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องค์ประกอบท่ี 2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน 
 
ประเด็นพิจารณา 
 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าการขับเคลื่อนคุณภาพและสื่อสารสร้างความตระหนักให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 
 2.2 สถานศึกษาออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดไว้โดยครอบคลุมภาระงานบทบาทหน้าที่และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.3 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 2.4 สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายรายปีโดยจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมีปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนงานในรอบปีที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ 
 2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปีและก ากับ
ติดตามตรวจสอบและนิเทศงานอย่างสม่ าเสมอตามปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพ 
 2.6 สถานศึกษาก าหนดการรายงานความก้าวหน้าของด าเนินงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ในการปรับปรุงพัฒนางานพัฒนาบุคลากรและให้ความ
ช่วยเหลือ 
 2.7 สถานศึกษามีการศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพและใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
................................................................................................................................................................... 
 

การด าเนินงาน 
 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าการขับเคลื่อนคุณภาพและสื่อสารสร้างความตระหนักให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้
อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
              การขับเคลื่อนคุณภาพและสื่อสารสร้างความตระหนักให้บุคลลากรโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
           โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน PLC ในภาพรวมของโรงเรียนและแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ือให้ด าเนินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันในทุกส่วนตามโครงสร้างของ
โรงเรียนเพ่ือให้เกิดความรู้มือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนร่วมกัน  
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                      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
 
        2. ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
              โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้ก าหนดแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC บูรณาการกับคู่มือชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแผนการด าเนินงานบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการด าเนินงานตามโครงการนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 

แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
แต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย  
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ/หัวหน้าสายชั้น  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ค. ๒๕๖๓ 

ก าหนดแผนงานการ ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา 

จัดท าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา ประกอบด้วย  
1. สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติ

พ.ค.๒๕๖๓ 
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ให้กับ บุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาท า)  
3. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (ระดับบุคคล 
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน) 
 4. ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล  
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนา
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
การปฏิบัติ 

• ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง
บันทึก ลงใน Logbook ตามล าดับดังนี้ ค้นหา
ปัญหา/ หาสาเหตุ/ แนวทางแก้ไข/ ออกแบบ
กิจกรรม และ น าสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล  
• สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

พ.ค. ๒๕๖๓ – 
มี.ต. ๒๕๖๔ 

ก ากับ ติดตามนิเทศและ ประเมินผล • จัดท าแผนและเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผล การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
• คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ด าเนินการก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
 • เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ข้าราชการและ
บุคลากรทางการ ศึกษาที่ไม่ประสบความส าเรจจใน
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  

พ.ค. ๒๕๖๓ – 
มี.ต. ๒๕๖๔ 

 
 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
สรุปรายงานผลการ ด าเนินการ
การขับเคลื่อน กระบวนการ PLC 

• ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายงานผลการ ด าเนินการตามกระบวนการ PLC 
พร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 • คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สรุป
และ รายงานผลการติดตาม ในสถานศึกษา  
• สถานศึกษารายงานผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มี.ค. ๒๕๖๔  

กิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน และยกย่อง เชิดชูเกียรติ
การขับเคลื่อน กระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show  
Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา ที่สอดคล้อง กับบริบทของสถานศึกษา 
• ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา ที่มีกระบวนการด าเนินการที่ดี
สามารถเป็น แบบอย่างได้ และเผยแพร่ 

มี.ค. ๒๕๖๔ 
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        3. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLCสู่การปฏิบัติ 
                    การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การลงมือปฏิบัติ โดยใช้รูปแบบ TUWS บูรณการวงจรเดม
มิ่งและแนวทาง PLC ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อให้การแก้ไขสภาพปัญหาและข้อ
ค้นพบประสบความส าเรจจบรรลุตามเป้าหมาย 

วงจรคุณภาพเดมมิง รูปแบบการบริหาร T.U.W.S ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของสพฐ 

P (P=Plan การวางแผน)  ๑.ศึกษาสภาพปัญหา 
 ๒.ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
 ๓.วางแผนแนวทางการพัฒนาโดย
ใช้รูปแบบกระบวนการ TUWS 

