๑

นวัตกรรมบริหารการศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย นางพรทิพย์ ทานะมัย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
ผลงานนวัตกรรมบริหารการศึกษาของโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ชื่อว่า แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม
BANKhOI MODEL
BANKhOI MODEL : BUILD-ACTION-NETWORK for- KEEP UP QUALITY higher with - OBJECTIVE
and -INTEGRATION MODEL พัฒนามาจากกรอบวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนของผู้รายงานที่ว่า “สร้าง
ระบบบริหารที่ดี สร้างครูมืออาชีพ สร้างสรรค์คุณภาพผู้เรียน” ผนวกกับ แนวคิดทฤษฎีในการบริหารทั่วไป ทฤษฎี
บริหารการศึกษา แนวคิดจากการวิจัย บริบทและแนวโน้มทางการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านข่อยวิทยาที่ผ่านมา และบริบทของโรงเรียนบ้านข่อยวิทยาในปัจจุบัน นามาสรุป
เป็นกรอบแนวคิด นวัตกรรม แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม BANKhOI MODEL มีแผนผังกรอบแนวคิดดังนี้
บริบทและ
สิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลง
- ด้านสังคม
- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านการเมือง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พระราโชบาย ร.๑๐
นโยบายรัฐบาล
นโยบาย ศธ.
นโยบาย สพฐ.
นโยบบาย สพม. /
จังหวัด

B:สร้าง

ระบบบริหาร
ที่ดี

B:สร้าง

ครู
มืออาชีพ

A : จัดกิจกรรม

B:สร้าง

I : บูรณาการ
N : เครือข่าย

คุณภาพ
ผู้เรียน

Kh : ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน
ให้สูงขึ้น
O : เป้าประสงค์

แผนผังกรอบแนวคิดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม BANKhOI MODEL
B : BUILD หมายถึง สร้างระบบบริหาร (Build Administration System) นากรอบแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ
(System Theory) และวิธีการเชิงระบบ((System Approach) มาใช้ โดยที่ผู้บริหารคานึงถึงการบริหารการศึกษา
ตามทฤษฎีระบบ(นพพล โพธิ์เงิน,๒๕๖๐,หน้า ๑๔๕) ทีม่ ีส่วนประกอบที่สาคัญ ๔ ประการ ได้แก่๑) ปัจจัยนาเข้า
(Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุกๆ ด้าน ได้แก่ บุคลากรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์การบริหาร จัดการ
และแรงจูงใจ ที่เป็นส่วนเริ่มต้นและเป็นตัวจักรสาคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ ๒) ปัจจัยกระบวนการ (Process)
คือ การนาเปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุกประเภท มาใช้ในการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เนื่องจาก
ในกระบวนการจะมีระบบย่อย ๆ รวมกันอยู่หลายระบบครบวงจร ตั้งแต่การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและ
การ ประเมินผล การติดตามตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อให้ปัจจัยทั้งหลายเข้าไปสู่กระบวนการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๓)
ผลลัพธ์ (Product or Output) เป็นผลที่เกิดจากกระบวนการของการนาปัจจัยมาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ๔) ผลกระทบ (Outcome or Impact) เป็นผลที่เกิดขึ้น ภายหลังจากผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งอาจเป็น
สิ่งที่คาดไว้ หรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็ได้ ทฤษฎีระบบให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

๒

นาแนวคิดเกณฑ์คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) ในเรื่องการให้
ความสาคัญกับกระบวนการดาเนินงาน
ผู้บริหารใช้ระบบการนาองค์กร(LEADERSHIP SYSTEM) ซึ่งระบบการนาองคกร คือ ๑) วิธีการนาองคกร
อยางเปนทางการและไมเปนทางการที่ถูกใชทั่วทั้งโรงเรียน ๒) เปนรากฐานสาหรับการตัดสินใจที่สาคัญ
๓) เปน กระบวนการในการตัดสินใจและนาผลการตัดสินใจไปสื่อสารและปฏิบัติ ซึง่ ระบบการนาองคกร ประกอบ
ดวยโครงสรางและกลไกในการตัดสินใจ การทาใหมั่นใจเรื่องการสื่อสาร ๒ ทิศทาง การเลือกและการพัฒนาผูนา
การเสริมสรางคานิยม การประพฤติปฏิบัติ อยางมีจริยธรรม ทิศทาง และความคาดหวังตอผลการดาเนินการ ระบบ
การนาองคกรที่มีประสิทธิผลตองคานึงถึงความสามารถและความตองการของบุคลากร นักเรียนและผูมีสวนไดสวน
เสียอื่น และตองตั้งความคาดหวังตอผลการดาเนินการ และการปรับปรุงผลการดาเนินการใหสูง ระบบการนาองคกร
สรางความภักดีและการทางานเปนทีม โดยขึ้นอยูกับวิสัยทัศนและคานิยม รวมทั้งการมุงไปสูเปาประสงครวมของ
โรงเรียน ระบบการนาองคกรกระตุนและสนับสนุนความคิดริเริ่ม การสรางนวัตกรรมและการเสี่ยงที่เหมาะสม การจัด
โครงสรางสายการบังคับบัญชาตามเจตจานงและหนาที่ ระบบการนาองคกรที่มีประสิทธิผลตองมีกลไกที่ผูนาใชในการ
ประเมินตนเอง การรับขอมูลปอนกลับและการปรับปรุง (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,๒๕๕๙ , หน้า ๑๑๑)
ผู้บริหารสร้างครูมืออาชีพให้มีความรักและเชื่อมั่นในสถาบัน มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
ผู้บริหารสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ร่วมจัด ร่วมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา
A : ACTION หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ใช้วงจรคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อน
โดยจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและกิจกรรมตาม
นโยบาย กิจกรรมต่างๆจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนงานของโรงเรียน ซึ่งจากวิสัยทัศน์ส่วน
ตนของผู้รายงาน ได้นามาถ่ายทอดวิสัยทัศน์และหลอมรวมเป็นวิสัยทัศน์ร่วม ได้วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน : เป็นองค์กรแห่งปัญญา ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี สร้างเด็กดีสู่สังคมโลก
นามากาหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน เพื่อนาลงสู่การปฏิบัติ ดังนี้
พันธกิจ
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความสุจริต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้าหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก)
๓. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
๔. พัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การใช้เทคโนโลยี การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสุจริต การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง และ
การทางานเป็นทีม
เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๒. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
๓. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. สถานศึกษาบริหารทุนและทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๓

