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ชื่อเรื่อง      การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ  
               TOOMPHIT MODEL 
ผู้จัดท า      นายปนุพงษ์  เถาว์รินทร์     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 
ปี             พ.ศ. 2565 
ประเภทนวัตกรรม ด้านบริหารจัดการ 
 

1. หลักการ 
เพื ื อสนองเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศึกษาทื ่เนื นให ม การกระจายอำนาจการบริหารจัดการท ่ด      

ตามืพระราชบัญญัตืิการศืึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 แกื ไขเพืิ่มเตืิม (ฉบับท ่ 2)  มาตรา 39  และ มาตรา 44 โรงเร ยน
ตูมพิทยานุสรณ์  เปื นโรงเร ยนขนาดกลาง ประจ าตำบล เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท ่  1 – 6ืืม การนำ
เทคโนโลย มาใช ในการบรืิหารสถานศึกษา ในยุคโลกาภิวัฒน์และยุคการปฏิรูปการจัดการศึกษาสอดคลื องกับการจัด
การศืึกษาในศตวรรษท ่  21  เพื ื อให ผู บริหารสถานศกึษาบริหารงานได ือย างม ประสืิทธิภาพ 

ข าพเจ าืืนายปนุพงษ์ืืเถาว์รินทร์ืืผู อ านวยการโรงเร ยนตูมพิทยานุสรณ์ืืจึงได จัดท านวัตกรรมการ 
บริหารจัดการเร ยนรู ืืด วยรูปแบบื การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช รูปแบบการบริหาร
จัดการ ืTOOMPHIT MODEL  ขึ้นให เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาท ่น าไปสู ความส าเร จในการพัฒนา
การศึกษาอย างเป็นรูปธรรม 

2.   ว ัตถุประสงค์ 
1. เพ ่อน าเทคโนโลย มาใช ในการบริหารจัดการศึกษาได อย างม ประสิทธิภาพ 
2.  เพื ่อบริหารการจัดการเร ยนรู ท ่ส งเสริมผู เร ยนอย างหลากหลาย 

3. แผนการด าเนนงาน 
3.1 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารืวางแผนืวิเคราะห์จุดอ อนืจุดแข งของสถานศึกษา 
3.2 ด าเนินงานตามรูปแบบ   การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช รูปแบบการบริหาร
จัดการืืTOOMPHIT MODEL  
3.3 นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
3.4 ประเมินผลการด าเนินงานและพัฒนาตามตัวช ้วัดความส าเร จ 

    4. การด าเนินงาน  
 
วิสัยทัศน์ 
ืืการบริหารจัดการม ประสิทธืิภาพ ผืู เร ยนได รับการเร ยนรู ตลอดช วืิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ยง 
 
 
 
 
 
 



 
การบริหารจัดการด้วยรูปแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้รูปแบบ 

การบริหารจัดการ  TOOMPHIT MODEL   สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 
(1) การจัดการเร ยนรู โดยใช เทคโนโลย  (Technology) 

(2)  การจัดการองคื์กร  (Oranization) 
(3) การท างานให บรรลุเป้าหมาย (Objective) 
(4) การท างานอย างม ออาช พ (Mastery) 
(5) การวางแผนื(Plan) 
(6) การท างานอย างม ความสุขื(Happy) 
(7)  การสร างสรรค์นวืัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม  ๆ (Innovation) 
(8)  การท างานเป็นท ม  (Teamwork) 

 

5. ผลการด าเนินงาน 
การจัดการเร ยนรู โดยใช เทคโนโลย มาใช ในการจัดการศึกษาืเพ ่อให ผู เร ยนเกิดการเร ยนรู ท ่หลากหลายื

โดยการน าเทคโนโลย มาใช ในการบริหารจัดการองค์กรืม การวางแผนอย างเป็นระบบืท างานเป็นท มท าให การื
ด าเนินงานเป็นไปอย างม ประสิทธิภาพืม ความสุขในการท างาน 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

การบริหารจัดการด วยกระบวนการืPDCA รูปแบบืTOOMPHIT MODEL ส าเร จได ด วยอาศัยความื 
ร วมม อของทุกฝ่าย ไืด แก ืผู บริหารืครูืนักเร ยนืและบุคลากรทางการศึกษา รืวมทั้งชุมชนเพ ่อประสานืความร วมมื อ 
ร วมตัดสินใจโดยใช โรงเร ยนเปื นฐาน และประเมืินผลการด าเนินงานอยื างเป็นระบบ ท าให ืการบริหารจัดการน าไปสู 
ความส าเร จ 
 
 
 
 
 



 
 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ ์ 
ชื่อนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ 
TOOMPHIT MODEL  
ผู้จัดท า   นายปนุพงษ ์ เถาว์รินทร ์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์  
ปีที่จัดท า  ปีการศึกษา  2564 
ค าชี้แจงืืความหมายของระดับความพึงพอใจดังน ้ื  
ระดับคุณภาพืื5ืหมายถึงม ความพึงพอใจมากท ่สุดืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 
ระดับคุณภาพืื4ืหมายถึงม ความพึงพอใจมากืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 
ระดับคุณภาพืื3ืหมายถึงม ความพึงพอใจปานกลางืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 
ระดับคุณภาพืื5ืหมายถึงม ความพึงพอใจน อยืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 
ระดับคุณภาพืื5ืหมายถึงม ความพึงพอใจน อยท ่สุดืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 
แบบสอบถามน ้ืืได สอบถามผู เก ่ยวข องจ านวนืื30  คน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  สร างความตระหนักให ครูเห นความส าคัญของการสร างนวัตกรรม  โดยการส งครูเข ารับการอบรมืืืืืืื
ส งนวัตกรรมเข าร วมประกวด 

2. น าคณะครูไปศึกษาดูงานนวัตกรรมจากแหล งเร ยนรู ภายนอกืืหร อหน วยงานอ ่น 
 

หัวข้อที่ รายการประเมิน ร้อยละระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1 การจัดการเร ยนรู โดยใช เทคโนโลย ื(Technology) 86.67 13.37 0 0 0 

2 การจัดการองค์กรื(Oranization) 83.33 16.67 0 0 0 

3 การท างานให บรรลุเป้าหมายื(Objective) 46.67 43.33 10.00 0 0 

4 การท างานอย างม ออาช พื(Mastery) 73.33 26.67 0 0 0 

5 การวางแผนื(Plan) 93.33 6.67 0 0 0 

6 การท างานอย างม ความสุขื(Happy) 96.67 3.33 0 0 0 

7 การสร างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม ืๆื
(Innovation) 

83.33 16.67 0 0 0 

8 การท างานเป็นท มื(Teamwork) 100 0 0 0 0 

รวม 82.92 15.83 1.25 0 0 



 
 