๑.รวมกลุ่ม PLC 
๒.ศึกษาสภาพปัญหา 
 

D ( D = Do การลงมือปฏิบัติ) ๑.การท างานเป็นทีม(Team) เป็น
สร้างทีมงานในการด าเนินงาน
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
๒.การสร้างความเข้าใจ
(Understanding) สร้างความรู้
ความเข้าใจ แนวปฏิบัติ 
๓.การลงมือปฏิบัติ(Working) โดย
ใช้หลักสัปปุริสธรรม ๗(รู้เหตุ รู้ผล 
รู้ตน รู้พอดี รู้พอดี รู้กาล รู้ชุมชน 
และรู้จักบุคคล) 
๔.การส่งเสริมสนับสนุน(Support) 
การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ 
จากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสริมแรงก าลังใจ ในการลงมือ
ปฎิบัติ   
 

๓.ร่วมกันหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่า
ประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้ส าเรจจ       
2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบ
ความส าเรจจ 3) รว่มกันตัดสินใจเลือก
รูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา 
๔. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา  
ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/
นวัตกรรมที่กลุ่มเลือกก าหนด
เป้าหมายการพัฒนา 
การบันทึกการปฏิบัติงานที่มีเครื่องมือ
และรูปแบบการรายงานประกอบด้วย 
๑.ค้นหาปัญหา ๒.หาสาเหตุ          
๓.แนวทางแก้ไข ๔.ออกแบบกิจกรรม 
๕.น าสู่การปฏิบัติ  โดยการประสาน
การท างานเป็นทีมร่วมมือ สร้างความ
เข้าในใจของรูปแบบที่ตรงกัน ชัดเจน
จดบันทึกตามแนวทางสัปปุริสธรรม 
๗ เสริมแรงในการด าเนินงานทุก
ช่วงเวลา 

C (C = Check การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน) 

๕.ก ากับ ติดตาม นิเทศและ
ประเมินผล 

๕. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ น าเสนอ
กิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้
ข้อเสนอแนะ 
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วงจรคุณภาพเดมมิง รูปแบบการบริหาร T.U.W.S ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ของสพฐ 

  ๖. น าสู่การปฏิบัติ /สังเกตการอสน 
1) น ากิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการ
สอน เป็นต้น   
 

A ( A =Act ปรับปรุง แก้ไข ขยาย
ผล พัฒนาต่อยอด 

๖.ส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงาน การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑.ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๗.สะท้อนผล 1) สรุปผลการน า
รูปแบบ/วิธีการ ในการน าไป
แก้ปัญหา 2) อภิปรายผลการแก้ 
ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนา 
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        4. ก ากับ ติดตามนิเทศและประเมินผล 
        การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา  
มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
1 การสะท้อนปัญหา 

แนวทางการ
แก้ปัญหา ของ
กลุ่ม PLC (ระยะ
ที่ 1) 

เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการ
สอน  

1. ทบทวนวัตถุประสงค์  
การด าเนินงาน PLC 
2. วิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนการสอน 
3. การพัฒนาทีมงาน 
4. ความคิดเชิงบวก 
5. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ 
6. การบันทึกข้อมูล 
PLC  
 

แบบติดตาม ส.ค. 63 ผู้อ านวยการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2 การด าเนินงาน
ตามแนวทาง PLC  
(ระยะที่ 2) 

เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถด าเนินงาน
ตามแนวทาง PLC 
ในการจัดการเรียน
การสอนได้ 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิค กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
ตามสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา 
เช่น Active learning, 
BBL, PBL, Lesson 
study, ICT, DLTV, 
DLIT ฯลฯ 
2. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

แบบติดตาม ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

3 สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 
PLC 

เพ่ือสรุปและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน PLC 

1. แนวทางการเขียน
สรุปรายงาน PLC 
 

แบบรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
PLC   

 

สิ้นสุดการ
ด าเนินงาน 

ผู้อ านวยการ 
หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

        5. สรุปรายงานผลการด าเนินการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
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        2.2 สถานศึกษาออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่
ก าหนดไว้โดยครอบคลุมภาระงานบทบาทหน้าที่และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
          โรงเรียนด าเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน                        
(School-Based Management : SBM)  ก าหนดโครงสร้างบริหารงานเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป  วางแผนจัดการศึกษาด าเนินการ
วิ เค ราะห์ ส ภ าพ ปั ญ ห าบ ริ บ ท ของโรงเรี ยน จากการมี ส่ วน ร่ ว มของผู้ เกี่ ย วข้ อ งทุ กฝ่ าย  ได้ แ ก่                                
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ผู้แทนครู และฝ่ายบริการของโรงเรียนประชุมร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ก าหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยใช้แนวคิดในการก าหนดวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนโยบายต้นสังกัดชุมชนและท้องถิ่น 
         มีกระบวนการบริหารแบบบูรณาการโดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง( PDCA) และกระบวนการ TUWS 
Model .( T = Teams การท างานเป็นทีม     U = Understanding การท าความเข้าใจงาน  W = Working 
การลงมือปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรม  สัปปุริสธรรม ๗   S = Support การสร้างขวัญและก าลังใจ ส่งเสริม 
สนับสนุน )  ใช้กระบวนการนิเทศและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) ในการพัฒนางาน  มีการประเมิน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน จัดท ารายงานประจ าปี และน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
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                    P : Plan   

               ศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2580 แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ  

แผนพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ นโยบายทางด้านการศึกษา จุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ก าหนดค่าเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ TUWS Model ผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ 

             D : Do 

                 T : Team การท างานเป็นทีม  เป็นการด าเนินงานที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียน 

ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนในต าบลบ้านขอ 

จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

และผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องร่วมกันวางแผนส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงาน  

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง   

             U : Understanding  สร้างความเข้าใจ เป็นการด าเนินงานที่มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  

 

 

 

 

 

              ประชุมสร้างความเข้าใจการด าเนินงานและทบทวนวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน 
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                W : Working การลงมือปฏิบัติโดยใช้หลักธรรม สัปปุริสธรรม ๗ ประกอบด้วย 

๑. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ รู้กฎ
แห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่า
หลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่า หลักการปกครอง
ตามราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระท าเหตุอันนี้ๆ หรือกระท าตาม
หลักการข้อนี้ๆ จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้นๆ เป็นต้น 

๒. อัตถัญญุตา ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมาย หรือ เป็นผู้รู้จักผล คือ รู้ความหมาย รู้ความ
มุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระท าหรือความ
เป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่าหลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้นๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้นๆ 
มีความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้หรือพึงปฏิบัติเพื่อประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตน
กระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้างดังนี้เป็นต้น 

๓. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตนคือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้
เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๔. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและ
บริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จัก
ประมาณ ในการลงทัณฑอาชญาและในการเกจบภาษี เป็นต้น 

๕. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาลคือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการ
ประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา 
ให้เหมาะเวลา เป็นต้น 

๖. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักท่ีประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้นๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้
ควรสงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น 

๗. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคล
ว่า โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใครๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้
ที่จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน า
สั่งสอนอย่างไร เป็นต้น 

               S : Support การสนับสนุน ส่งเสริม จากผู้ที่เก่ียวข้อง ในการด าเนินงานกิจกรรม ทั้ง ๔ ฝ่าย ครู

และบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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           C : Check การนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน  

           A : Act ปรับปรุงแก้ไข  ขยายผล พัฒนาต่อยอด 

 
 2.3 สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
                
                 โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี และน าผล
การประเมินไปใช้พัฒนาโรงเรียน  โดยมีขั้นตอน กระบวนดังนี้ 
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               ๑.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(โอกาส/อุปสรรค) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
(จุดอ่อน/จุดแขจง) โดยมีคณะท างาน ผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
               ๒.ก าหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/จุดมุ่งหมาย/เป้าประสงค์/เพ่ือได้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
               ๓. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ 
              ๔.โดยมีผลการด าเนินงาน คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพครู และเครือข่าย
ความร่วมมือ 
              ๕.ควบคุม ติดตามและประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการด าเนินงานจึงได้วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  
     ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เป็นสถานศึกษาที่จั ดการศึกษาให้กับประชากร                

กลุ่มวัยเรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการด ารงชีวิต 

 
พันธกิจ 
      จัดการศึกษาให้กับประชากรกลุ่มวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกคนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  

น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการด ารงชีวิต 

 ความโดดเด่นของโรงเรียน  
         เป็นคนดี  มีความสุข  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
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           ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
                                   ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
 
                                  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 

       รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
        ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 

 
 

    เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
จากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ทุ่งอุดมวิทยา ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
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 กระบวนการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 
            ติดตามผลการด าเนินงาน 
                     ๑. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คนที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกอย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 
                      ๒.ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 
 
            ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
                      ๑. สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลส าเรจจของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
                      ๒.น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเหจนชอบ 
                     ๓. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อบรรลุตามเป้าหมายรายปีโดยจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมีปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนงานในรอบปีที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติได้ 

  โรงเรียนขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ปฏิบัติงาน ทุกฝ่ายกลุ่มงานมีหน้าที่ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินโรงเรียน ซึ่งก าหนดจาก
แผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มงานตน ผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  เมื่อ
ด าเนินโครงการกิจกรรมเสรจจสิ้น ส่งให้หัวหน้างานแผนงานเพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลย้อนกลับใช้ในการทบทวน 
จัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป 
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 2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจ าปีและก ากับ
ติดตามตรวจสอบและนิเทศงานอย่างสม่ าเสมอตามปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพ 
               ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการร่วมกัน
จัดแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานโรงเรียนเป็นผู้ก ากับ นิเทศติดตาม พร้อมกับผู้บริหารหรือเป็นการนิเทศ ก ากับ ติดตามโดยคณะ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งวิชาชีพให้เกิดในโรงเรียนอย่างหลากหลาย ในการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีข้ันตอนดังนี้ 
            ๑.จัดท าปฏิทินการนิเทศงานตามกลุ่มงานบริหาร 
            ๒.ท าบันทึกขออนุมัติโครงการผ่านหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้างาน หัวหน้าแผนงาน หัวหน้าการ
งาน เพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบโครงการอย่างมีส่วนร่วม 
            ๓.งานแผนงาน น าบันทึกขอด าเนินการโครงการมอบงานพัสดุด าเนินงานตามระเบียบฯ 
            ๔.ด าเนินงานตามโครงการ 
            ๕.รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนก าหนด 
          การลงมือปฏิบัติงานตามโครงการมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการที่เป็นเทคนิคและทักษะเฉพาะของผู้บริหาร
โครงการได้แก่ 
            1.การมอบหมายงานคือการกระจายงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายใน
ขอบเขตท่ีก าหนด ให้ผู้อื่นไปปฏิบัติ 
           2.การประสานงาน คือ การจัดให้คนในองค์กรท างานสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยจะต้องตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลัก ต้องมีการจัดระเบียบ 
วิธีการท างาน อีกท้ังความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อให้เกิดความคิดความเข้าใจ
ตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่ต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ท า
ให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ ากันทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น ท าให้ได้มาซ่ึงงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
            3.การติดตามและควบคุม  
             การติดตาม  หมายถึง  กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ท าเป็นประจ าเป็น 
ช่วงๆ  การวัดและการตรวจสอบดังกล่าวได้แก่การวัดปัจจัยน าเข้า (Inputs)กระบวนการ (Process)                                                                                  
และผลผลิต  (Outputs) การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการ
ไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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๔.ด าเนินการตามแผน 

๑.วิเคราะห์ปัญหาความ
ต้องการจ าเป็น 

๒.วิเคราะห์ทางเลือกในการ
แก้ปัญหา 

๓.เลือกทางเลือกที่เหมาะสม
วางแผน ๔.การเตรียมการนิเทศ 

๕.ประเมินผลการด าเนินงาน 

๑.การสร้างความเข้าใจระหว่างผู้รับนิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ 

๒.การหาความต้องการจ าเป็นของการนิเทศ
ภายใน 

๓.การวางแผนการนิเทศ 

๕.การปฏิบัติการนิเทศ 

๖.การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ 

๗.รายงานการนิเทศ ก ากับติดตาม 

 
 
  กระบวนการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังการนิเทศ ก ากับ ติดตามงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการนิเทศ ก ากับ ติดตามเชิงระบบ การนิเทศ ก ากับ ติดตามเชิงระบบ 
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                     รายงานผลการด าเนินโครงการประเมินโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
 2.6 สถานศึกษาก าหนดการรายงานความก้าวหน้าของด าเนินงานเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและ
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ในการปรับปรุงพัฒนางานพัฒนาบุคลากรและให้
ความช่วยเหลือ 
          โรงเรียนได้มีการก าหนดการรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ 
         ระยะที่ ๑ เป็นศึกษาสภาพ บริบท แนวทางการด าเนินงาน การสร้างความเข้าใจในกระบวนการ
ด าเนินงานโดยการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกระบวนการหลักในการด าเนินงานทุกระยะ และใช้
กระบวนการ TUWS ในการขับเคลื่อนด าเนินงาน 
        ระยะที่ ๒ เป็นกระบวนการด าเนินงานที่ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและกระบวนการ TUWS มี
ขั้นตอนดังนี้ 
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                      แผนผังแสดงแนวทางการด าเนินงานโดยการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 จากหลักการและทฤษฎีสามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินงานการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในการจัดการ
เรียนการสอนโครงงาน ด้วยนวัตกรรม TUWS  มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต้องมีการรวมกลุ่ม และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆกัน เช่น  
 1.1 จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน - กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน  
         - กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน - กลุ่มครูตามลักษณะงาน  
 1.2 จ านวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก ์หมุนเวียนเข้าร่วม ทุกกลุ่ม)  
 1.3 ระยะเวลา 2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา ก าหนดเป็นชั่วโมงชัดเจนจะดีมาก  
 1.4 จัดชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพ่ือไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระเพ่ิมข้ึน  
 1.5. การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการด าเนินการ  
2. บทบาทของบุคคลในการท า PLC  
 2.1 ผู้อ านวยความสะดวก - รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก - ควบคุมประเดจนการพูดคุย  
 - ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเหจน  
 2.2 สมาชิก - เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเหจนอย่างสร้างสรรค์ - รับแนวทางไปปฏิบัติและน า
ผลมาเสนอ พร้อมต่อยอด  
 2.3 ผู้บันทึก สรุปประเดจนการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook หรือ
รายงานการประชุม 
3. กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหา….”หาปัญหาส าคัญที่สุด สิ่งที่ต้องระวัง คือ การไม่ช่วยกันค้นหาปัญหาที่

แท้จริง ผลักปัญหาออกจากตัว  
4. หาสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา จากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริง เน้นไปที่การสอนของ

ครูเป็นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เช่น นักเรียนอ่านไม่ออก เป็นปัญหาส าคัญร่วมกัน ไม่ใช่สาเหตุ
ว่า พ่อแม่แยกทาง  

5. หาแนวทางแก้ไข “ปัญหา...” ที่ส าคัญนั้น จะแก้ไขอย่างไร ดูสาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ปัญหา
อาจใช้ประสบการณ์ของครูที่ทาให้เกิดความส าเรจจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ งานวิจัย หรือแหล่งอ่ืนๆ ที่มีการเสนอ
แนวทางไว้แล้ว จากนั้น สรุปแนวทางการแก้ปัญหาส าคัญ 1 เรื่อง หรือ 2 เรื่องตามสภาพของโรงเรียน  
             6. น าแนวทางที่สรุปเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหา มาช่วยกันสร้างงาน สร้างแผนงาน เลือกการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การกระบวนการ TUWS  มีสิ่งที่ต้องท าต่อ คือท าอย่างไร ท าเมื่อไร ใช้อย่างไร และตรวจสอบการ
ท างานอย่างไร จะเสนอผลระหว่างท างานและสรุปผลเมื่อไร 
             7. น าแผนที่ร่วมกันคิดไปใช้ตามก าหนดการท างาน ต้องน าไปใช้อย่างจริงจัง และกล้าเสนอผล จะ
ส าเรจจหรือไม่กจตาม และพร้อมจะน าไปปรับปรุง ต้องน าผลมาเสนอตามช่วงเวลา ผลงานที่อาจน าเสนอกันใน