กลยุทธ์
๑. สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน
๒. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
๓. การพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียน
๔. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๕. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
๖. การพัฒนาครู
๗. การพัฒนาระบบควบคุมองค์กร
แผนงาน
๑. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศึกษา
๒. สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานกับทุกภาคส่วน
๓. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔. พัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียน
๕. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
๗. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
N : NETWORK หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือ การมีส่วนรวม การระดมทรัพยากรทางการศึกษา ภาค
ประชาสังคมต่างๆ ใช้ทฤษฎีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักการสร้างความร่วมมือ โดยการ ปรับตัวยืดหยุ่น มุ่ง
การสื่อสาร ประสานสัมพันธ์ ร่วมกันทุกฝ่าย (ศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,๒๕๔๗,หน้า ๕๘-๗๙)
Kh : KEEP UP QUALITY higher หมายถึง สร้างสรรค์คุณภาพ ยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น
สร้างนักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน การค้นคว้า
สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตอาสา รู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการดารงชีวิตในสังคมยุค
ใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ สามารถนาเสนอผลงานได้อย่าง
สร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง
ใช้กระบวนการวงจรคุณภาพในการขับเคลื่อน P-D-C-A
ใช้การเทียบเคียง Benchmark กับองค์กรที่มีคุณภาพ
ใช้กระบวนการดาเนินการ ของ OBECQA หรือ SCQA กาหนดขั้นตอนการดาเนินการ
ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
O : OBJECTIVE หมายถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ
พัฒนาสู่โรงเรียนที่มคี ุณภาพหรือโรงเรียนที่มีประสิทธิผล มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย
เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้ปกครองและชุมชนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมิน ร่วมปรับปรุงแก้ไขและร่วมยินดีในความสาเร็จ
โรงเรียนที่มีคุณภาพจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะ ๑๐ ประการ คือ ๑) มีความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
๒) มีความเป็นองค์กรวิชาชีพ ๓) มีการตัดสินใจร่วมและการมีวิสัยทัศน์ร่วม ๔) มีกลุ่มการบริหารตนเองและการ
ติดต่อสื่อสารที่ดี ๕) มีการจูงใจเพื่อการสร้างสรรค์ ๖) มีผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือผู้นาแบบเปลี่ยนสภาพ ๗) มี
วัฒนธรรมและบรรยากาศองค์การที่สร้างสรรค์ ๘) มีการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ๙) มีการบริหาร
หลักสูตรและการสอนที่ดี และ๑๐) มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล จะบรรลุผลสาเร็จในการจัดการศึกษา ความมีคุณภาพนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน มีความสอดคล้องกันระหว่างระบบการบริหาร ระบบการจัดการเรียนการสอน

๔

ระบบการวัดผลประเมินผลการเรียน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนระบบที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือใน
รูปภาคีเครือข่ายต่างๆ
I : INTEGRATION หมายถึง การบูรณาการเป็นการประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร ขีดความสามารถและอัตรากาลังของบุคลากร การปฏิบัติการ ผลลัพธและการวิเคราะห เพื่อ
สนับสนุนเปาประสงคที่สาคัญขององคกร การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกัน และจะสาเร็จไดก็ตอเมื่อการดาเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการผลการดาเนินการ
ขององคกรมีการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ (สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,๒๕๕๙ , หน้า ๑๑๐)
ใช้การบูรณาการพันธกิจหรือบูรณาการการทางานหรือทางานแบบบูรณาการ หมายถึงดาเนินงานในเรื่อง
เดียวกันแล้วตอบสนองหลายกิจกรรม/ งาน/ โครงการ/ แผนงาน/กลยุทธ์และสนองหลายนโยบาย โดยคานึงถึง
เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นหลัก
BUILD
ACTION

INTEGRATION

BANKhOI
MODEL
OBJECTIVE

NETWORK

KEEP Quality higher

แผนผังแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของ BANKhOI MODEL
การนานวัตกรรม แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม BANKhOI MODEL ไปใช้
โดยนาไปจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามแผนงาน โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปี ๒๕๖๒ และกิจกรรมที่
สนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยทางานในเชิงบูรณาการ ภายใต้การสนับสนุน
ของเครือข่ายความร่วมมือ
พรทิพย์ ทานะมัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา

