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ประเมินตนเองภำยใต้สภำวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเน่ือง มุ่งเน้นผลกำรด ำเนินกำรตำมกลยทุธ์ของ
องค์กรพฒันำไปสู่มมุมองเชิงระบบท่ีครอบคลมุและบูรณำกำร  กำรบริหำรจดักำรกบัผลด ำเนินกำร โดยภำพรวม
ของโรงเรียนจึงจดัท ำรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์รำงวลัคณุภำพแห่งส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน (OBECQA) เล่มนีข้ึน้  เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกบักำรบริหำรจดักำรของโรงเรียนในกำร
เข้ำรับกำรตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนในโครงกำรวิจยัและพฒันำนวตักรรมกำรบริหำรโรงเรียนอย่ำงยัง่ยืนและ
มีคณุภำพทัง้องค์กร 
  ขอขอบคณุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทกุท่ำนในกำรจดัท ำรำยงำนรำยงำนวิธีกำรและผลกำรด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์รำงวลัคณุภำพแห่งส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน (OBECQA ) จนส ำเร็จด้วยดี 
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โรงเรียนวัดนาค 
Watnak School 

 

 โครงร่างองค์กร  
       โรงเรียนวัดนาค  เป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 
พ.ศ.2474 มี เนื้อที่  7 ไร่ 25 ตารางวา ตั้งอยู่ เลขที่  74/1 หมู่  7 ต าบลบางปะหัน อ าเภอบางปะหัน        
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ 13220  โทรศัพท์  035-381497  โทรสาร 035-381497 
      E-mail : watnak_school@hotmail.com  Website : www.watnakschool.com 
      เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่บริการรับเด็กเข้าเรียน
โดยตรงตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ได้แก่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ต าบลบางปะหัน    
อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.17    อยู่นอกเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน  เนื่องจากผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงเรียน นิยมน าบุตรหลานเข้ามาสมัครเรียน  ส่วน
เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนมีร้อยละ 27.83    
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ลักษณะขององค์กร  
 โรงเรียนวัดนาค มีสภาพแวดล้อมการด าเนินงานและความสัมพันธ์  ที่ส าคัญกับนักเรียน ผู้ปกครอง 
พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร  
   (1) หลักสูตร  

โรงเรียนวัดนาคได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินการจัดท าและ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวัดนาค 
พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนวัดนาคได้ประเมินการใช้หลักสูตร ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 
2557 จนกระทั่งปัจจุบัน เพ่ือให้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สนองกับแผนนโยบายการศึกษาของชาติและความต้องการของชุมชน โดยผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดนาค   
  โรงเรียนแบ่งการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546  
  หลักการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ โรงเรียนวัดนาคใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  2546  เป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2540  และราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไข้เพ่ิมเติม  (ฉบับ2)  พ.ศ. 2545   รวมทั้งให้
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สอดคล้องกับสภาพเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม  และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ตลอดจน
สอดคล้องกับแนวนโยบายและความต้องการจัดการศึกษาของชาติ  โดยแบ่งนักเรียนตามช่วงอายุ อนุบาลปีที่  1  
อายุ  4-5  ปี และอนุบาลปีที่  2  อายุ  5-6  ปี 
  ส่วนที่ 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

โรงเรียนวัดนาคเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาค พุทธศักราช 2552  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2552     
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   

โรงเรียนวัดนาคได้ยึดหลักสูตรทั้ง 2 ส่วนนี้น ามาเป็นหลักสูตรของโรงเรียน และส่งเสริม 
การเรียนรู้ที่ส าคัญให้แก่ผู้เรียน คือ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตร
ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  

1) หลักการจัดการเรียนรู้ 

  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลัก
ว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  

2) กระบวนการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ผู้ เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
ปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย 

3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึงพิจารณา
ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 



3 
 

 

4) บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียนควรมี
บทบาท ดังนี้ 
    4.1 บทบาทของผู้สอน 
  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ออกแบบ
การเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง จัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และวิเคราะห์ผลการประเมิน 
    4.2 บทบาทของผู้เรียน 
  ก าหนดเป้าหมาย  วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เสาะแสวงหาความรู้ ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู และประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    
     (2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม  
   วิสัยทัศน์  
   โรงเรียนวัดนาค  จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  บนพื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง บรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ สู่วิถีความเป็นไทย ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

       พันธกิจ 
  1)  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง เสมอภาค 

รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและพิการ 

2)  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง   มีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา 

3)  พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ 
4)  พัฒนาระบบ บริหารจัดการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งภายในองค์กร 
5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
วัฒนธรรมขององค์กร 

“สามัคคีธรรม” 
 ค่านิยม 

“ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมพัฒนา”  
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                     สมรรถนะหลักขององค์กร 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน คือ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดนาคจัดการศึกษาสอดคล้อง

กับแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นอาเซียน อีกทั้ง  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สนองนโยบายคุณธรรม 
น าความรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม และยึดหลั กเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชด าริ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  หลักการโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียน
วัดนาคให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและทางราชการอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน      
มุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในฐานะสมาชิกท่ีดีของท้องถิ่น ประชากรที่ดี
ของประเทศ  และพลโลก มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็ นฐาน สร้างสังคมแห่ง     
การเรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ IT 
 
  (3) ลักษณะโดยรวมขององค์กร 

ข้อมูลบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 
ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 

รองผู้อ านวยการ 1 - - - 1 
ครูประจ าการ 4 20 - 17 7 

ครูอัตราจ้าง - - - - - 

ลูกจ้างประจ า - - - - - 
อ่ืนๆ 1 2 2 1 - 

รวม 7 22 2 18 9 
   

   -  มีครูที่สอนตรงตามวิชาเอก  18  คน  (75 %) 
   -  มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด   6  คน  (25 %) 
   -  ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู  คนละ       22  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 ปัจจัยหลักท่ีเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความมุ่งม่ันต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียน คือ ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมพัฒนา น ามาประยุกต์ใช้กับการท างานด้วยทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง PDCA 
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ภาพที ่P1 วงจรเดมมิ่ง PDCA 
   (4) สินทรัพย์  

  โรงเรียนมีสินทรัพย์หลักทีส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 คือ 
การจัดมุมเล่น มุมประสบการณ์ ดังนี้ 
   - ภายในห้องเรียนของนักเรียนได้แก่ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมต ิมุมวิทยาศาสตร์ 
และมุมศิลปะ 
   - บริเวณสนามเด็กเล่น ได้แก่ สนามเด็กเล่น ที่นั่งเล่นพักผ่อน และบริเวณธรรมชาติ 
     - อาคารศูนย์ปฐมวัย 

  โรงเรียนมีสินทรัพย์หลักท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
2551 คือ   
  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  จ านวน  6  หลัง  ได้แก่  อาคารเรียน แบบ สปช.2/28  
จ านวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน อาคารเรียนแบบพิเศษ จ านวน 1 หลัง 24 ห้องเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
จ านวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ จ านวน 2  หลัง  บ้านพักครู จ านวน  1 หลัง ห้องสุขา  จ านวน  1  หลัง  
8 ห้อง  มีหนังสือทั้งหมด  3,322  เล่ม คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  จ านวน  30  เครื่อง   

 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ได้แก่  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้อง E – Classroom  
ห้องพยาบาล  ห้องลูกเสือ ห้องอาเซียน ห้องสมุด ห้องดนตรี โรงเรียนธนาคาร สหกรณ์โรงเรียน สวนเกษตร
พอเพียง สวนวิทยาศาสตร์ ศูนย์สื่อปฐมวัย 
   แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ตลาดบางปะหัน และศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนาค  
เป็นต้น 
   (5) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
    โรงเรียนด าเนินงานภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบแบบแผน
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ของทางราชการหลักๆ ได้แก่ 
    1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
   2) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
   3) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
   4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
   5) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   
   6) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
  7) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
  8) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

  9) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547   
  10) จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  11) ระเบียบการเงิน การคลัง และพัสดุ 
 
 
 

http://www.onec.go.th/Act/acteng/01/0101-a.pdf
http://www.onec.go.th/Act/acteng/01/0101-b.pdf
http://www.seal2thai.org/kru/law/law001.htm
http://www.seal2thai.org/kru/law/law002.htm
http://www.seal2thai.org/kru/law/law003.htm
http://www.onec.go.th/Act/acteng/01/0101-h.pdf
http://www.onec.go.th/Act/acteng/01/0101-n.pdf
http://www.onec.go.th/Act/acteng/01/0101-n.pdf
http://www.onec.go.th/Act/acteng/01/0101-o.pdf
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ผู้อ่านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน คณะกรรมการบริหาร 

รองผู้อ่านวยการโรงเรยีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น 
    การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
2.  การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6.  การวัดผล  ประเมินผล  และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา 
10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา 
        และองค์กรอื่น 
14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  
       องค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัด 
       การศึกษา 
15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
       ของสถานศึกษา 
16.  การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17.  การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

1.  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณ 
     เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
     จากส านักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
3.  การอนุมัติการจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6.  การตรวจสอบ  ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7.  การตรวจสอบ  ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต  จากงบประมาณ 
8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน 
     เพื่อการศึกษา 
10.  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11.  การวางแผนพัสดุ 
12.  การก าหนดแบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ 
       สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ 
       การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
13.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท า และจัดหาพัสดุ 
14.  การจัดหาพัสดุ 
15.  การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
16.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17.  การเบิกเงินจากคลัง 
18.  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน 
19.  การน าเงินส่งคลัง 
20.  การจัดท าบัญชีการเงิน 
21.  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22.  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรายงาน 
 

กลุ่มบริหารบุคคลากร 
 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึนการย้ายข้าราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
5.  การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8.  การด าเนินการทางการวินัยและการลงโทษ 
9.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10.  การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12.  การออกจากราชการ 
13.  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวติั 
14.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
        การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา 
16.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18.  การส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา 
19.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
        และบุคลากรทางการศึกษา 
20.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

1.  การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3.  การวางแผนบริหารงานการศึกษา 
4.  พัฒนานโยบายและแผน 
5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8.  การด าเนินงานธุรการ 
9.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11.  การรับนักเรียน 
12.  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง  ยุบ   
       รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13.  การประสานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ 
        และตามอัธยาศัย 
14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15.  การทัศนศึกษา 
16.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18.  การส่งเสริม  สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา 
       ของบุคคล  การศึกษาชุมชนองค์กร  หน่วยงานและสถาบัน 
       สังคมอ่ืนที่จัด 
19.  งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
      ในการลงโทษนักเรียน(งานปกครอง) 
 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
  (1) โครงสร้างองค์กรของโรงเรียนวัดนาค 
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 1) ล าดับขั้นการบริหารงานวิชาการ  
  
      
        
           
           
 
 
 

 2) ล าดับขั้นการบริหารงานบุคคลากร 
  
      
        
            

     
 

     
 
 

 3) ล าดับขั้นการบริหารงานงบประมาณ 
  
             
 
 
 
 
 
 

 
 4) ล าดับขั้นการบริหารงานทั่วไป 
  
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้าฝา่ยวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

ครูประจ าวิชา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้าฝ่ายบุคคลากร 

      หัวหนา้สายชั้น 

ครู 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

      เจา้หน้าทีก่ารเงินและพัสด ุ

ครู 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

      หัวหนา้สายชั้น 

ครู 
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   ในการบริหารงานทั้ง 4 งาน โรงเรียนยึดหลักทฤษฎี วงจรเดมม่ิง (PDCA) และค่านิยมของ
โรงเรียนคอื ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา (Co-TDD Model) ควบคู่ไปด้วย จึงท าให้งานต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 
   (2) นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
       ส่วนตลาด โรงเรียนมีสัดส่วนจ านวนประชากรในวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและ           
ระดับประถมศึกษา เปรียบเทียบจากข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2557 2558 และ  2559          

 
 

ภาพที่ P2 แผนภูมเิปรียบเทียบจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2557-2559 
          จากตารางพบว่า จ านวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มีจ านวนนักเรียนไม่ต่างกันมากนัก  
   กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญของโรงเรียน คือ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน   
   ส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
   (3) ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และคู่ความร่วมมือ      
   ผู้ส่งมอบที่ส าคัญของโรงเรียน คือ ชั้นอนุบาลของโรงเรียนวัดนาค โรงเรียนต่างต าบล และ
โรงเรียนต่างอ าเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมีสถานะเป็นทั้งลูกค้าที่ส าคัญและ 
ผู้ส่งมอบเช่นเดียวกัน  
   ส าหรับพันธมิตรของโรงเรียน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาล
ต าบลบางปะหัน  วัดนาคและวัดต่างๆ ในอ าเภอบางปะหัน  โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาบางปะหัน  โรงพยาบาลบางปะหัน สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบางปะหัน  ชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
 
2. สภาวการณ์ขององค์กร  
  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย และความได้เปรียบของโรงเรียนเชิงกลยุทธ์             
ที่ส าคัญ และระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานของโรงเรียนสรุปได้ดังนี้ 
 ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
   (1) ล่าดับในการแข่งขัน  
    จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี
การศึกษา 2557- 2559 เปรียบเทียบกับผลการทดสอบของโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) และ  
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 

ภาพที่ P3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557-2559 
 

 จากภาพ พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ O – NET ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดนาคมีค่าผลการ
ทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามและโรงเรียนนครหลวงพิบูลประเสริฐวิทย์ ในปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนวัดนาคมีค่าผลการทดสอบเฉลี่ยต่ ากว่าโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม และในปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนวัดนาคมีค่าผลการทดสอบเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามและโรงเรียนนครหลวงพิบูล
ประเสริฐวิทย์  
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(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของโรงเรียนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่ 

สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ คือ ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดนาคได้เข้า
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เมื่อปีการศึกษา 2555 
    (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันทางการศึกษา  
    แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน คือ รายงานผลการทดสอบแห่งชาติ O – NET 
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   

 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์  
   แนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์ ของโรงเรียนวัดนาค 

1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถ                
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

2) ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

3) ขยายโอกาสทางการศึกษา 
4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางกระจายอ านาจ และเน้นการมี 

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษา 
 ค. ระบบการปรับปรุงผลการด่าเนินงาน  
  โรงเรียนวัดนาคได้ใช้กระบวนการบริหารจัดการคุณภาพโดยการด าเนินงานตามโครงสร้าง 
การบริหาร การมีบทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นกรอบในการก ากับและ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะ 4  ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมี
เป้าหมายส าคัญคือ มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ที่มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เป็น
ตัวก าหนดความส าเร็จ ซึ่งโรงเรียนวัดนาคได้ใช้ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานรวมทั้งใช้กระบวนการ
ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญ ดังนี้ 
    (1) ระบบการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม และ Co-TDD Model (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา) 
น ามาประยุกต์ใช้กับการท างานด้วยทฤษฎีวงจรเดมมิ่ง PDCA 
    1) Plan โรงเรียนใช้โอกาสในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมองค์กร  
   2) Do คณะครูและบุคลากร สร้างความเข้าใจและแนวทางการน าไปปฏิบัติให้เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน  
   3) Check คณะครูและบุคลากรมีการตรวจสอบให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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   4) Act คณะครูและบุคลากรมีวัฒนธรรมการท างานความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติที่ตรงกัน  

   (2) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ทบทวน  ก ากับ และประเมินคุณภาพทั้ งภายในและ
ภายนอกเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  (3) ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สทศ. น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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หมวด 1 การน่าองค์กร 
 

1.1 การน่าองค์กรโดยผู้น่าระดับสูง 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการน าองค์กรให้ประสบความส าเร็จโดยอาศัยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ค่านิยม และใช้กระบวนการของวงจรเดมม่ิง (PDCA) เป็นหลักในการบริหารโรงเรียน เพ่ือให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมสี่วนร่วมอย่างจริงจังในการด าเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน  ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-1 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการน าองค์กร 

PLAN 

DO 

CHACK 

ACTION 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 

-ผู้บริหาร 
-ครู 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

Co-TDD Model 
(ร่วมคิด ร่วมทา่ ร่วมพัฒนา) 

แผนกลยุทธ ์

แผนปฏิบัติการประจ่าปี 

ปฏิบัติ 

นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
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ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
                    (1) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
  โรงเรียนวัดนาคได้ยึดหลักการบริหารโดยการน าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนถือเป็นหลักของการ
บริหารงานซึ่งการบริหารงานนี้ยังควบคู่กับพันธกิจ  และค่านิยม  ของโรงเรียน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-2 แสดงระบบการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
 

  จากภาพที่  1-2  แสดงกระบวนการการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม ซึ่งมีข้ันตอน  
ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน  หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตัวแทนผู้ปกครอง 

2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาและความจ าเป็นในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

3. ส ารวจความต้องการและความคาดหวัง 
4. ใช้กระบวนการดSWOTดAnalysisด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส อุปสรรค

และปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือประเมินสถานภาพของโรงเรียน 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

2.ประชุมชี้แจง/สร้างความเข้าใจ 

3.ส ารวจความต้องการและ 
ความคาดหวัง 

4.วิเคราะห์ด้วยเทคนิค  
SWOT Analysis 

5.ระดมสมองทุกภาคส่วน 
ก าหนดวิสัทัศน์ พันธกิจและคา่นิยม 

6. น าวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ค่านิยม สู่การปฎิบัติ  

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 

และค่านิยม 
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   5. ประชุมบุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกัน ระดมพลังสมอง ก าหนด 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ มีค่านิยมในการท างาน โดยบุคลากรทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมพัฒนา มุ่งมั่นให้บริการ 
ท างานเชิงระบบ เคารพคุณธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์

    6. น าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ โดยผ่านระบบการน าองค์กร คณะกรรมการทุกฝ่ายประชุม 
ร่วมกันก าหนดทิศทางจุดเน้น เพ่ือเดินทางสู่ เป้าหมายความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ร่วมกันก าหนดไว้               
ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ครู และบุคลากรทุกฝ่าย จัดท ากลยุทธ์
ระดับแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติประจ าปี โดยบุคลากรทุกกลุ่มงาน เสนอแผนงานระดับโครงการใน  
แต่ละปีการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณและด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการ ผู้ก ากับติดตาม โดยฝ่ายแผนงานของโรงเรียน ทีมบริหารตามโครงสร้าง เพ่ือน าผลสะท้อนจาก     
แผนกลยุทธ์ไปใช้ในการพัฒนาแผนและการจัดการงบประมาณ 
     (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
มีการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนเพ่ือเป็นการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-3 แสดงกระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายและจริยธรรม 
 

ปรับปรุง/พัฒนา 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

รวบรวมและจัดท า 
(กฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณวชิาชีพ) 

สื่อสารแบบสองทิศทาง 
(เช่น การประชุมครู/การใช้หนังสือเวียน) 

จัดกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเสริมแรง 

ก ากับติดตาม 

 

การส่งเสริม
การประพฤติ
ปฏิบัติตาม
กฏหมายและ
จริยธรรม 
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   จากภาพ โรงเรียนวัดนาค มีกระบวนการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม  
โดยมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร        
กลุ่มบริหารงานทั้ง 4  ฝ่าย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากร ผู้แทนครู มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมและจัดท า
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับแนวปฏิบัติต่างๆ  มีการสื ่อสารแบบสองทิศทาง เช่น  การประชุมครู  
หนังสือเวียน เว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้ครูและบุคลากรรับทราบ และน าไปปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเพ่ือก้าวสู่
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน จัดกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเสริมแรงและสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากร เช่น  
การมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น  ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  หนึ่ งแสนครูดี ฯลฯ มีการก ากับติดตาม จากนั้น
โรงเรียนมีคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม เพ่ือให้สู่ความส าเร็จและต่อเนื่อง 

         (3) การสร้างโรงเรียนที่ประสบความส่าเร็จ  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนได้ด าเนินการท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน กระบวนการสร้างโรงเรียนที่ประสบความส่าเร็จ 
1.ก าหนดผู้รับผิดชอบ ประชุมชี้แจง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

2.วิเคราะห์ระบบความส าเร็จ ฝ่ายอ านวยการทั้ง 4 ฝ่าย วิเคราะห์ขั้นตอนการปฎิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ปฎิบัติ ขอบเขตงาน หน้าที่รับผิดชอบ  

3.จัดท าแผนบริหารระบบเพ่ือ
ความส าเร็จ 

แต่ละฝ่ายบริหารงาน จัดท าโครงการ/กิจกรรม ทุกปี การศึกษา  
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามโครงการของงานแผนงานโรงเรียน 
จนส าเร็จตามแผนที่วางไว้ และบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

4.นิเทศ ก ากับ ติดตามด าเนินงาน
ตามแผน  

ใช้ PDCA ในการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการปฎิบัติงาน 

5.ประเมินผล ประเมินผลโดยการใช้การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
 

ซึ่งโรงเรียนวัดนาคได้น าขั้นตอนการสร้างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้ขั้นตอนในการสร้างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้  
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การยกระดับ/การพัฒนา แนวทาง/วิธีการ ผู้ปฏิบัติ 

สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้        
และภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

มุ่งบรรลุพันธกิจ และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 

- ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ระบบไฟฟ้า  

- ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
รักษาความปลอดภัย 

- พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน 
ห้องเรียน / โรงเรียน 

- ขยายจุดบริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-fi 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ   

- วางแผนกลยุทธ์ 
 

ฝ่ายอาคารสถานที่ ภารโรง คร ู
เจ้าหน้าที่ ICT  ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

- สร้างบุคลากรทดแทน /อบรม
สร้างจิตส านึกรักองค์กร    

- เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้าน ICT  
ด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การ
สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สะเต็มศึกษา และBBL  

- การจัดท าผลงานวิชาการ 
- ศึกษาดูงาน /อบรม / สัมมนา  

ผู้บริหาร ฝ่ายบุคลากร ครู 
 
 
 
 

สร้างความรักความผูกพันของ
นักเรียน 

- กิจกรรมของโรงเรียน เช่น  
พิธีไหว้ครู  วันอ าลา  กีฬาสี   

    มอบวุฒิบัตร  วันบัณฑิตน้อย 

ผู้บริหาร  ครู  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สร้างนวัตกรรม 
 
สร้างองค์กรที่มีความคล่องตัว 

-   กระบวนการสร้างนวัตกรรม 
    ของโรงเรียน 
-   กระจายอ านาจ 

ผู้บริหาร  ครู  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ผู้บริหาร 

การพัฒนาผู้น าองค์กร  - สร้างทีมงานคุณภาพ   
- เพ่ิมพูนสมรรถนะผู้น า (ศึกษาดู

งาน ประชุม อบรม สัมมนา 
การจัดการความรู้) 

ผู้บริหาร ครู 
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ข. การสื่อสารและผลการด่าเนินการขององค์กร 
                   (1) การสื่อสาร 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนมีวิธีการสื่อสารกับบุคลากรทุกคนทั่วทั้งองค์กร โดยการใช้วิธีด าเนินการ
ในการสื่อสารอย่างชัดเจนไปสู่บุคลากรทุกคน รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  โดยผ่าน
กระบวนการการน าองค์กรที่ส าคัญ  ดังนี้ 

1) ก าหนดหัวข้อที่สื่อสาร  ได้แก่  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ และค่านิยม ข้อกฎหมาย  
ระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) ก าหนดวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างตรงไปตรงมาและเป็นไปในลักษณะ 
สองทิศทาง รวมทั้งการใช้สังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือให้ครู บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ
ทิศทางการจัดการศึกษา ด้วยวิธีการประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะงาน  การประชุมประจ าเดือน /ภาคเรียน /        
ปีการศึกษา เสียงตามสาย  หนังสือเวียน  โทรศัพท์ การเปิดรับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากนักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน กล่องรับความคิดเห็น แผนปฏิบัติราชการและรายงานประจ าปี  
สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  line / facebook โรงเรียน 

3) ด าเนินการสื่อสารเพื่อน าสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ส าคัญและ 
ความจ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ดังนี้ 
  3.1 มอบอ านาจการตัดสินใจโดยใช้ค าสั่ง เช่น  
  - การมอบหมายให้รองผู้อ านวยการโรงเรียน มีอ านาจหน้าที่และตัดสินใจแทนในกรอบงาน  
ที่รับผิดชอบแทนผู้อ านวยการโรงเรียน  
  - การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ  
  - การมอบอ านาจให้สายชั้นหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  
  3.2 การจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจง พัฒนาในงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งงานด้านการจัดการเรียน        
การสอน และงานพิเศษอ่ืนที่ได้รับมอบหมายทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ  
ในการท างาน และมีคู่มือในการท างาน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งซักซ้อม ท าความเข้าใจ 
  3.3 ให้ผู้ที่รับผิดชอบจากการได้รับมอบอ านาจ มีการสื่อสาร ท าความเข้าใจ และชี้แจง
เพ่ิมเติมเพ่ือให้บุคลากรในบังคับบัญชาได้มีความเข้าใจ และปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้  
  3.4 การนิเทศงานของผู้บริหาร โดยการติดตามและซักถามถึงปัญหาจากงานที่ได้รับมอบ
อ านาจเพ่ือกระตุ้นให้ความส าคัญของงานที่ได้รับมอบอ านาจประสบผลส าเร็จ มีการแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็น
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแนวทางในการท างาน 
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  4) ทบทวน ตรวจสอบ ประเมินผลการสื่อสาร ปรับปรุงวิธีการสื่อสาร เพ่ือสร้างให้มีผลการ
ด าเนินการที่ดีและให้ความส าคัญกับนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างบทบาทเชิงรุกในการให้รางวัลและ      
ยกย่องชมเชยบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง ให้มีผลการด าเนินการที่ดี ดังนี้ 

