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หมวด 6  
การปฏบิัติการ  
(Operations) 

 
6.1 กระบวนการท างาน (Work  Process) 
 ก.  การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ 
 (1) ข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการ 

 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีวิธีการในการจัดท าข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการท างาน
ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ คือ PDCA ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นเอกภาพ  
เกิดขึ้นจากการออกแบบและน าสมรรถนะหลักของโรงเรียนไปเป็นแนวทางของการด าเนินงาน ส่วนขั้นตอน
และวิธีการจัดท าข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการท างาน  เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ
โรงเรียนฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอนทุกคน ดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  โดย
เทียบเคียงกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  ความต้องการของนักเรียน  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบทของโรงเรียน วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์    

2. ก าหนดความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการส ารวจข้อมูลจากนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
                 3. ออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ  ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  โดยเพิ่มรายวิชา 
IS1 ,  IS2 และ IS3  รายวิชาภาษาจีน ทุกระดับช้ัน  และรายวิชาเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้เรียน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
                 4. วิเคราะห์ข้อก าหนดที่ส าคัญของหลักสูตรและกระบวนการ  เป็นการด าเนินการโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   และครูผู้สอนทุกคน 

               5. ปรับปรุงหลักสูตร/กระบวนการใหม่  เป็นการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา/กระบวนการ
ใหม่  เมือ่มีการน ามาใช้  ประเมินผล มีการปรับปรุงพัฒนา 

                 6. น าหลักสูตร/กระบวนการสู่การปฏิบัติ   ประชุมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน าสู่การปฏิบัติ
ท่ัวทั้งองค์กร 
                 7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม   เป็นการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการน าหลักสูตร ข้อก าหนดของ
หลักสูตรและกระบวนการไปใช้โดยผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   
และครูผู้สอน 
                 8. ประเมินผล  เป็นการประเมินผลว่าหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นไปตามความต้องการของ
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม ่
                 9. รายงานผล  เป็นการรายงานผลการด าเนินการ  ปรับปรุงการด าเนินการ ข้อมูลสารสนเทศ
การด าเนินการ 
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           โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  ได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังกล่าว  ได้ข้อก าหนดท่ีส าคัญของหลักสูตร
และกระบวนการ   ดังนี ้

 

ตารางที่ 6.1 แสดงข้อก าหนดส าคัญของหลักสูตรและกระบวนการท างาน 
กระบวนการท างาน (ข้อก าหนดของหลักสูตร) หลักสูตร 

1. ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกรายวิชา  
2. จัดการเรียนการสอนและประเมินผลทุกรายวิชา 
3. ก าหนดครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ด้านโครงงานเป็น
ผู้สอนและเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษา
ค้นคว้า 
4. จัดการสอนภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา และ
ภาษาจีนในการส่ือสารกับนักเรียนท้ังในและนอก
ห้องเรียนให้นักเรียนทุกคน 
5. ก าหนดน าเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา IS 
6. ก าหนดน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์  
7. ก าหนดน าเสนอผลงานนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เผยแพร่สู่
สาธารณชนด้วยกิจกรรม Open House 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 เทียบเคียงหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
-รายวิชา IS1 , IS2 , IS3 

จัดแผนการเรียนมุ่งเน้นความสามารถของผู้เรียน
ตามศักยภาพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - ห้องเรียนท่ัวไป 
 - ห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- แผนการเรียน วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
- แผนการเรียน ศิลป์ค านวณ 
- แผนการเรียน ศิลป์ภาษา 
- แผนการเรียน ศิลป์ท่ัวไป 
  

 
  (2) แนวคิดในการออกแบบ 

 โรงเรียนมีวิธีการในการออกแบบหลักสูตร  ให้มีความสอดคล้องวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   มีการบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายของโรงเรียน  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้เทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  จากการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และครูทุกคน บริหาร
จัดการโดยใช้แนวคิดของวงจรคุณภาพ คือ PDCA  เพื่อขับเคล่ือนการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนและโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน ตามบริบท  
และตามความพร้อมของโรงเรียน  เช่น บุคลากร อาคารสถานท่ี ส่ือเทคโนโลยี การสนับสนุนของชุมชนเป็นต้น 

 
 
 

 ข. การจัดการกระบวนการ 
 (1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ 

    ในแต่ละกระบวนการท่ีเกิดจากผู้มีส่วนร่วมร่วมกันก าหนด โดยมีเป้าหมายของกระบวนการ
ส่งผลต่อเป้าประสงค์ส าคัญของโรงเรียน คือ คุณภาพของผู้เรียน  น าสู่การปฏิบัติโดยผ่านการประชุมครูและ
บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนเปิดภาคเรียน  มีการนิเทศ  ก ากับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน  
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หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการตามขั้นตอน  น าผลการด าเนินการ  สภาพ
ปัญหามาด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการท างาน  แล้วน าสู่การปฏิบัติ 
 (2) กระบวนการสนับสนุน 
                   โรงเรียนมีวิธีก าหนดกระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญโดยการมี ส่วน ร่วมของผู้บริหาร   
รองผู้อ านวยการ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท้ัง 5  กลุ่มบริหารงาน ในการก าหนดกระบวนการสนับสนุน  เพื่อให้
น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้  โดยมีกระบวนการสนับสนุน  ดังนี้ 

       1. กระบวนการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
       2. กระบวนการจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
       3. กระบวนการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี  
       4. กระบวนการบริหารการเงนิและพัสดุ 

             (3) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ 
    โรงเรียนมีวิธีการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ โดยน าผลการปฏิบัติ ปัญหา 

ข้อเสนอแนะ ผลการประเมินการใช้หลักสูตร ผลผลิตจากหลักสูตร ความเห็นของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการท างานให้ดีขึ้น  
โดยผู้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน  หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูผู้สอนทุกคน  ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ น าเสนอหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ประกาศใช้  น าหลักสูตรฉบับปรับปรุงและ
กระบวนการมาใช้   ใช้วงจรคุณภาพ  PDCA  ในการบริหารจัดการในทุกขั้นตอน ซึ่งต้องมีการวัด ประเมินผล และ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานและเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
กระบวนการท างานท่ีวางไว้ 

 
 ค. การจัดการนวัตกรรม 
         โรงเรียนมีวิธีการด าเนินการตามกลยุทธ์ 2.1 ก(2) โดยมีการใช้ข้อมูลจากปัจจัยส าคัญประกอบการ
วางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนด้านทรัพยากร  การเงิน และความพร้อมด้านอื่น ๆ  ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
แผนปฏิบัติการหากมีการเปล่ียนแปลงด้านหลักสูตรและกระบวนการ การรับฟังข้อมูลความต้องการจาก
นักเรียน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงกระบวนการ ครอบคลุมในทุกกลุ่ม
บริหารงาน  น าสู่การปฏิบัติท้ังองค์กร มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควบคุม ประเมินผลการ
ด าเนินการ รายงานการประเมินคุณภาพ  จนเกิดเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน   
      ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
         โรงเรียนมีวิธีการลดต้นทุนโดยภาพรวมคือ การลดต้นทุนการบริหารภายในและภายนอกเพื่อบริหาร
จัดการให้เกิดผลเสียน้อยท่ีสุด  และไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของงานต่าง ๆ ของกระบวนการท างาน  ท้ัง 5  กลุ่ม
บริหารงาน  ดังนี้ 
 1. ส ารวจ ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคท่ีท าให้เกิดการสูญเสียของต้นทุน ท้ังท่ีอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานและท่ีไม่สมบูรณ์เกิดการช ารุด  ศึกษา และส ารวจปัจจัยน าเข้าของทุกกลุ่มบริหารงาน 
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 2. ทบทวนหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานท้ัง 5 กลุ่มงาน เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนในทาง
ปฏิบัติ  จัดให้มีการด าเนินการโดยการบูรณาการ โดยเป้าหมายส าคัญคือคุณภาพผู้เรียน เพื่อลดต้นทุนการ
ด าเนินการ 
 3. ท าความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียนและรณรงค์ตามมาตรการประหยัดในภาครัฐ โดยถือเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกัน 
  4. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในกระบวนการท างาน ใช้ระบบการติดต่อส่ือสารท่ีเน้น
ความรวดเร็วทั่วถึงและประหยัด  เช่น  my office, e-mail, line, face book  การประชาสัมพันธข์่าวสาร
ของงานผ่านเว็บไซต์  เป็นต้น 
               5. ประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในรอบปีเพื่อทราบผลผลิตว่าบรรลุตามเป้าหมาย 
ประเมินความพึงพอใจ  ความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
               6. วางแผนปรับปรุงลดต้นทุนอย่างเป็นระบบ  โดยรวบรวมรายละเอียดต้นทุนผลผลิตในแต่ละ
กระบวนการท างาน  ท้ังต้นทุนท่ีใช้ประจ า และต้นทุนผันแปร  เช่น  ค่าจ้าง  ค่าโทรศัพท์  ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามัน
รถ  เป็นต้น  
      7. ก ากับติดตามการใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการ  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการปีต่อไป 
               8. ประเมินผล ตรวจสอบ น าเสนอข้อมูลและเผยแพร่ต่อไป 
 