ช่องทาง Line หรือ Facebook หรือรูปแบบอื่นๆ 
             8. น าผลมาสรุปสุดท้ายว่าผลเป็นประการใด ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ถ้าผลการ
ทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กจเผยแพร่หรือปรับปรุงให้ยิ่งขึ้น ผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กจปรับปรุง
ทดลองใหม ่
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         ระยะที่ ๓  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
         2.7 สถานศึกษามีการศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพและใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
        โรงเรียนมีการน ารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพและการใช้นวัตกรรมการบริหารเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานในโรงเรียนทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีการจัดท าวัฒนธรรมองค์กรที่
เชื่อมโยงความเป็นโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โดยการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ TUWS  
ยกตัวอย่างโครงการที่ใช้รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพและใช้นวัตกรรมของโรงเรียน  
“โครงการโรงเรียนปลอดขยะ” มีรายละเอียดดังนี้ 
              จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้ให้แนวทางจุดที่ควรพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน ควร
พัฒนาด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการค านวณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเหจนและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การพัฒนาความสามารถ
ด้านการวางแผน   ด้านบริหารจัดการ ให้โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาให้มีความเข้มแขจง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย
ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เข้าถึงชุมชน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้มี
การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี ควรมีการด าเนินการโดยใช้
กระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวิชา (รายงานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา) ดังนั้น โรงเรียนจึงได้ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาร่วมหาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแนวทางการด าเนินงานที่ตรงการ โดยให้ยึด
บริบท วัฒนธรรมการท างานของโรงเรียนเป็นแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร ชุมชน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา โอกาส 
จุดอ่อน ในภาพรวมโรงเรียนเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
หาแนวทางการบริหารจัดการ หารือผู้ปกครอง ชุมชน จึงได้แนวทางการบริหารจัดการ ตามแนวคิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้ 
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          จากแนวทางการบริหารจัดการ ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต้องมีการรวมกลุ่ม และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆกัน เช่น  
 1.1 จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน - กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน  
         - กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน - กลุ่มครูตามลักษณะงาน  
 1.2 จ านวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก ์หมุนเวียนเข้าร่วม ทุกกลุ่ม)  
 1.3 ระยะเวลา 2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา ก าหนดเป็นชั่วโมงชัดเจนจะดีมาก  
 1.4 จัดชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพ่ือไมใ่ห้ครูถือว่าเป็นภาระเพ่ิมข้ึน  
 1.5. การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการด าเนินการ  
2. บทบาทของบุคคลในการท า PLC  
 2.1 ผู้อ านวยความสะดวก - รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก - ควบคุมประเดจนการพูดคุย  
 - ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเหจน  
 2.2 สมาชิก - เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเหจนอย่างสร้างสรรค์ - รับแนวทางไปปฏิบัติและน า
ผลมาเสนอ พร้อมต่อยอด  
 2.3 ผู้บันทึก สรุปประเดจนการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook  
3. กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหา….”หาปัญหาส าคัญที่สุด สิ่งที่ต้องระวัง คือ การไม่ช่วยกันค้นหาปัญหาที่

