวหน้า พัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ กับสมาชิกอื่นด้วยความเป็นกันเอง  สามารถแนะน าและให้ความรู้ในเรื่องท่ีร่วมประชุมการเข้าร่วมชม
นิทรรศการ การแสดงผลงานทางวิชาการต่าง ๆ  แสวงหาความรู้ท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาการ  



เพื่อพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ และได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพ
การบริหารสถานศึกษาโดยเปน็คณะกรรมการ และคณะท างานขององค์กรวิชาชีพทางการศึกษา  เป็นวิทยากร
ในการประชุม อบรม  สัมมนา  การพัฒนาวิชาชีพการบริหารสถานศึกษาและวิชาชีพ ดังนี้ 
     ๑.๑ การพัฒนาความสามารถทักษะการใช้ภาษาไทย 

ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพด้านความสามารถทักษะการใช้ภาษาไทย ดังนี้  
 ๑.๑.๑  ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะท างานตามโครงการรักษ์ภาษาไทย  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาบึงกาฬ ประจ าปี ๒๕๖๕  
 ๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอ่านออกเขียนคล่อง และยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

๑.๒  การพัฒนาความสามารถทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 ผู้บริหารได้มีการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ดังนี้  
 ๑.๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

๑.๓  การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 ๑.๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา โดยติดต้ัง

โปรเจคเตอร์และสมาร์ททีวี พร้อมระบบอินเทอร์เน็ตทุกห้องเรียน  

 ๑.๓.๒ การใช้โปรแกรม Google Meet ในการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

 ๑.๓.๓  การใช้ Group Line เพื่อติดต่อส่ือสารในสถานศึกษา 

 ๑.๓.๔  มีเพจ Facebook และเว็บไซต์โรงเรียนเพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียน 
 

 ๑.๔  การพัฒนาด้านสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงาน 

ให้สูงขึ น 

 ผู้บริหารได้พัฒนาตนเองด้านสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และความรอบรู้ในการ
บริหารงานให้สูงขึ้น โดยการได้เป็นคณะกรรมการ และคณะท างานขององค์กรวิชาชีพทางการศึกษา  
เป็นวิทยากรในการประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนาวิชาชีพการบริหารสถานศึกษา และวิชาชีพครู  
การสร้างความรู้ใหม่ และน าเสนอในการประชุม อบรม สัมมนา ดังต่อไปนี้ 
  

๒.  การน าความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพครู ผู้เรียน และสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
  จาการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ข้าพเจ้าน าความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนา
ตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพครู ผู้เรียน และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการและผลการปฏิบัติงานดังนี ้
 



 ๒.๑  ด้านกระบวนการ 
    ๒.๑.๑ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ดังนี ้
   - น้อมน าพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์
พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
    - ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี  ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

  ๒.๑.๒ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
   - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
   - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  เช่น  อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด  ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
   ๒.๑.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสม ดังนี ้
   - ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน  
ท้องถิ่น  และสังคม 
    - ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ 
    - พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
   - ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ๒.๑.๔ พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู ้ ดังนี้ 
    - ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
   - ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
    - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   ๒.๑.๕ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้ 
   - ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
    - ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
    - ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 



   ๒.๑.๖ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ดังนี ้
   - ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
    - ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
   ๒.๑.๗ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ                        
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม น า Digital Technology มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
   - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) 
    - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผล
ตามสภาพจริง ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   ๒.๑.๘ สร้างความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายใน ดังนี ้
   - สถานศึกษาพัฒนาระบบการนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง 

  ๒.๑.๙  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ท้ังการเข้ารับการ 
อบรม การพัฒนา การเป็นวิทยากร รับรางวัลและน าความรู้ต่างๆ ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
  

 ผู้บริหารได้ยึดหลักจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล  ในฐานะผู้บังคับบัญชาท่ีจะต้องมีการต่อบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอและเท่าเทียมกัน  โดยยึดหลักจริยธรรมในการบริหารงานเพื่อให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่าง
สูงสุดและงายเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ปฏิบัติตนตามกรอบมาตรฐานต าแหน่ง  มาตรฐานวิชาชีพ  เพื่อเป็น
แบบอย่างต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  โดยยึดหลักการ “ครองตน  ครองคน  ครองงาน” ดังนี ้
  

ครองตน  ด้วย  ฆราวาสธรรม 
สัจจะ  ความซื่อสัตย์ต่อกัน มีความจริงใจ 
ทมะ  ความรู้จักข่มใจ 
ขันติ  การรูจักอดทน อดกล้ัน 
จาคะ  รู้จักเสียสละแบ่งปัน 
 

 

 

 

 

 

 



ครองคน ด้วย  พรหมวิหาร ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครองงาน ด้วย อิทธิบาท ๔  และหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

 ฉันทะ  ความพอใจในงาน มีใจรักในงานท่ีท า 

 วิริยะ  ความเพียร มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นทุ่มเท 

 จิตตะ  เอาใจใส่ในงานท่ีท า จิตใจจดจ่อในงานมีความรับผิดชอบ 

 วิมังสา  พิจารณา ใคร่ครวญ ตรวจสอบ โดยใช้วิจารณญาณ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลที่เกิดจากการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
 