 ข. การจัดห่วงโซ่อุปทาน  
          โรงเรียนได้ด าเนินการเกี่ยวกับห่วงโซอุ่ปทาน  โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่ือมั่น 
ผู้ส่งมอบ ครู และบุคลากรในโรงเรียน วิทยากรให้ความรู้ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ   มีคุณสมบัติและพร้อมท่ี
จะยกระดับคุณภาพการศึกษา  และสร้างความพอใจให้กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีกระบวนการ
ดังนี ้
           1. ต้ังคณะกรรมการเพื่อเก็บรวบรวมข้อคิดเห็น  ข้อมูลความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ผู้ปกครอง  และผู้เกี่ยวข้อง  
           2. วิเคราะห์ข้อมูล  ประมวลความคิดเห็นว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ ของ
โรงเรียนหรือไม่  เพื่อประกอบการพิจารณาน าไปด าเนินการปรับปรุงกระบวนการ 
           3. คัดเลือกผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีส่งมอบท่ีมีคุณสมบัติตามข้อก าหนด 
           4. นิเทศ ก ากับติดตาม  และประเมินผล 
           5. น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา   
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 ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย 
      (1) ความปลอดภัย  

 
ภาพประกอบท่ี 6.1  แสดงกระบวนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 

 
             โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มวีิธีการในการท าให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการปลอดภัย โดยเน้นการ 
มีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผน  วิเคราะห์ต้นเหตุของ
ความล้มเหลว จัดท ากระบวนการป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น ควบคุม ก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบกระบวนการ  
ประเมินผล และรายงานผล อย่างเป็นระบบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบหมายให้ทุกกลุ่มบริหารงานมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ท้ังหมด  8  ขั้นตอน ดังนี ้
             
 
 
 

 

8.ปรับปรุง 
พัฒนา 

 

6.ประเมินผล 

5.
ประชาสัมพันธ์ 
น าสู่การปฏิบัติ 

4.ก าหนด
มาตรการความ

ปลอดภัย 

3.จัดท าแผน
ความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 

2.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ

รับผิดชอบ 

 

1.ประชุม 
วางแผน 

 

ระบบความ
ปลอดภยั 
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            1. ประชุมวางแผน  
                - ประชุมวางแผนการสร้างความปลอดภัยภายในสถานศึกษา วิเคราะห์ทบทวนความปลอดภัย
ภายในสถานศึกษาท่ีผ่านมา  แต่ละกิจกรรมเพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ  ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียน 
            2. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
                - แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมท่ีด าเนินการ  เช่น แต่งต้ังครูเวรและยาม
รักษาการณ์ภายในบริเวณโรงเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง ท้ังในวันราชการและวันหยุดราชการ  แต่งต้ังครูท่ีปรึกษา
เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างของโรงเรียน เป็นต้น 
             3. จัดท าแผนความปลอดภัยภายในสถานศึกษา 
                - จัดท าแผนความปลอดภัย  จัดสรรงบประมาณ  จัดท าแผนงาน/โครงการท่ีเกี่ยวข้อง 
                - จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยมีคุณครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนท่ีปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด เมื่อนักเรียนมีปัญหา คุณครูท่ีปรึกษา หรือคุณครูท่ีอยู่ในขณะเกิดเหตุ  จะเป็นบุคคลท่ีแจ้งเหตุการณ์
ต่าง ๆ อย่างเป็นล าดับข้ันตอนตามลักษณะความรุนแรงของเหตุการณ์  
                 - ดูแลท าความสะอาด มีการก าจัดจุดเส่ียงตลอดเวลา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ท่ัวบริเวณโรงเรียน เพื่อ
ไม่ให้เป็นพื้นท่ีท่ีเป็นอันตรายแก่นักเรียน คุณครู และบุคลากรทุกคนของโรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมท่ีโปร่ง ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ไร้มลพิษ  
                 - จัดการป้องกันอุบัติเหตุ โรงเรียนมีห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ พร้อมคุณครูประจ าห้องพยาบาล 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้  
                 - มีเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านตาขุนท่ีพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีเกิน
ความสามารถของคุณครูในโรงเรียน  
                  - ดูแลความปลอดภัยของอาคารเรียน  อาคารประกอบ มีความมั่นคง สะดวกในการใช้งาน โดย
ด าเนินการตรวจสอบและซ่อมระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 
                  -   ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารให้มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภคอยู่
เสมอ 
            4. ก าหนดมาตรการความปลอดภัย 
                - มียามดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอด 24 ช้ัวโมง 
                - ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง ทุกอาคารและบริเวณท่ีเป็นจุดอับหรือจุดเส่ียง
ของโรงเรียน   
                 - จัดระบบติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ
โทรศัพท์ท่ีท่ัวถึงและทันต่อเหตุการณ์  แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ไว้ท่ีบริเวณปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวร และยาม
รักษาการณ์ 
                - มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจในโครงการหนึ่งต ารวจหนึ่งโรงเรียนช่วยดูแลความปลอดภัยและประสานงาน
ระหว่างโรงเรียนกับสถานีต ารวจในพื้นท่ีทุกวัน  
                - จัดท าประกันอุบัติเหตุประจ าปีของนักเรียนและคุณครูบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ด้านสุขภาพ
ได้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีท้ังนักเรียน คุณครูและบุคลากรของโรงเรียน   
                - ซ่อมรั้ว อาคารเรียน อาคารประกอบ  ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และปลอดภัย 
                - ติดต้ังเครื่องกรองน้ าใช้และน้ าด่ืมเพื่อให้บริการแก่นักเรียน  และบุคลากร 
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                  - ประสานหน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านตาขุนเข้ามาดูแลเรื่องการก าจัดยุงลายเพื่อป้องกัน
ไข้เลือดออก และไข้อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับยุงเป็นพาหะ  
                  - ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของโรงเรียนเดือนละครั้ง 
            5. ประชาสัมพันธ์น าสู่การปฏิบัติ 

      - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบในแต่ละกิจกรรมเพื่อน าสู่การปฏิบัติท่ัวท้ังโรงเรียน 
      - แจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์โรงเรียน เพื่อแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ถึงนักเรียนผู้ปกครองและ

บุคลากรและชุมชนให้ทราบโดยท่ัวกันอย่างสม่ าเสมอ 
            6. ประเมินผล 
                ประเมินผลการด าเนินการด้านความปลอดภัย  สรุป  รายงานผล 
            7. ปรับปรุงพัฒนา 
                น าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบความปลอดภัยของโรงเรียน 

   
 (2) การเตรียมความพร้อมสู่ภาวะฉุกเฉิน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

ภาพประกอบท่ี 6.2 แสดงการเตรียมความพร้อมสู่ภาวะฉุกเฉิน 
 

การเตรียม
ความพร้อมสู่
ภาวะฉุกเฉิน

ฉุกเฉิน 

1.เตรียมความพร้อมก่อนเกิด
ภาวะฉุกเฉิน 

-ประชุม วางแผน   
-มอบหมาย   
-ติดต้ังอุปกรณ์พร้อมใช้งาน 
-สารสนเทศโทรศัพท์ฉุกเฉิน 

2.การปฏิบัติการขณะเกิด
ภาวะฉุกเฉิน 

- รายงานผู้บริหาร ด าเนินการ  
ก ากับ 
- ประเมิน  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การฟ้ืนฟูหลังเกิด
ภาวะฉุกเฉิน 

-ประเมินความเสียหาย 
-ฟื้นฟู  ปรับปรุง   
 ซ่อมแซม 
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                   โรงเรียนจัดระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉินโดยค านึงถึงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเกิดภาวะฉุกเฉิน  การปฏิบัติการขณะเกิดภาวะฉุกเฉิน  และการฟื้นฟูหลังเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน  ภายใต้มาตรการท่ีเหมาะสมและรัดกุม  3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6.2 แสดงมาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อภัยพิบัติ และภาวะฉุกเฉิน 

ขั้นตอน การด าเนินการ 

1.การเตรียมความ
พร้อมก่อนเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน 

- ประชุมวางแผน วิเคราะห์ภาวะฉุกเฉินท่ีคาดว่าสามารถเกิดข้ึนได้ เช่น ไฟไหม้ น้ า
ท่วม เกิดโรคระบาด หรือระบบเทคโนโลยีขัดข้อง   เตรียมความพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินโดยการมีส่วนร่วมทั้ง  5 กลุ่ม บริหารงาน  และมอบหมายผู้รับผิดชอบ   
สร้างความตระหนักให้ครูบุคลากร  นักเรียน รณรงค์ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยใน
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  ห้องท างาน  ก่อนท่ีจะกลับบ้าน 
- แต่งต้ังครูเวรและยามรักษาการณ์ภายในบริเวณโรงเรียนตลอด 24 ช่ัวโมง         
ท้ังในวันราชการและวันหยุดราชการ  
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย (อุปกรณ์ดับเพลิง) ทุกอาคาร 
และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
- ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนอย่างท่ัวถงึ ทุกอาคารและบริเวณท่ีเป็นจุดอับ
หรือจุดเส่ียงของโรงเรียน   
- จัดกุญแจส ารองส าหรับเปิดอาคารเรียนและอาคารประกอบเพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 
- จัดท าและรวบรวมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย 
ไว้ที่บริเวณปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวร  และยามรักษาการณ์ 
- ตรวจสอบกระบวนการท่ีวางไว้ทุกข้ันตอน และรายงานผลการตรวจสอบ 

2. การปฏิบัติการ
ขณะเกิดภาวะฉุกเฉิน   

- ผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชา  โดยด่วน  และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีวางไว้ 
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้ันตอน 
- ก ากับติดตาม การด าเนินการ  ประเมินผลการด าเนินการ  
- ปรับปรุงระบบการด าเนินการตามสถานการณ์  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
- รายงานผู้บังคับชา และต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้วแต่กรณี 

3. การฟื้นฟูหลังเกิด
ภาวะฉุกเฉิน 

- ผู้รับผิดชอบประเมินความเสียหายหรือผลกระทบจากการเกิดภาวะฉุกเฉิน    
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามระเบียบของทาง
ราชการ และประสานเครือข่าย  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการช่วยเหลือ  
ฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพเดิมภายในเวลารวดเร็ว  ตามสถานการณ์ 
- ก ากับติดตาม การด าเนินการ  ประเมินผลการด าเนินการ   
- ปรับปรุงระบบการด าเนินการ  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  และรายงาน 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

 
 