แท้จริง ผลักปัญหาออกจากตัว  
4. หาสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา จากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริง เน้นไปที่การสอนของ

ครูเป็นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เช่น นักเรียนอ่านไม่ออก เป็นปัญหาส าคัญร่วมกัน ไม่ใช่สาเหตุ
ว่า พ่อแม่แยกทาง  

5. หาแนวทางแก้ไข “ปัญหา...” ที่ส าคัญนั้น จะแก้ไขอย่างไร ดูสาเหตุของปัญหา แนวทางแก้ปัญหา
อาจใช้ประสบการณ์ของครูที่ทาให้เกิดความส าเรจจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ งานวิจัย หรือแหล่งอ่ืนๆ ที่มีการเสนอ
แนวทางไว้แล้ว จากนั้น สรุปแนวทางการแก้ปัญหาส าคัญ 1 เรื่อง หรือ 2 เรื่องตามสภาพของโรงเรียน  
             6. น าแนวทางที่สรุปเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหา มาช่วยกันสร้างงาน สร้างแผนงาน เลือกการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การกระบวนการ TUWS  มีสิ่งที่ต้องท าต่อ คือท าอย่างไร ท าเมื่อไร ใช้อย่างไร และตรวจสอบการ
ท างานอย่างไร จะเสนอผลระหว่างท างานและสรุปผลเมื่อไร 
             7. น าแผนที่ร่วมกันคิดไปใช้ตามก าหนดการท างาน ต้องน าไปใช้อย่างจริงจัง และกล้าเสนอผล จะ
ส าเรจจหรือไม่กจตาม และพร้อมจะน าไปปรับปรุง ต้องน าผลมาเสนอตามช่วงเวลา ผลงานที่อาจน าเสนอกันใน
ช่องทาง Line หรือ Facebook หรือรูปแบบอื่นๆ 
             8. น าผลมาสรุปสุดท้ายว่าผลเป็นประการใด ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ถ้าผลการ
ทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กจเผยแพร่หรือปรับปรุงให้ยิ่งขึ้น ผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กจปรับปรุง
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          โรงเรียนจึงน าแนวทางการบริหารจัดการ ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ใช้ในกับการ
บริหารจัดการขยะในโรงเรียนโดยการจัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวทาง
หนึ่งในการลดปัญหาและสร้างจิตส านึกให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดขยะอย่างถูกวิธีและใช้ประโยชน์
อย่างสูงสุด โดยน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติตนเรื่องของความพอประมาณ  มี
การด าเนินการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการ ด้านความมีเหตุผลได้มีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาโดยหาสาเหตุที่เกิดปัญหาและหาวิธีการแก้ไขเพ่ือการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ให้มี
ความรู้ รู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ โดยมีเงื่อนไขด้านความรู้ คือ  ครูและนักเรียนมีแนวทางใน
การจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสม  สามารถใช้ประโยชน์จากขยะอย่างสูงสุดมีความรอบรู้ในเรื่องที่ท า  ความ
รอบรู้ด าเนินการโครงการอย่างรอบคอบ  มีการด าเนินการที่เน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน  การ
ด าเนินงาน การตรวจสอบและประเมินโครงการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการอย่างระมัดระวัง  และใน
ด้านเงื่อนไขคุณธรรมได้ส่งเสริมให้นักเรียน  ครูและบุคลากรน าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ในการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  โดยสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริต  ใช้ทรัพยากรที่มีได้
อย่างคุ้มค่า  และด าเนินการจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม   มีความขยันอดทนต่อการท างานที่ได้รับมอบหมาย  
ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินงานโครงการทุกขั้นตอนตามแผนงานอย่างเป็นระบบ  มีการเสียสละเวลาในการ
ท างานอย่างเตจมที่ ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี  ซึ่งเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาด้าน
ขยะในโรงเรียนแล้วจะท าให้นักเรียนสามารถรู้วิธีการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกวิธี  รู้จัก
แบ่งปัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อีกทั้งยังสามารถเป็นผู้น าในการขยายผลโดยการเผยแพร่ความรู้แก่นักเรียน
ภายในโรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะให้แก่ชุมชนได้
อย่างแพร่หลาย  ซึ่งการด าเนินงานโครกการจะน าไปสู่ความเจริญงอกงามทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นด้านเศรษฐกิจโรงเรียนได้มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและน าขยะที่ได้จากการคัดแยกไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่โรงเรียน  ด้านสังคมโรงเรียน
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ  การท าปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่พลิกกลับกอง  และสามารถ
เผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการขยะให้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  ด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีภูมิ
ทัศน์และบรรยากาศที่เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้ปราศจากมลพิษ  สวนด้านวัฒนธรรมนักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้านการจัดการขยะในวิธีการที่หลากหลายเมาะสม
กับขยะประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานศึกษา 
 จากที่ได้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะนั้น ผู้บริหารสถานศึกษายังได้ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมสู่ชุมชนโดยส่งเสริมให้กลุ่มนักเรียนแกนน าไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้
ถูกวิธี  การน าเอาขยะที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตให้กับชาวบ้านในชุมชนต าบล
บ้านขอ เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะ ลด ละ เลือกการทิ้งขยะที่ไม่ถูกวิธี  
แกล้วหันมาให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ตลอดจนการน าขยะที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้
ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  เพ่ือให้เกิดกรขับเคลื่อนการลดปัญหาขยะทั้งในโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน
อย่างยั่งยืน  โดยโรงเรียนได้มีการออกแบบการบริหารจัดการนวัตกรรม  ดังนี้
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กิจกรรมเขตพื้นท่ีสะอาด ปราศจากโรคภัย และกิจกรรมBig Cleaning Day 

กิจกรรมการท าสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้จากวัสดุ และกิจกรรมบูรณาการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะบ้านป่าเส้า จ.ล าพูน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่ 

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้ด าเนินการตามกิจกรรมที่ออกแบบก าหนดไว้ทุกข้ันตอนและมีการปรับปรุง
ตลอดจนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนและชุมชน  โดยได้ด าเนิน
กิจกรรมดังนี้ 
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กิจกรรมท าให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ 

กิจกรรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้แห้งแบบไม่พลิกกลับกอง 

กิจกรรมธนาคารขยะ 

กิจกรรมชุมนุม 
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กิจกรรมท าเครื่องปั่นเศษใบไม้แห้งจากเศษวัสดุเหลือใช้ 

กิจกรรมอนุรักษ์แหล่งท้องเท่ียวในต าบลบ้านขอ 

กิจกรรมโครงงานชั้นจบ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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หน่วยงานจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปางและองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอเข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้แห้งแบบไม่พลิกกลับกอง 

 
     โครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ทั้งในและนอก
หน่วยงานอื่นๆ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ตลอดทั้งยังได้รับรางวัลเชิงประจักษ์  ดังนี้ 
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