การให้รางวัล/ยกย่องชมเชย กลุ่มเป้าหมาย โอกาส 
1. การจัดกิจกรรมสังสรรค์ในโอกาส
ต่างๆ เช่น กิจกรรมวันปีใหม่      
แข่งกีฬา เพ่ือความสัมพันธ์และ
สามัคคี  

บุคลากรทุกท่าน ตามโอกาส 

2. การประกาศ ยกย่องชมเชย และ
มอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน มอบ
เกียรติบัตร ของที่ระลึก และยกย่อง
ชมเชยในงานส าคัญ ที่หน่วยงานจัด  

บุคลากรที่ได้รับรางวัล ตามโอกาส 

3. สนับสนุนความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพและวิชาการ เช่น         
การสนับสนุนในการให้การศึกษาต่อ 
การเข้ารับการฝึกอบรมดูงาน  

บุคลากรที่ได้รับรางวัล ตลอดปี 

4. สนับสนุนให้ได้รับและ           
จัดสวัสดิการให้โดยโรงเรียน   

บุคลากรทุกท่าน ตามโอกาส 

5.ให้ขวัญและก าลังใจ เช่น       
เยี่ยมเยียนบุคลากร และบุคคลใน
ครอบครัวที่ป่วย ร่วมงานมงคลและ
อวมงคล 

บุคลากรทุกท่าน ตามโอกาส 

   
          (2) การท่าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง  

  ผู้บริหารโรงเรียนมีวิธีด าเนินการให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมของโรงเรียน  โดย  

1) มีการมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน 
อย่างจริงจัง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ประชุมชี้แจงมอบหมายนโยบาย  รวบรวมผล            
การด าเนินงานของบุคลากร เพ่ือน ามาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา ประชุมเพ่ือชี้แจงสภาพ
ปัญหาและหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน  

2) ด าเนินงานโดยมีการสร้างนวัตกรรมและยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมิน 



20 
 

 

ผลได้ผลเสียอย่างรอบด้านเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ได้แก่ 
  - การนิเทศชั้นเรียน  
  - การน านวัตกรรมมาใช้ในการเรียนรู้  
  - การจัดวางระบบการวัดและประเมินผล  
  - การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทั้งในระบบบุคคล ห้องเรียน ชั้นเรียน โรงเรียน 

- การด าเนินการตามโครงการ มีการประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติโครงการก่อนด าเนินการ 
และมีคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  3) ด าเนินงานตรวจสอบและประเมินผล ประชุมสัมมนาเพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
  4) ใช้ผลการประเมินและการทบทวนดังกล่าวมาประเมินความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวของโรงเรียน ดังนี้  
  4.1 ประชุมบุคลากรพิจารณาผลการด าเนินงาน เพ่ือก าหนดเป้าประสงค์ และผลการ
ด าเนินงานที่คาดหวังร่วมกัน  จัดท าแผนกลยุทธ์ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบกลยุทธ์หลัก  (ผู้บริหาร) และ
ผู้รับผิดชอบระดับโครงการในแต่ละระดับ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับด าเนินการตามแผน  
  4.2  มีการมอบหมายงานให้แต่ละงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าเสนอ  ที่ประชุม
หัวหน้างานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
  4.3  มีแผนระยะสั้น 1 ปี คือ แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  มีการน าผลการประเมินและการทบทวน  มาใช้ในการประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโรงเรียน  โดยน าผลการประเมินการปฏิบัติงาน  และข้อมูล
สะท้อนของผู้รับบริการมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นต้น  

1.2 การก่ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 

     ก. การก่ากับดูแลโรงเรียน 
          (1) ระบบการก่ากับดูแลโรงเรียน : โรงเรียนด าเนินการในการทบทวนและท าให้โรงเรียน 

ประสบความส าเร็จในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญในระบบการก ากับดูแลโรงเรียน 
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เรื่อง วิธีการ ผู้รับมอบหมาย 

ความโปร่งใสในการด าเนินการ
ต่างๆ 

มีการสั่งการ ก ากับ ดูแล 
ตามล าดับชั้นการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการตามโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียนที่ สพฐ. 
มอบอ านาจและได้ประกาศให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน  

รองผู้อ านวยการ  ครูและบุคลากร
ที่ได้รับมอบหมาย 

การตรวจสอบภายในและภายนอก - ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
- ระบบการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพจาก สมศ.  
- ระบบการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ  
- การรายงานทางด้านการเงิน  
- การควบคุมภายใน และการ
ควบคุมความเสี่ยง  
- ระบบการตรวจสอบภายในของ 
สพป. 

รองผู้อ านวยการ ครูและบุคลากร 
ที่ได้รับมอบหมาย 

การปกป้องผลประโยชน์ของ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกส่วนงานด าเนินงานภายใต้
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ หลักปฏิบัติ ที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งได้ประกาศไว้โดยถูกต้องแล้ว  

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยโรงเรียน 
ครูและบุคลากรทุกท่าน 

                   
                     (2) การประเมินผลการด่าเนินการ  

          ผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา  ใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการข้างต้น
ไปพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของการน าองค์กรของผู้น าแต่ละคนและของคณะกรรมการ รวมทั้งระบบ
การน าองค์กรต่อไป โดยการประเมินผลการด าเนินการของผู้น าระดับสูง 
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การประเมนิผลการด่าเนินการของผู้น่าระดับสูง 
 

ผู้น่าระดับสูง ลักษณะวิธีประเมิน ผู้ประเมิน ความถี่ 
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน  
 

- การรายงานผลตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ  
- การประเมินสมรรถนะ  

- ผอ.สพป.  
- กรรมการของเขตพ้ืนที่  
- ประเมินตนเอง  

รายปี 

- การประเมินผลเพ่ือเลื่อนเงินเดือน  - ผอ.สพป.  
- คณะกรรมการกลั่นกรองฯ  

รายครึ่งปี 

รอง
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน  
 

- การประเมินผลการด าเนินงานและ  
การประเมินสมรรถนะผู้บริหาร  

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- ประเมินตนเอง  
- คณะกรรมการประเมินสมรรถนะฯ  

รายปี 

- การประเมินผลเพ่ือเลื่อนเงินเดือน  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 
- คณะกรรมการกลั่นกรองฯ  

รายครึ่งปี 

 

    ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
                    (1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ  
   โรงเรียนได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะที่มีต่อหลักสูตรและการปฎิบัติการ
ในอนาคต โดยมีการเตรียมการเชิงรุกถึงความกังวลและผลกระทบ ทั้งนี้รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล ซึ่งโรงเรียนมีตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญในเรื่อง
ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตรและการปฎิบัติการของโรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด 
โดยด าเนินการดังนี้  
    1) มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ ห้องเรียนหลักสูตรปกติ ห้องเรียนพิเศษด้าน
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยก าหนดให้ดังนี้ 

1.1  มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนใช้เป็นหลัก เพ่ือสร้างพ้ืนฐานด้านความรู้ ความคิด
ความเข้าใจและการแก้ปัญหา ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.2  มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมศักยภาพในการคิดและ
การท างาน ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 

1.3  มีสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมหน้าที่พลเมืองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาษาจีน 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  การค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้(Independent Study : IS) 
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1.4  มีสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมความเป็นสากล เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกคือ 
การค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ (Independent Study : IS)ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ทั้ งนี้ เพ่ือให้ผู้ เรียน           
มีวิสัยทัศน์และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นพลโลก (World  Citizen) 

1.5  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 

1.6  มีกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ กิจกรรมไหว้ครู แห่เทียนพรรษา กิจกรรม
สวดมนต์ไหว้พระในวันศุกร์  นั่งสมาธิ  เป็นต้น 

1.7  มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 
จิตใจ และสังคมตามศักยภาพ เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้หลัก ทั้ง 8 กลุ่ม  
                    2) มีมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของ 

ผู้เรียน มีจุดเน้นความเป็นสากล ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและมี
ศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณลักษณะที่จ าเป็นในการอยู ่ในสังคม  ได้แก่ ความมีน้ าใจเอื้อเฟื ้อเผื ่อแผ่   
มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที รักชาติศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีวินัยใฝ่เรียนรู้  รับผิดชอบ 

มีความมุ่ งมั่นในการท างานด าเนินชีวิตโดยยึดหลักของความพอเพียง  
                    3) มีความยืดหยุ่นในการก าหนดเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนวัดนาคฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2557 เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนได้จัดท ารายละเอียดต่างๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีก าหนดไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นขอบข่ายในการจัดท า แต่การก าหนด     
เวลาเรียนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียนวัดนาค ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2557                
มีความยืดหยุ่นและหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้น  
ความเหมาะสมกับตัวผู้เรียนและต้องการของชุมชน  
                    4) การวัดและประเมินผล เน้นหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุ     
ตามมาตรฐานการเรียนรู้สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและใช้ผลการ
ประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของ
ผู้เรียนเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ 

นอกจากโรงเรียนได้ด าเนินการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง
และชุมชนแล้ว โรงเรียนยังได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในด้านวิชาการ กีฬา ดนตรีและการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ คือ กีฬาหลังเลิกเรียน การเล่นดนตรีไทย ดนตรีสากล ฯ 

ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคเช้า 
ตักบาตรในวันพระ  การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่างๆ การนิมนต์พระสงฆ์มาอบรมสั่งสอน   
ทุกวันพุธในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 การเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนา การไปแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  
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การบรรพชาสามเณร แม่ชีน้อยและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน    การอบรมนักเรียนหน้าเสาธงสนับสนุนให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องของจิตสาธารณะ มีเขตความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาดของโรงเรียน  

พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมเอ้ือต่อการเรียนรู้     
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย คือ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน            
E-Classroom ห้องดนตรี (ดนตรีไทย ดนตรีสากล) ศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นต้น 

นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น โรงเรียนวัดนาคได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน
สถานศึกษาพอเพียง 2555 โรงเรียนลูกเสือต้นแบบ โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายอ าเภอบางปะหัน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ระดับประถมศึกษา) รุ่น 2 โรงเรียนธนาคารวัดนาค ซึ่งมีการก ากับติดตามให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน จึงท าให้โรงเรียนต้องด าเนินการจัดการศึกษาในเชิงรุกและพยายามลดความเสี่ยงและผลกระทบ
อันอาจจะเกิดข้ึน 

          (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
                    โรงเรียนมีการด าเนินการในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่า ปฏิสัมพันธ์ทุกด้านขององค์กร 
มีวิธีการในการก ากับดูแลและด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าที่ขัดต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมโดย
เริ่มที่ผู้อ านวยการโรงเรียนประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีจริยธรรม มีการบริหารงานโดยยึดหลักการ   
มีส่วนร่วมและมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยจัดท าคู่มือบุคลากร  
ก าหนดหน้าที่และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จัดอบรมและสื่อสารให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน  มีการก ากับติดตามโดยผู้บริหารโรงเรียน             
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างาน อย่างสม่ าเสมอ 

   ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
        (1) ความผาสุกของสังคม 
   โรงเรียนวัดนาค ให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ปกครอง ชุมชน เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา

โรงเรียน โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา (Co-TDD Model) 
โรงเรียนมีคณะท างานด้านชุมชนสัมพันธ์ มีโครงการ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รองรับ เช่น กิจกรรมรณรงค์   
การต่อต้านยาเสพติด การเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โรงเรียนก าจัดขยะ   
มูลฝอยภายในและรอบๆ บริเวณโรงเรียน  มีการคัดแยกขยะตามกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเพ่ือไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ฯลฯ   
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                (2) การสนับสนุนชุมชน 
โรงเรียนด าเนินการในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน บริการสังคมด้านต่างๆ เช่น บริการ 

ด้านอาคารสถานที่  และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญของโรงเรียนอย่างจริงจัง  เช่น การรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด การป้องกันไข้เลือดออก นอกจากนี้ โรงเรียนให้ความช่วยเหลือดูแลสถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่าย หรือโรงเรียนอื่นๆ ที่ขอรับความช่วยเหลือจากโรงเรียน 
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หมวด 2 กลยุทธ์ 
 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
  ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์  
  (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
  โรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ โดยการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนใช้วิธีการมีส่วนร่วมของ  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรต่างๆภายใน
โรงเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะกรรมการสถานศึกษา 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 – 1 ขั้นตอนกระบวนการวางแผนจัดท ากลยุทธ์ 
  โรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์โดยมีขั้นตอนคือ การวิเคราะห์ภารกิจของโรงเรียน โดยพิจารณา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม      
เป็นการวิเคราะห์สภาพโรงเรียนในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือสิ่งที่อาจเป็น
ปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต ประเมินสภาพ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกโรงเรียน เพ่ือศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต้องมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาตามเงื่อนไข
ข้อจ ากัดและองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 การศึกษาความต้องการของชุมชน ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียน และ 
ความต้องการของชาวบ้านในชุมชน ก าหนดทิศทางและมีการก าหนดกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว คือ กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติการประจ าปี กรอบเวลาของการวางแผน
ระยะยาว คือ แผนกลยุทธ์ (4 ปี) โดยโรงเรียนมีวิธีการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับ   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้เกี่ยวขอ้ง 

สื่อสารและถ่ายทอด 

วิเคราะห์ภารกิจ 

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ประเมินสภาพ 

ก าหนดทิศทาง 
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กรอบเวลาดังกล่าว โดยใช้วิธีการพิจารณาจากความจ าเป็นเร่งด่วน ความคล่องตัว ความยืดยุ่นในการปฏิบัติงาน  
โดยรับฟังเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถท าความเข้าใจ 
ได้ง่ายส าหรับบุคลากรในองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติต่อไป เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์  
  (2) นวัตกรรม 
   กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ของโรงเรียนท าให้เกิดนวัตกรรมของโรงเรียนวัดนาคคือ Co-TDD 
Model คือ การร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมพัฒนา โดยได้ก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ คือ สังคมแห่งความร่วมมือ 
“บวร” โดยการน าเอาสถาบันหลักในชุมชนมาเป็นกลไกในการพัฒนาโรงเรียนให้เข้มแข็ง ท าหน้าที่เป็น
แกนกลางในการพัฒนา ติดสินใจ แก้ปัญหา ก าหนดแผนกลยุทธ์ด้วยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-2 นวัตกรรมของโรงเรียน Co-TDD Model 
  (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์  
    โรงเรียนได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกจุดแข็งกจุดอ่อนกโอกาสและอุปสรรคกความเสี่ยง 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกหลักสูตรกบริการการศึกษากข้อมูลประชากรความนิยมของนักเรียน 
การแข่งขัน หรือการใช้บังคับกฎระเบียบ ความยั่งยืนของโรงเรียนระยะยาวสมรรถนะหลักที่จ าเป็น 
ความสามารถในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 4 ปี มาเป็นกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยมีวิธีการดังนี ้
   1) แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ปี ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
    2) จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ให้เกิด
ความตระหนัก มองเห็นประโยชน์ ความส าคัญของการพัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพและเกิดความมุ่งมั่น         
ในการส่งเสริม สนับสนุน และรวมพลังปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ  
    3) จัดระบบข้อมูลพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศของโรงเรียน คือดการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลและมีสารสนเทศที่ถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมงานทุกด้าน

บวร 
สังคมแห่งความร่วมมือ 

 

 

ร่วมคิด 

ร่วมท า ร่วม
พัฒนา 

A 

P 

D 

C 
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และจัดเก็บโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเอกสาร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนมีข้อมูล 
สารสนเทศที่ถูกต้อง  
                      3.1 คณะท างานจัดท าแผน รวบรวมข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดย 
การจัดประชุม แบ่งกลุ่มบุคลากรตามสายชั้น ระดมพลังสมองในการเสนอ ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
และปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค วิเคราะห์ข้อมูลสภาพที่เป็นโอกาส ปัญหา อุปสรรค จุดแข็งและ
จุดอ่อนด้วยวิธีการ SWOT Analysis 
                       3.2 คณะกรรมการฝ่ายงานบริหารตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงาน
ที่เป็นความเสี่ยงซึ่งมีผลต่อความส าเร็จของโรงเรียน คือ ด้านนักเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O– net) โครงสร้างการบริหารงาน และสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในการท างาน   กฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ  งบประมาณทรัพยากร  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของตนเอง (SAR) และสมศ.  อัตราก าลังครู ลูกจ้างประจ า พนักงาน สภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สื่อวัสดุอุปกรณ์ สื่ออ านวยความสะดวก ห้องเรียน ห้องพิเศษ สนามแหล่งเรียนรู้ สภาพชุมชน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม อาชีพ การศึกษา  สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
  4) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ คณะกรรมการด าเนินงานประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยภายใน     
ที่เก่ียวข้องกับศักยภาพความสามารถในการด าเนินการของโรงเรียนและมีความส าคัญต่อผลส าเร็จของโรงเรียน 
ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดเด่น ที่เอ้ืออ านวยให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดีขึ้น ปัจจัยที่เป็น
จุดอ่อนหรือข้อจ ากัด ด้วยวิธีการ SWOT Analysis ประเมินสถานภาพของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนวัดนาค   
มีบริบทของสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาส บริบทของสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งวิเคราะห์แล้วอยู่
ในลักษณะที่เอ้ือและเด่นต่อการขยายโอกาสและขยายงาน ซึ่งมีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นก าลังส าคัญ คือผู้ปกครอง 
ชุมชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนและผู้เรียนได้พัฒนาเต็มรูปแบบอย่างมีคุณภาพทุกๆ ด้าน และ
ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง คือมีระบบการบรหิารจดัการที่กระจายอ านาจการบริหาร เน้นการท างานแบบมีสว่นรว่ม  
    5) ก าหนดทิศทางของโรงเรียน คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าประสงค์
ของโรงเรียน เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพโรงเรียนจนประสบผลส าเร็จ
ตามวิสัยทัศน์แล้ว คณะกรรมการจัดท าแผนจะทบทวนจุดที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น คงที่หรือเพ่ิมจุดเด่นของ
โรงเรียนให้มากขึ้นและให้มีความชัดเจน เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดนาคต่อไป 

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน 
   สมรรถนะหลักของโรงเรียนวัดนาคที่ส าคัญคือ “การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นอาเซียน อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สนองนโยบายคุณธรรม       
น าความรู้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
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การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักการโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนวัดนาค
ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและต่อทางราชการอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียนมุ่งเป้าหมาย
ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะสมาชิกที่ดีของท้องถิ่น ประชากรที่ดีของประเทศ   
มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารโดยใช้การมี่ส่วนร่วม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อ IT การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ดังนี้  
 2.1 ระดับปฐมวัย ใช้ระบบการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท่ีมุ้งเน้นพัฒนาการสมดุลทั้ง 4 ด้านของ
ผู้เรียน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
 2.2 ระดับประถมศึกษา ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน คือ เป็นเลิศ
ทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
 
  ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

(1) การก าหนดวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 
คณะท างานกลยุทธ์ ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากสิ่งที่

โรงเรียนคาดหวังคือ โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียน
สุจริต โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ อีกทั้งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าโรงเรียนคู่เทียบ 
โรงเรียนจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์  ดังนี้ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ที่ส าคัญ 

เป้าประสงค์ที่ส าคัญ เป้าหมายความส าเร็จ กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนทุกคนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก  

- โรงเรียนเป็น
สถานศึกษาท่ีผู้เรียน  
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ ใน
ระดับสูง  

ปีการศึกษา 2563 -พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตร 
และส่งเสริม
ความสามารถ                
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ 

2. โรงเรียนด าเนินการ
จัดการเรียน  
การสอนมีคุณภาพ
เทียบเคียงสากล  

- โรงเรียนเป็น
สถานศึกษาท่ีมี  
ผลสัมฤทธิ์จากการ
จัดการเรียน  

ปีการศึกษา 2563 -ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ความส านึก
ในความเป็นชาติไทย 
และวิถีชีวิตตามหลัก 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ที่ส าคัญ 

เป้าประสงค์ที่ส าคัญ เป้าหมายความส าเร็จ กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

 การสอนเทียบเท่า
สถานศึกษา  
ที่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นสถานศึกษาท่ีมี
คุณภาพสูงทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึง 
ครอบคลุมผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

3. โรงเรียนมีการ
บริหารงานที่มุ่งเน้น การ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ  

- โรงเรียนเป็น
สถานศึกษาต้นแบบ  
ที่มีความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการ  

ปีการศึกษา 2563 -พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
- พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัด
การศึกษา  
ตามแนวทางกระจาย
อ านาจทางการศึกษา 
และเน้นการมีส่วนร่วม
จากทกุภาคส่วนและ
ความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
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    (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
   วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนท าให้องค์กร  ประสบความส าเร็จในเรื่องต่อไปนี้ 
ตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
   ตอบสนองความท้าทาย  
  1) ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่จ านวนนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ 
โดยโรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเทียบเคียงสากล ซึ่งพิจารณาจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O – NET) และรางวัลต่างๆ ทีน่ักเรียนได้รับทั้งระดับภาค และระดับชาติ  
  2)  ตอบสนองความท้าทาย ด้านการปรับเปลี่ยนการสอนของครูที่มีอายุเฉลี่ยสูงกับการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และปัญหาการขาดครู โดยโรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ ด าเนินการวิเคราะห์งาน (job Analysis) และการวิเคราะห์คน (human resource analysis) อย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่อง 
  ตอบสนองความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ท าให้มีจ านวนครูผู้สอนเพียงพอและตรงตามสาขาวิชาเอก และมีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุน การจัด
กิจกรรมต่างๆ มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยเฉพาะได้รับการอุปถัมภ์จากพระครูวิชาญวีรกิจ(เจ้าอาวาสวัดนาค) มีหลักสูตรและโครงการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองและของสังคมในปัจจุบัน จึงเป็นความได้เปรียบโรงเรียนอ่ืนๆ 
  ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการ และรูปแบบ การบริหาร
จัดการศึกษา/บริการใหม่ๆ โดยการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้น
ด้านคุณภาพผู้เรียน ท าให้กระบวนการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดการความรู้
(Knowledge Management) เกี่ยวกับวิธีสอนที่ประสบความส าเร็จ ก่อให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอน 
และการบริหารที่เป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จ 
  การใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร ในปัจจุบันและให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก
ขององค์กรใหม่ที่อาจต้องการเพ่ิมเติม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีการพัฒนาทางวิชาการ 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2552 เปิดแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมภาษาอังกฤษ จัดท าโครงการจัดการเรียนการสอน ภาษาจีนพ้ืนฐาน และในปีการศึกษา 2557 เปิด
รายวิชาการค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้(IS) ซ่ึงได้จัดการเรียนการสอน มาจนกระทั่งปัจจุบัน  
  ค านึงถึงและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมดซึ่ง 
โรงเรียนได้ค านึงถึงความสมดุลระหว่างความท้าทายและโอกาสในระยะสั้นและระยะยาว  รวมถึงการสร้าง
ความสมดุลระหว่าง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด  โดยด าเนินการการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของโรงเรียน เพ่ือหาโอกาสในการปรับปรุงหรือพัฒนา และจัดเก็บ 
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ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ช่วยยกระดับความสามารถขององค์กรในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในตลาด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนช่วยยกระดับความสามารถขององค์กร
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดยโรงเรียนมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยแบ่งงาน
ออกเป็น 3 ระบบประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ ระบบสนับสนุน และระบบวัดประเมินผลการด าเนินงาน 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
  (1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ  

 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 4 ปี  (พ.ศ. 2556-2559) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือบริการส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการแปลง
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี (แผนกลยุทธ์) ไปสู่แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งมีการ
ด าเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่  2-3   แสดงความสัมพันธ์การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
1. แต่งตั้ งคณะกรรมการฯคณะท างานของฝ่ายงานบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ 

ทั้ง 8 สาระ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้าสายชั้น ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายและกลยุทธ์ รายละเอียดขององค์ประกอบของโครงการ  

นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4 ปี (กลยทุธ์) 

แผนปฏิบตั/ิโครงการโรงเรียน 

นักเรียน 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2. หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าฝ่ายงาน หัวหน้าสายชั้น เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท า
โครงการประจ าปี ตามกลยุทธ์แผนงานสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนแล้วกระจายไปสู่โครงการสายชั้น 

3. คณะกรรมการฯ ร่วมกัน พิจารณาจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องเหมาะสมกับ
งบประมาณที่ได้รับและความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา  

4. การน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัตินั้น แต่ละฝ่ายงานจะใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยฝ่ายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอขอจัดซื้อจัด
จ้างผ่านทางฝ่ายแผนงานและเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนและเสนอไปยังผู้บริหารเพ่ืออนุมัติ และเจ้าหน้าที่
พัสดุเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีการก ากับติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ/สิ้นปีการศึกษา ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบประมาณ เพ่ือความคล่องตัว
สะดวกรวดเร็ว ให้บันทึกเสนอผู้บริหารในการขอเปลี่ยนแปลง โดยแจ้งวัตถุประสงค์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้
ชัดเจน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงด าเนินการต่อไป  
  (2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  
 เมื่อแผนปฏิบัติการประจ าปีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
โรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจให้คณะครูในโรงเรียนทุกคนรับรู้ร่วมกันผ่านการประชุม รวมทั้งประชาสัมพันธ์
ข่าวสารผ่านเว็บไซด์ของโรงเรียน จากนั้นโรงเรียนจัดท าแผนการก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการเป็นระยะ มีการก าหนดเวลาการติดตาม การประเมินผล การรายงานและผู้รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน มีการน าผลการประเมิน มาวิเคราะห์ และรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบการพิจารณา 
เพ่ือแก้ไขให้บรรลุตามเป้าหมาย  
  (3) การจัดสรรทรัพยากร  
  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากการอุดหนุนการศึกษา เงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จากนั้น
น าเงินมาจัดสรรเพื่อบริหารจัดการโครงการ โดยมีการจัดสรรตามความส าคัญ เรียงล าดับดังนี้  

กลุ่มบริหารงาน งบประมาณท่ีได้รับ(%) 

งานวิชาการ 60.00 
งานบริหารทั่วไป 17.69 

งานบุลลากร 5.71 

งานงบประมาณ 15.45 
งบส ารอง 1.15 
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ภาพที่  2-4 แผนภูมกิารจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

 การด าเนินงานทรัพยากรด้านการเงินและสิ่งสนับสนุนได้รับการดูแลและควบคุมความเสี่ยงจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงิน ภายใต้การดูแลของ
ผู้บริหาร โดยปฏิบัติตามระเบียบที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตาม
กรอบเงื่อนไขของเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใช้ในเวลาเร่งด่วนและมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขและใช้ในการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป  
 (4) แผนด้านบุคลากร  
  โรงเรียนวัดนาคมีการก าหนดแผนด้านบุคลากรส าคัญท่ีท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยก าหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

1.ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 

- ระดับคุณภาพของ
คุณธรรม จริยธรรม 
การปฏิบัติตนของ
ผู้บริหารตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ระดับคุณภาพด้าน
ความคิดริเริ่ม วิสัยทัศน์ 
และผู้น าวิชาการของ
ผู้บริหาร 
- ระดับความพึงพอใจ
ในการบริหารของ
ผู้บริหาร 

- คุณธรรม จริยธรรม 
การปฏิบัติตนของ
ผู้บริหารตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอยู่
ในระดับดเียี่ยม 
- ความคิดริเริ่ม 
วิสัยทัศน์ และผู้น า
วิชาการของผู้บริหารอยู่
ในระดับดเียี่ยม 
- การบริหารจัดการของ
ผู้บริหารอยู่ในระดับดี
เยี่ยม 

1.ส่งเสริมและพัฒนา    
ตนเองด้านภาวะผู้น า
ทางวิชาการของฝ่าย
บริหาร 
- นิเทศการบริหาร
ภายในสถานศึกษา  
- ทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนา
ตนเองกลุ่มบริหาร 
- กิจกรรมพัฒนา
ผู้บริหารร่วมกับ
หน่วยงานอื่น  
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

 - ความพึงพอใจในการ
บริหารของผู้บริหารอยู่
ในระดับดเียี่ยม 
 

2.ครูมีวุฒิ/ความรู้ 
ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบ หมั่น
พัฒนาตนเอง เข้ากับ
ชุมชนได้ดี และมีครู
เพียงพอ 
 

- ร้อยละของครูที่มี
คุณธรรม จริยธรรม 
และการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
- ร้อยละของครูที่มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
- ร้อยละของครูที่มี
ความมุ่งม่ันและอุทิศตน
ในการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
- ร้อยละของครูที่
แสวงหาความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆในการสอน 
- ร้อยละของครูที่จบ
การศึกษาระดับปริญญา
ตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเท่า 
- ร้อยละของครูที่สอน
ตรงตามวิชาเอก โท 
และความถนัด  

- ครูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ร้อยละ 100 
- ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนร้อยละ 100 
- ครูมีความมุ่งมั่นและ
อุทิศตนในการสอนและ
พัฒนาผู้เรียนร้อยละ 
100 
- ครูแสวงหาความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆในการสอน
ร้อยละ 75 
- ครูจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทาง
การศึกษาหรือเทียบเท่า
ร้อยละ 100 
- ครูที่สอนตรงตาม
วิชาเอก โท และความ
ถนัดร้อยละ 100 

1. พัฒนาครูให้มี
สมรรถนะตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีจ านวน
เพียงพอ 
- นิเทศภายใน 
- การพัฒนาทีมงาน 
- สมรรถนะการท างาน 
- ประชุม อบรม สัมมนา
ร่วมกับสถาบันอ่ืน 
- สมุดบันทึกความดี 
- รักการอ่าน 
 
 
 
 
 

3.สถานศึกษาใช้ ICT 
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการและการเรียน
การสอน 

- ระดับคุณภาพของ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 

- คุณภาพของข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ในการ
บริหารจัดการศึกษาอยู่
ในระดับดีมาก        

1.พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 
- เครือข่าย ICT 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กลยุทธ์สู่ความส าเร็จ 

 
 

 
- ระดับคุณภาพของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารจัดการ 
 
- ระดับคุณภาพของ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้สืบค้น
และเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 80 
- คุณภาพของระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอยู่ในระดับดี
มาก ร้อยละ 80 
- คุณภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสืบค้นและเรียน
รู้อยู่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ 80 

- นิเทศการใช้ ICT 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพ
งานโดยใช้ ICT 
- ICT เพ่ือการเรียนการ
สอน 
 
 

 

  (5) ตัววัดผลการด าเนินการ  
  ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการ ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ใช้ติดตามผลลัพธ์และประสิทธิผลของ  
แผนปฏิบัติการ โรงเรียนก าหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดโดยยึดแนวทางการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.  
   โรงเรียนมีวิธีการเพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการหนุนเสริมให้
องค์กรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุมเรื่องที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมให้องค์กรสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน และมีวิธีการเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการวัดผลดังกล่าวครอบคลุมเรื่องที่ถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด โดยการตรวจสอบ ผลเกิดข้ึนโดยรวมของแผนปฏิบัติการ โดย
การใช้วงจรเดมมิ่ง PDCA 

(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ   
  โรงเรียนคาดการณ์ว่าผลการด าเนินการตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญตาม
กรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวจะมีความสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. และโรงเรียนมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าประสงค์ของโรงเรียนที่ก าหนดไว้ โรงเรียนจะด าเนินการปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใช้รูปแบบการ
บริหารวงจรเดมม่ิง PDCA หากพบว่ามีความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินการปัจจุบัน หรือที่คาดการณ์ไว้เมื่อ
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เปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือกับโรงเรียนในระดับที่เทียบเคียงกันได้ โรงเรียนจะน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
เป้าหมายให้เหมาะสมกับการคาดการณ์ผลการด าเนินการในปีต่อไป 

  ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
  โรงเรียนมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว  ในกรณีที่
สถานการณ์บังคับ หากโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้  ผู้รับผิดชอบชี้แจงเหตุผลต่อ
ผู้บริหารเพ่ือรับทราบและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ปรับเปลี่ยนได้ทันที ถ้ามี
นโยบายส าคัญเร่งด่วน  ที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการ  ผู้บริหารมอบหมายผู้รับผิดชอบเพ่ือน า ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างทันท่วงที ส่วนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้จะปรับเปลี่ยนแผนโดยการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  เพื่อวางแผนการด าเนินงาน หรืออาจยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไป   
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หมวด 3 นักเรียนและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
 

3.1 เสียงของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ก. การรับฟังนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(1) นักเรียนปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) โรงเรียนมีวิธีในการรับฟังนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ   

โดยโรงเรียนก าหนดวิธีการในการรับฟังเสียงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศผ่าน
หลายช่องทางทั้งแบบทางตรง  ทางสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็ปไซค์ต่างๆ 

แบบทางตรง ได้แก่  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชุมสภานักเรียน พบปะโดยตรง 
ทางโทรศัพท ์กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน เป็นต้น  

แบบทางสื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีได้แก่ website  facebook   line  
โดยข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง หรือความไม่พึงพอใจ ที่ได้จากช่องทางต่างๆ จะถูกน าไป

ก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังดังกล่าวตามหัวข้อ 3.2  
2) โรงเรียนมีวิธีการรับฟังเสียงนักเรียนปัจจุบัน โรงเรียนก าหนดวิธีการรับฟังที่แตกต่างกัน  

ดังนี้  
นักเรียนในอดีต รับฟังผ่านช่องทาง website, facebook และ line  
นักเรียนปัจจุบัน การประชุมต่างๆ พบปะโดยตรง พูดคุยทางโทรศัพท์ กิจกรรมโฮมรูม  

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน  เป็นต้น  
  นักเรียนในอนาคต โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยด าเนินจัดการเรียนการสอน
ให้มคีุณภาพ  และส่งเสริมภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  

3) โรงเรียนมีวิธีในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีบนเว็บไซตเ์พ่ือรับฟังนักเรียน  
โรงเรียนมีการก าหนดช่องทางในการรับฟังนักเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซด์ของโรงเรียน www.watnak school.com , Fan page on facebook , line 
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www.watnakschool.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fan page on facebook 

 
 

วิธีการรับฟังดังกล่าว มีความแตกต่างกันระหว่างนักเรียน กลุ่มนักเรียนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ส่วนตลาด โรงเรียนก าหนดวิธกีารในการรับฟังนักเรียนแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกลุ่ม ของนักเรียนโดยมี
การจัดประชุมเป็นกลุ่มตามสายชั้น  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้สารสนเทศและน ามาก าหนดแนวทาง
ตอบสนองให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยี 
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โรงเรียนมีวิธีการในการติดตามความคิดเห็นของนักเรียนในเรื่องคุณภาพ ของหลักสูตรและ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนนักเรียน และการท าธุรกรรมเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับอย่าง
ทันท่วงท ีและสามารถน าไปใช้ต่อได้  

โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงด้านความส าเร็จด้านคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
พร้องทั้งส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่ประสบความส าเร็จโดยการต่อยอดความรู้ให้ไปแข่งขันต่อในระดับเขต
พ้ืนที่ และระดับภาค นอกจากนี้ยังน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้ปกครองและนักเรียนมาปรับปรุงเติมเต็มในจุดที่ยัง
บกพร่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

(2) นักเรียนในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โรงเรียนมวีีธีการในการรับฟังนักเรียนในอดีต นักเรียนในอนาคตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักเรียน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคู่แข่ง เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ต่อได้ เกี่ยวกับหลักสูตร การสนับสนุน
นักเรียนในเรื่องการบริการทางการศึกษา และการท าธุรกรรม  

ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อการด าเนินงานของโรงเรียน  
ในด้านการบริหารโรงเรียน มีการประชุมทุกฝ่ายเพ่ือชี้แจงการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนาโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และความต้องการในการพัฒนา
โรงเรียน ทุกฝ่ายสามารถรับทราบเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน  
โรงเรียนมีวิธีในการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนมีวิธีการส ารวจความต้องการของนักเรียนโดยใช้การวางแผนการจัดการเรียน   
การสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีเอกสารแบบส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
สรุปและรวบรวมผลที่ได้น ามาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลและใช้เป็นปัจจัยน าเข้ามาก าหนดเป็นแผนพัฒนาโรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนมีการด าเนินงานโดยก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบ
จะต้องออกแบบสอบถามวัดประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้
หากเป็นกรณีเร่งด่วนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในการจัดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบจะนัดหมายประชุม
ปรึกษาหารือกับผู้บริหารและคณะท างาน เพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือรายละเอียด ในแผนงานตามที่
ได้รับข้อมูลป้อนกลับจากนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ได้มากขึ้น จากนั้นจึงมอบ
ให้ผู้รับผิดชอบจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของโรงเรียนต่อไป 

 การประเมินดังกล่าวให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่น าไปใช้ในการตอบสนองความต้องการให้เหนือกว่า
ความคาดหวัง และสร้างความผูกพันกับนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  
โรงเรียนมีวิธีในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่มีต่อโรงเรียนเปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืน  
  นักเรียนใช้การสื่อสารได้หลายทางในการติดต่อกับโรงเรียน เช่น เว็บไซต์ ข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับบุคลากร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์ ที่สามารถติดต่อกับโรงเรียนได้ การส่ง e-mail รวมถึง
แบบสอบถาม การประเมินความพึงพอใจในรูปแบบต่างๆ จากนั้นสรุปผล ประมวลผล และเสนอให้ผู้บริหาร 
ลงนามรับทราบ จากนั้นจึงมอบให้ผู้รับผิดชอบจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของโรงเรียนต่อไป 

  โรงเรียนมีวิธีในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อโรงเรียนเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน 
หรือกับระดับเทียบเคียง ซ่ึงโรงเรียนได้ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้  

1. วางแผนในการเลือกคู่เปรียบเทียบ โดยการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ บริบทโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในการด าเนินงาน จัดระดับความส าคัญของการ
ด าเนินงานที่ต้องการน ามาเปรียบเทียบ  

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่ก าหนดไว้เป็นคู่เปรียบเทียบ เพ่ือสร้างความเข้าใจเชิงลึกในการ
ปฏิบัติงานหรือการจัดกระบวนการท างานของโรงเรียนที่เป็นคู่เปรียบเทียบ  

3.  สรุปผลและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากคู่เปรียบเทียบ วิเคราะห์หาปัจจัยความส าเร็จของคู่
เปรียบเทียบ และน าผลจากการวิเคราะห์มาวางแผนปรับปรุงการให้บริการเพ่ือสร้าง  ความพึงพอใจให้แก่
นักเรียนเพิ่มขึ้น 

 

3.2 ความผูกพันของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
   โรงเรียนก าหนดความต้องการของนักเรียนส าหรับหลักสูตรและการบริการนักเรียนโดย
ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานไว้ 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนการด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน และหลังเสร็จสิ้น
การด าเนินงาน โดยทุกระยะมีการส ารวจและสอบถามความต้องการทั้งแบบไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการ 
โดยใช้แบบสอบถามประเมินความต้องการและความพึงพอใจ นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบจะต้องรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศจากฐานข้อมูลของโรงเรียนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 
   โรงเรียนมีวิธีในการก าหนดและสร้างนวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มนักเรียนและส่วนตลาด (ตามที่ระบุไว้
ในโครงร่างองค์กร) รวมทั้งวิธีการค้นหาและการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือเข้าสู่ตลาดใหม่ เพ่ือดึงดูดนักเรียนใหม่ และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับนักเรียนในปัจจุบัน   



42 
 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดนาค พร้อมด้วยบุคลากร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรโรงเรียนวัดนาค พุทธศักราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป และในปี
การศึกษา 2555  โรงเรียนวัดนาคได้เข้าโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ดังนั้น จึงได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวัดนาคให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดเกี่ยวกับหลักสูตรตาม
โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2556 ในปี
การศึกษา 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลและเตรียมพร้อม
สู่ความเป็นอาเซียน อีกทั้งโรงเรียนวัดนาคได้ประเมินการใช้หลักสูตร จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557 จนกระท่ังปัจจุบัน โรงเรียนแบ่งการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546  
  หลักการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ โรงเรียนวัดนาคใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช  2546  เป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2540  และราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไข้เพ่ิมเติม  (ฉบับ2)  พ.ศ. 2545   รวมทั้งให้
สอดคล้องกับสภาพเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม  และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ตลอดจน
สอดคล้องกับแนวนโยบายและความต้องการจัดการศึกษาของชาติ  นักเรียนจะแบ่งนักเรียนตามช่วงอายุ 
อนุบาลปีที่  1  อายุ  4-5  ปี และอนุบาลปีที่  2  อายุ  5-6  ปี 
ส่วนที่ 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

โรงเรียนวัดนาคเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว มีหน้าที่ต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาค พุทธศักราช 
2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 
2552 ในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   

โรงเรียนวัดนาคได้ยึดหลักสูตรทั้ง 2 ส่วนนี้น ามาเป็นหลักสูตรของโรงเรียน และส่งเสริม 
การเรียนรู้ที่ส าคัญให้แก่ผู้เรียน คือ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน  
การเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้  
โดยช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 

(2) การสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โรงเรียนมีวิธีในการท าให้นักเรียนสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุน  
โรงเรียนก าหนดการด าเนินการเพิ่มช่องทางให้ผู้รับบริการในการเข้าถึงกิจกรรมของโรงเรียน 
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ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ Facebook วารสารสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ สนับสนุนให้
นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์  

  โรงเรียนใช้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้
เหมาะสมกับนักเรียน ก าหนดช่องทางที่นักเรียนสามารถตอบรับหรือแสดงความเห็นกลับมาได้ เช่น โทรศัพท์  
โทรสาร จดหมาย  E-mail  Face book  เน้นการสื่อสารแบบสองทางกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนมกีารพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสม่ าเสมอ เช่น ประชุมผู้ปกครอง หน่วยงานและชุมชน 
เพ่ือชี้แจงถึงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรวมทั้ง การสนับสนุนนักเรียนในด้านต่างๆ   
 กลไกการสื่อสารที่ส าคัญในการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  

1. www.watnakschool.com.  
2. Facebook ของโรงเรียน   
3. E-mail ของโรงเรียนและผู้บริหาร  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
5. วารสารสัมพันธ์  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น 
7  จดหมาย 

  เห็นได้ว่า นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการโดยทั่วไป สามารถใช้ช่องทางการติดต่อ
ผ่านสื่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โดยทุกช่องทางการสื่อสารมีรายละเอียดต่างๆ 
ของการจัดกิจกรรมไว้อย่างครบถ้วน 

 (3) การจ าแนกนักเรียน  
  โรงเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน ตลาด และหลักสูตรไว้ในระบบฐานข้อมูลที่อยู่ใน

รูปเอกสารสิ่งพิมพ์ และระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ น าข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้มาวิเคราะห์จ าแนกนักเรียน ตลาด 
และหลักสูตร ซ่ึงโรงเรียนได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลนักเรียนของคู่แข่ง และนักเรียน และตลาดอื่นๆ ที่พึงมีใน
อนาคต ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานพัฒนาคุณภาพประจ าปีของหน่วยงานนั้น เอกสารสื่อ สิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณา จากนั้นโรงเรียนจึงด าเนินการก าหนดนักเรียน กลุ่มนักเรียน 
และส่วนตลาด ที่โรงเรียนให้ความส าคัญและท าตลาดเพ่ือการเติบโตของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนและนักเรียน ที่ประสบความส าเร็จทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภาค ผ่านทุกช่องทาง เพ่ือสร้างแรงดึงดูดใจเพ่ือให้กลุ่มนักเรียน และส่วนตลาดสนใจ มาสมัครเข้าเรียน 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(1) การจัดการความสัมพันธ์   

  โรงเรียนมีวิธีในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้
บรรลุสิ่งต่อไปนี้  

http://www.watnak/
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- ให้ได้นักเรียนใหม่และเพ่ิมส่วนแบ่งการรับนักเรียน  
- จัดการและยกระดับภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์  กิจกรรมของโรงเรียน   

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ผลการแข่งขันทางวชิาการที่ประสบผลส าเร็จ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-รักษานักเรียน ตอบสนองความต้องการ และท าให้ดีกว่าความคาดหวังในแต่ละขั้นตอน ของ 
วงจรชีวิตของการเป็นนักเรียน  

- เพ่ิมความผูกพันของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน  ให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมท าบุญตักบาตร  กิจกรรมบรรพชาสามเณร วันอ าลา  
รับบัณฑิตน้อย  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ  ฯลฯ 

โรงเรียนด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการวางแผนการเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการแก่นักเรียนเก่าที่มีอยู่ไว้ในแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมไปถึงการสร้างนักเรียนใหม่เพ่ือเพ่ิมความ
เข้มแข็งให้แก่การด าเนินงานของโรงเรียน โดยก าหนดแผนงานที่เหมาะสมไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้มากที่สุด รวมถึงการเตรียมบุคลากร
ให้มีทักษะและศักยภาพเพียงพอต่อการด าเนินการพร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

(2) การจัดการกับข้อร้องเรียน  
โรงเรียนมีวีธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่า 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนท าให้ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล  
โรงเรียนมีวีธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  
  1. ก าหนดขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนให้มีแนวทางท่ีชัดเจน โดยข้อร้องเรียนนั้นต้องไม่ขัดแย้ง

กับกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่โรงเรียนถือปฏิบัติ  
  2. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดท าบันทึกข้อร้องเรียน ติดตามผลและรายงานผล อย่างสม่ าเสมอ 

รวมทั้งมีการจัดเก็บรวบรวมข้อร้องเรียนที่ได้รับไว้เป็นหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือ
วางแผนด าเนินงานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจนต่อไป  

การจัดการข้อร้องเรียนของนักเรียนสามารถเรียกความเชื่อมั่นของนักเรียนกลับคืนมา รวมทั้งสร้างเสริม
ความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียน โรงเรียนได้ด าเนินการใช้การสื่อสารไปยังผู้ร้องเรียน โดยพิจารณา
ตามระดับความส าคัญของ ข้อร้องเรียนนั้นๆ ได้แก่ การกล่าวค าขอโทษ ส าหรับความไม่สะดวกทั้งหลาย การ
รับฟังหรือแสดงความเสียใจ และสอบถามด้วยค าถามที่ชัดเจน การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วร่วมกับบุคคลที่ส่ง
ข้อร้องเรียน เสนอแนวทางแก้ไขให้ผู้ร้องเรียน รักษาสัญญา ติดตามผล และวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า 



45 
 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้
 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน  

ก. การวัดผลการด าเนินการ  
(1) ตัววัดผลการด าเนินการ  

โรงเรียนมีวิธีในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการ
โดยรวมของโรงเรียน โดยเลอืก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจ าวัน และผลการด าเนินการโดยรวมของโรงเรียน  

วิธีการเลือกและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  โรงเรียนวัดนาคมีวิธีการในการเลือก รวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศทีม่ีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันเพ่ือใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการด าเนินการ
ของโรงเรียนโดยเริ่มจากการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน มา
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ 4 เกณฑ์ คือ  

1.1 มาตรฐานการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีประกาศโดยส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

1.2 มาตรฐานการศกึษาของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1  
1.3 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
1.4 เกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอก  
น าเกณฑม์าบูรณาการจัดท าเป็นระบบ โดยน าตัววัดความส าเร็จของเกณฑ์ ทั้ง 4 เกณฑ์มาสังเคราะห์

เป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินการ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และพันธกิจของโรงเรียน เพ่ือติดตามผล
การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัดผลการด าเนินงาน ตามแผนทุกภาคเรียน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบระบบคุณภาพภายใน ตามระยะเวลาที่แน่นอน ชัดเจน เป็นระบบ สอดคล้องกับข้อก าหนดคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ก าหนดแนวทางการเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน  

โรงเรียนมีตัววัดผลการด าเนินการที่ปรับเปลี่ยนไปตามกลยุทธ์โดยมีการจัดท าข้อมูลไว้ อย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน สืบค้นได้ง่ายทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โรงเรียนมีตัววัดผลการด าเนินการดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่  
1.1 จ านวนนักเรียน/จ านวนเด็กอายุตามเกณฑ์ (ข้อมูล 10 พ.ย.)  
1.2 จ านวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียน และรายชั้น อัตราส่วนจ านวนนักเรียน : ชั้นเรียน 
1.3 ข้อมูลจ านวนบุคลากร ที่แสดงรายละเอียด เช่น อายุ  อายุราชการ  วุฒิทางการศึกษา

หลักสูตรที่เข้าอบรมพัฒนาวิทยฐานะ  จ านวนชั่วโมงสอน   ภาระงานสนับสนุน  
1.4 อัตราส่วนของนักเรียน : คร ูแสดงถึงความเพียงพอและความขาดแคลนของครู  
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1.6 ข้อมูลด้านอาคารเรียน จ านวนอาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องน้ า ห้องส้วม สือ่/ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่สาคัญ โดยโรงเรียนต้องส ารวจและจัดท าข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบัน เพราะจะเป็นตัว
บ่งชี้ความเพียงพอของทรัพยากร ที่ใช้ในการวัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  

2. ข้อมูลด้านผลการเรียน  ผล O-net  ผล NT  สอบอ่านออกเขียนได้ 
3. ข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของนักเรียน  
4. ตัววัดด้านการเงิน ที่ส าคัญของโรงเรียน ได้แก่  

4.1 งบการเงินแสดงรายรับ-รายจ่าย  
4.2 ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน  
ส าหรับติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  

โรงเรียนมีการวัดผลการด าเนินงานโดยใช้วงจรเดรมมิ่ง (PDCA) เป็นระบบควบคุมระบบการบริหารงานให้มี
คุณภาพในทุกๆ ด้าน  ดังนี้ 

1. การวางแผน ได้มีการประชุมคณะกรรมการ น าข้อมูลที่ค้นพบจากการด าเนินงานของ
โครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา เป็นข้อมูลปรับปรุงคุณภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน 

2. การปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ประชุม ก าหนด มาตรฐานโรงเรียน ตัวชี้วัด ร่วมกัน
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสู่
ผู้เรียน ใช้หลักการมีส่วนร่วม 

3. การควบคุมก ากับติดตาม โดยมีการประชุม นิเทศ ก ากับติดตาม จัดท าปฏิทินงาน 
ก าหนดให้ท ารายงานประจ าปี (SAR) ของโรงเรียน การใช้การควบคุมภายในก ากับติดตามด้านงบประมาณ 
และการสรุปผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ  รวมทั้งการอบรมพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานพัฒนาสู่
สมรรถนะหลักท่ีชัดเจน 

4. การรายงานสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือสะท้อนกลับของการด าเนินงานของนักเรียนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาในรูปของรายงานประจ าปี  มีการรวบรวมผลการด าเนินงานของผู้เรียนและครู    
การด าเนินการปฏิบัติตามโครงการต่างๆโรงเรียนได้ใช้ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

ส่วนความถี่ในการติดตามผลการด าเนินงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ต้องติดตามและทบทวน ได้แก่ 
- ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน จะด าเนินการทบทวน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และ

สรุปผลรายงาน ปีละ 1 ครั้ง  
- ตัวชี้วัดด้านการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
- ตัวชี้วัดด้านการเงินโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะๆ โดยแยกค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมหลักต่างๆ 

คิดเป็นสัดส่วนของการใช้เงินในแต่ละประเภท 
- ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะด าเนินการทบทวนทุกๆ ไตรมาส 
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(2)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
โรงเรียนวัดนาคมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือประเมินสภาพของโรงเรียน  โดยผู้บริหาร  และคณะกรรมการบริหารงานทั้ง 4 
กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป และกลุ่ม บริหาร
งบประมาณและแผนงาน  แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของตนเองที่ตั้งไว้และเทียบเคียงกับสถานศึกษา
อ่ืน โดยก าหนดเป้าหมายในการเปรียบเทียบข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)   
2) ผลการสอบระดับชาติ(NT)  
3)  จ านวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
4)  นักเรียนมีผลการประกวดแข่งขันทักษะความรู้ ความสามารถที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน

นอกสถานศึกษา    
 

เมื่อได้ข้อมูลแล้วน าข้อมูลในด้านต่าง ๆ มาจัดท าเป็นสารสนเทศในการปรับปรุงตัวชี้วัดและการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคตและให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าโรงเรียนคู่เทียบ มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบน าไปวางแผนเพ่ือพัฒนาและจัดสร้างนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิผลต่อไป 

 

(3) ข้อมูลนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โรงเรียนมีวิธีการเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย

วิธีต่างๆ เช่น การประชุมผู้ปกครอง  พบปะพูดคุยโดยตรง  วารสารสัมพันธ์    ป้ายประชาสัมพันธ์  ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น  รวมถึงได้ข้อมูลและสารสนเทศที่เก็บรวบรวมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น  www.watnak  
school.com.  Facebook  line  E-mail ของโรงเรียน  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนได้สนองตอบข้อ
รอ้งเรียน ความพึงพอใจ  ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังได้ครบถ้วน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ 
และประเมินผลข้อมูล  แล้วจัดท าเป็นสารสนเทศ เพ่ือน ามาข้อมูลมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีรวมทั้งสร้างนวัตกรรม  
 

(4) ความคล่องตัวของการวัดผล  
โรงเรียนมีวิธีการเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการของโรงเรียนมีความคล่องตัว  

หรือสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่คาดคิดทั้งภายในหรือภายนอก
โรงเรียน   โดยมีฝ่ายงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลผลการวัด และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจ   มีการจัดระบบ
การวัดผลอย่างเป็นขั้นตอน  ไม่ซับซ้อนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  

 

http://www.watnak/
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 ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
โรงเรียนมีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของโรงเรียนตามกลยุทธ์  

และงานประจ าตามโครงสร้างการบริหาร  เปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  โดยผ่านการประชุมเพ่ือน ามา
แก้ปัญหาและการให้บริการทางการศึกษาตอบสนองความต้องการของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งใช้
รูปแบบวงจรเดมมิ่ง และได้สรุปขั้นตอนการทบทวนในเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีละ 1 ครั้ง 
จากการทบทวนและวิเคราะห์ความส าเร็จเหล่านี้ส่งผลให้โรงเรียนรู้ถึงจุดอ่อน  หรือความท้าทายของโรงเรียน  
ที่จะด าเนินการปรับปรุงและวางแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป  
 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ  
  (1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 โรงเรียนมีวิธีการในการค้นหาหน่วยงานหรือการปฏิบัติการที่มีผลการด าเนินการที่ดี  โดยได้ก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนน าเสนอผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหาร  และโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แล้ว
รายงานเข้าสู่การประชุม   มีการส ารวจความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในโรงเรียน   การรวบรวมและ
จัดเก็บ     สร้างองค์ความรู้และพัฒนา   แล้วถ่ายทอดความรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าไปปฏิบัติในส่วนอื่นๆ ของโรงเรียน 
  (2) ผลการด าเนินงานในอนาคต  
 โรงเรียนมีวิธีในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่
ส าคัญเพ่ือคาดการณ์  ผลการด าเนินการในอนาคต  โดยรวบรวมผลการด าเนินการในด้านต่างๆ ของโรงเรียนที่
ประสบความส าเร็จทั้งในด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอนและด้านบริหารจัดการ แล้วร่วมกันวิเคราะห์ถึงวิธีการใน
การปฏิบัติที่ท าให้บรรลุผลส าเร็จและจัดท าเป็นแนวทางเก็บไว้ที่โรงเรียนต่อไป  จากนั้นน าผลการด าเนินการที่
เกิดข้ึนไปเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายและค่าเทียบเคียงท่ีได้ตั้งไว้ว่าบรรลุผลมากน้อยเพียงใด จะต้องด าเนินการ
พัฒนาแก้ไขหรือปรับปรุงในส่วนใด แล้วจึงน าไปเขียนแผนพัฒนา แผนงานหรือโครงการการด าเนินงานตามที่
ก าหนด  
  (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม  
 โรงเรียนมีวิธีในการน าผลการทบทวน  ผลการด าเนินการไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้อง
น าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม  
 โรงเรียนมีวิธีในการถ่ายทอดดล าดับความส าคัญดังกล่าว และโอกาสดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติไปยัง
คณะท างานหรือระดับปฏิบัติน าไปปฏิบัติ    โดยโรงเรียนได้จัดล าดับความส าคัญของงานเพื่อส่งต่อไปยัง
คณะท างานหรือระดับผู้ปฏิบัติ  เริ่มจากการประชุมชี้แจงบุคลากรทุกฝ่าย  ให้มีความเข้าใจตรงกันในการ
ปฏิบัติงาน สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการปรับปรุง เพ่ือน าไปปฏิบัติทั่วทั้ง
โรงเรียน  
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 โรงเรียนมีวิธีการในการถ่ายทอดกระบวนการท างานไปยังผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือของ
โรงเรียน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับโรงเรียน  โดยใช้วธิีการนิเทศ 
ติดตามอย่างเป็นระบบ เป็นระยะ ตั้งแต่ก่อนด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ และหลังการด าเนินการ และมี
การจัดท าข้อมูลผลการด าเนินการเพ่ือรายงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ก. ความรู้ขององค์กร  
  (1) การจัดการความรู้   

โรงเรียนมีวิธีการในการจัดการความรู้ของโรงเรียน   ดังนี้ 
1. โรงเรียนมีวิธีการในการจัดการความรู้ของโรงเรียน    โดยการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากรที่

ด าเนินการประสบความส าเร็จ  ด้วยวิธีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆ จากการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จของบุคลากรในโรงเรียน  

2. โรงเรียนให้บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม  สัมมนา  การอบรม  ศึกษา  ดูงาน จากหน่วยงานต่างๆ 
จัดท ารายงานเพื่อสร้างความรู้ใหม่ 
 3. มีการจัดนิทรรศการ เพ่ือเผยแพร่เทคนิคการสอน หรือผลงานของบุคลากรที่มีประสบการณ์ภายใน
โรงเรียน  เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ  พันธมิตร  และผู้ให้ความร่วมมือ 
 4. โรงเรียนได้รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือใช้ในการสร้างนวัตกรรมและการวางแผน
กลยุทธ์ โดยการก าหนดตัวชี้วัดของความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้  การจัดระบบความรู้  การน าความรู้
ไปใช้  การตรวจสอบความรู้  แล้วถ่ายทอดความรู้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 – 1 การจัดการความรู้ 

3. จัดระบบ
ความรู้ 

 

2. สร้างและ
แสวงหา
ความรู้ 

ความรู้ 
 

6. ถ่ายทอด
ความรู้ 

 1. ก าหนด
ตัวช้ีวัด 

 การจัดการ
ความรู้ 

4. น า
ความรู้ไปใช้ 
 

5. 
ตรวจสอบ 
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  (2)  การเรียนรู้ระดับองค์กร   
โรงเรียนมีวิธีการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถี การ

ปฏิบัติงานของโรงเรียน  โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันความรู้ และสร้างการเรียนรู้ 
ร่วมกันผ่านการฝึกอบรม สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การเรียนรู้ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานและประชุมครู  เพ่ือให้ครูได้น าความรู้มาพัฒนาศักยภาพ  
การจัดการความรู้ดังกล่าวท าให้ครูสามารถรับรู้และด าเนินการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาหรือให้ข้อเสนอแนะร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ข. ข้อมูล  สารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ   

  โรงเรียนมีวิธีการในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ
รูปแบบอื่น มีคุณลักษณะดังนี้  
 ข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอ่ืนมีความแม่นย าโดยการแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบ
มีวิธีการที่ชัดเจนในการด าเนินการและมีการก าหนดตัววัดและเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  

ข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอ่ืนมีความถูกต้อง โดยการมอบหมายให้
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศก่อนและหลังการจัดเก็บและตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความ
ถูกต้องตรงกันหรือไม่ 

ข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอ่ืนมีความคงสภาพ โดยแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อมูล และมีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยรหัสผ่าน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม หรือการป้องกันไม่ให้ผู้ทีไ่ม่ได้รับอนุญาตสามารถ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้  

ข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอ่ืนมีความเชื่อถือได้  โดยการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้  

ข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอ่ืนมีความเป็นปัจจุบัน โดยมอบหมาย
ให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ  มีการออกแบบระบบการเรียกค้นได้
รวดเร็ว   และรายงานตามความต้องการของผู้ใช้ 

(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ  
โรงเรียนมีวิธีการท าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอื่นเป็นความลับ
และสามารถเข้าถึงตามสิทธิที่เหมาะสม โดยมีการส ารองข้อมูล ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้นความลับ และมี
การก าหนดรหัสลับของบุคคล  

   (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ โรงเรียนมีวิธีการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและ
สารสนเทศของโรงเรียนมีความพร้อมใช้งาน และทันต่อเหตุการณ์ มีการส ารวจความต้องการของบุคลากร
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ผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งผู้จัดหาลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากหน่วยงานและ
บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือได้ มีการจัดอบรมบุคลากรเพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
  (4) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ โรงเรียนมีวิธีการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์ 
และซอฟแวร์มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย มี password ของโรงเรียน มีการส ารองข้อมูลและสามารถ 
กู้คืนข้อมูลได้มีการกระจายข้อมูลไปส ารองจุดอ่ืนๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย  สามารถคืนสู่สภาพ
ปกติได้ในกรณีฉุกเฉิน  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแล มีการเฝ้าระวังสม่ าเสมอ 

  (5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนมีวิธีการท าให้มั่นใจได้ว่าระบบฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศ มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้มีการ
ก าหนดผู้ดูแลระบบชัดเจน  มีการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน มีเครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า 
ป้องกันกระแสไฟฟ้ามีปัญหา  มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบซอฟแวร์มีการปรับปรุง 
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบโดยตรง เช่น ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ระบบ Data Management Center (DMC) พร้อมทั้งมีผู้ดูแลระบบของโรงเรียน  ท าให้เกิดการ
พัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลสู่นักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
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หมวด 5 บุคลากร 
 

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร  
 ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  
   (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
           โรงเรียนวัดนาคได้ให้ความส าคัญกับขีดความสามารถและอัตราก าลัง ของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญ โดยทางโรงเรียนได้สร้างระบบการบริหารความสามารถและ
อัตราก าลัง ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-1 ระบบการบริหารความสามารถและอัตราก าลัง 
 

          โรงเรียนได้จัดระบบการบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลังตามภาพประกอบที่ 5-1   
เริ่มจากการส ารวจอัตรก าลังในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานสนับสนุนโดยใช้เกณฑ์อัตราก าลังที่ สพฐ.
ก าหนด น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์ทั้งด้านปริมาณ คือ ระบุจ านวนและคุณลักษณะเชิงประชากร
ที่จ าเป็น เช่น อายุ อายุราชการ แนวโน้มการขอย้าย การเกษียณราชการก่อนก าหนด และด้านขีดความสามารถ 
คือ ความรู้และทักษะประสบการณ์ในการท างานด้านต่างๆ ความสามารถพิเศษ ครูสอนตรงตามเอก ก าหนด
อัตราก าลังขาด อัตราการเกิน น าเสนอฝ่ายบริหารเพ่ือพิจารณาด าเนินการ  ปรับอัตราก าลังให้ความเหมาะสม
กับการปฏิบัติหน้าที่ ประเมินและปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 
     (2) บุคลากรใหม่ 

           โรงเรียนวัดนาคมีวิธีการด าเนินงาน  คือ การรับย้ายข้าราชการครู ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิ
เฉพาะทางตามท่ีโรงเรียนก าหนด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ สรรหาตามวิชาเอก 
ตามคุณสมบัติที่ต้องการ โดยแจ้งความต้องไปการยัง ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพ่ือพิจารณา กรณีเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนๆ ทางโรงเรียนด าเนินการโดย  

ส ารวจความตอ้งการ 
อัตราก าลังคร ู

วิเคราะห์อัตราก าลัง 

แก้ปัญหาด้านอัตราก าลังขาด/เกิน 

ประเมนิผล 

ทบทวนปรับปรุง 
พัฒนา 
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การประกาศรับสมัคร พิจารณาคุณสมบัติ มีการสอบแข่งขัน สอบสัมภาษณ์ ทดสอบการปฏิบัติงาน ประกาศ
ผลการคัดเลือก ท าสัญญาจ้าง ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5-2 ระบบการสรรหาบุคลากรใหม่ 
 

  ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่ย้ายมาใหม่และบรรจุแต่งตั้ง จะได้รับการปฐมนิเทศ  
ให้ค าแนะน าและการปฏิบัติตามคู่มือของโรงเรียนโดยฝ่ายบริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสายงาน
เดียวกันเป็นผู้ดูแลครูรุ่นใหม่/ครูอัตราจ้าง ได้ฝึกประสบการณ์ต่างๆ ในโรงเรียนเพ่ือให้เข้าใจระเบียบการปฏิบัติ
ของโรงเรียน โดยมีบุคลากรรุ่นก่อนเป็นพ่ีเลี้ยง มีการประเมินสมรรถนะครูใหม่เพ่ือฝึกความเป็นมืออาชีพ ด้าน
การสร้างขวัญและก าลังใจเพ่ือรักษาบุคลากรให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรโดยโรงเรียนได้จัดสวัสดิการด้าน
ต่างๆ อาทิ บริการอาหารกลางวันราคาประหยัด มีการเยี่ยมไข้เมื่อบุคลากรหรือบุคลากรในครอบครัวเจ็บป่วย 
แสดงความยินดีบุคลากรที่ประสบผลส าเร็จ ร่วมงานมงคลและอวมงคล  อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้แก่บุคลากรทุกคน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความมั่นใจว่าบุคลากรทุกคนเป็นตัวแทน
สะท้อนถึงความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรม เพราะผลงานที่โรงเรียนด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ
เป็นอย่างด ีซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
     (3) ความส าเร็จในงาน 

จากการด าเนินการบริหารงานบุคลากรที่มีคุณภาพตามโครงสร้างการบริหารนิติบุคคลที่เน้น
การท างานเป็นทีม และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา) โดยปรับเปลี่ยนตาม
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานให้บรรลุผล 
เหนือความคาดหมาย ตามแผนภาพ ดังนี้ 

-คณะกรรมการ
โรงเรียน 
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 
ประกาศ 
รับสมคัร 

 

- ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
- สอบขอ้เขียน 
- สอบสัมภาษณ ์
- สอบปฏิบัต ิ

 

ประกาศ 
ผลการ
คัดเลือก 

 

 

รายงานตัว 
ท าสัญญาจ้าง 
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ภาพที่ 5-3 โครงสร้างการบริหารความส าเร็จในการท างาน 
 

โครงสร้างการบริหารความส าเร็จในการท างาน เริ่มต้นจากการส ารวจ น าข้อมูลเสียงสะท้อน
จากผู้มีส่วนได้เสีย สู่การก าหนดอัตราก าลัง และการคัดเลือก สรรหา และการบริหารงานตามโครงสร้างสู่การ
ประเมินผล ถ้าไม่ผ่านการประเมินต้องเข้ารับการอบรม และเข้ากระบวนการสรรหาใหม่ และถ้าผ่านการ
ประเมิน หมายถึง การเป็นครูมืออาชีพ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต่อยอดด้วยวิธีการที่หลายหลาก และ
โรงเรียนยกย่อง ชมเชย ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ ดังตาราง 
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ตารางที่  5-1  แสดงความส าเร็จของบุคลากรในโรงเรียน 
 

รางวัลที่ได้รับ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 

1. ผู้บริหารดีเด่น คุรุสดุดี ประจ าปี  1 - - 1 

2. ครูผู้สอนกิจกรรมแข่งขันศักยภาพนักเรียน (Child 
Show) ระดับภาค 

5 2 6 13 

3. ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 5 5 5 15 
4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี 5 5 5 15 

5. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับจังหวัด - 2 1 3 

รวมทั้งหมด 16 14 17 47 
 

(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
  โรงเรียนมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโดยใช้กระบวนงาน  
การวางแผนอัตราก าลัง  เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราก าลังของบุคลากรในอนาคตเริ่มด้วย  
การวิเคราะห์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์  ได้แก่ แนวโน้มการโยกย้าย  
การเกษียณอายุราชการ โรงเรียนจะส ารวจข้อมูลล่วงหน้าเพ่ือเตรียมการสรรหาครูทดแทนในอัตราที่ว่าง 
วิเคราะห์แผนการรับนักเรียนและคาดคะเนจ านวนนักเรียนในอนาคต วิเคราะห์แผนการจัดชั้นเรียน วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการอัตราก าลัง จากนั้นประชุมวางแผนหาแนวทางเตรียมรับสถานการณ์  โดยจัด
บุคลากรท าหน้าที่ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล 
  

 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5-4 แผนภาพแสดงบรรยากาศในการท างานของบุคลากร 

ทบทวนปรับปรุง 

ส ารวจความตอ้งการ 

วิเคราะห์ความ 
ต้องการ 

จัดการความตอ้งการ 

ประเมนิ 

บรรยากาศ 
การท างานของ

บุคลากร 

 

นโยบาย 

จัดระบบ 

ก ากับ 

ประเมิน 

สิทธิประโยชน ์
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  (1) สภาพแวดล้อมการท างาน 
  โรงเรียนให้ความส าคัญ  ในการสร้างบรรยากาศในการท างานของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน  โรงเรียนให้การสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาท 
หน้าที่ที่ก าหนดของแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้ โรงเรียนได้ท าแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมและวิเคราห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้องการพ้ืนฐานด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของครู บุคลากร คณะกรรมการประชุมวางแผนและ
ร่วมกันจัดการก าหนดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านการป้องกัน
ภัยในสถานศึกษา ด้านการส่งเสริมสุขอนามัย ด้านบรรยากาศในการท างาน ด้านการป้องกันและควบคุม
อุบัติเหตุ ด้านการจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
งานในแต่ละด้านก าหนดภาระงานที่พึงกระท าให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี อาทิ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ครูชายปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน  
ครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน  จ้างบุคลากรเพ่ือดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ  
มีการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ และเมื่อสิ้นสุดรอบการด าเนินการ คณะท างานได้ประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และความพึงพอใจของบุลคลากร เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
  (2) ในด้านนโยบายและสิทธิประโยชน์  
  โรงเรียนสนับสนุนบุคลากร โดยการก าหนดนโยบาย การบริการและสิทธิประโยชน์  
  โรงเรียนวัดนาค ได้ศึกษาข้อมูลด้านบริการสิทธิประโยชน์ตามระเบียบของทางราชการ เช่น 
การเบิกค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร การเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการ ประกันสังคม
ส าหรับเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน นอกจากนี้โรงเรียนมีการส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการบริการและ
สิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากร โดยร่วมกันประชุมวางแผนก าหนดการบริการสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือ 
จากกฎหมายก าหนด มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ เช่น การจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน จัดอบรม 
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน  ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสถานที่ โดยบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ออกแบบและตกแต่งบรรยากาศของอาคารสถานที่ จากนั้นมีการประเมินผล พัฒนา ปรับปรุงระบบบริการ 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ดีขึ้น 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร  
 ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
  (1) วัฒนธรรมองค์กร  
  โรงเรียนวัดนาคก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 86 ปี วัฒนธรรมของโรงเรียนที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา คือ “สามัคคีธรรมภายในองค์กร” และมีค่านิยมในการปฏิบัติงาน คือ “ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมพัฒนา” การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมดังกล่าว โรงเรียนใช้หลักการสร้างทีมงานที่มีทั้งครูอาวุโส  
ครูวัยก าลังท างาน เพื่อเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและค่านิยมของโรงเรียน รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่กลุ่มครูเก่า
ได้เข้ามามีส่วนส าคัญในการถ่ายทอด เพ่ือให้วัฒนธรรมและค่านิยม ได้มีการถือปฏิบัติสืบเนื่องกันไป พฤติกรรม
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ด้านวัฒนธรรมและค่านิยมของโรงเรียนมีการส ารวจความพึงพอใจทุกปีการศึกษา ผลการประเมินถูกน ามา
วิเคราะห์เพ่ือจัดกิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีพัฒนาการ
ด้านวัฒนธรรมและค่านิยมต่อไปในอนาคต 
  (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
  โรงเรียนได้ก าหนดความส าคัญต่อการสร้างความผูกพันของครูและบุคลากรที่จะส่งผลลัพธ์
ของการจัดการศึกษาโดยเริ่มจากการส ารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่จะส่งผลต่อความผูกพันของ
บุคลากร  น าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน เพ่ือพิจารณาข้อมูลก าหนด
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน  จัดท าข้อสรุปที่ได้เป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกปัจจัย 
ด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ จากนั้นน าไปปฏิบัติเพ่ือหาความเหมาะสมในแง่มุมต่างๆ ตามล าดับ
ความส าคัญ และงบประมาณค่าใช้จ่าย วิเคราะห์  สรุปน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือก าหนดเป็นปัจจัยที่จะน าไปใช้
จัดกิจกรรมต่อไป 
  (3) การประเมินความผูกพัน 

โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมชี้แจง เพ่ือน าปัจจัยของความผูกพันสู่การปฏิบัติ
ผ่านสายงานตามโครงสร้างการบริหาร และกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก ากับติดตามผ่านระบบ
ตามสายบังคับบัญชา โดยใช้แบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ซึ่งมีการใช้แบบสอบถาม การสนทนา
ทักทาย หรือจากการตรวจสอบข้อมูลจากการลงเวลามาท างานประจ าวัน การร่วมกิจกรรมในวันหยุด การลา 
การเข้าร่วมประชุม มีการยกย่องชมเชยแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและแก้ไข ชี้แนะ ชี้แจง ท าความเข้าใจระเบียบ
ทางราชการ ข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามค าสั่งแบบกัลยาณมิตร ตัวชี้วัดในการประเมิน 
ความผูกพันและความพึงพอใจ ได้แก่ ปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติในระดับต่างๆ เช่น ระดับลูกจ้าง ระดับบุคลากร 
ระดับผู้น า พฤติกรรมการแสดงออกมีการเคารพไหว้ตามล าดับอาวุโส การมีวินัยในการท างาน  และร่วมกัน
รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนมิให้ช ารุดเสียหายอยู่ในสภาพใช้งานได้  
  (4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนวัดนาคได้น าวงจรคุณภาพเดมมิ่ง PDCA มาใช้ก าหนดในการจัดการผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโดยเริ่มจากการส ารวจ ก าหนดข้อปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ของตนเองที่ถูกก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการท าการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน เพ่ือพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับ
ครูประจ าการ เพ่ือพัฒนาให้ค่าตอบแทน พัฒนาในการต่อสัญญาจ้าง ลูกจ้างประจ า เพ่ือคัดเลือกสรรหา
บุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ ในการรับเกียรติบัตร รางวัล โดยค านึงถึงเป้าหมายของหน่วยงานเป็นหลักและอยู่บน
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถในการท างาน ซึ่งมีการยอมรับ  
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินการประเมินประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ 
โดยมีวัตถุประสงค์การประเมนิ 2 ด้าน คือ 
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1) ด้านการจัดการเป็นการประเมินที่จะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าบุคลากร 
มีศักยภาพที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน/เกียรติบัตร/ต่อสัญญาจ้าง 

2) ด้านการพัฒนาตนเอง  ผลการประเมินการปฏิบัติงานจะสะท้อนการท างานของบุคลากร
ในภาคเรียนที่ผ่านมา บุคลากรได้รับทราบผลการประเมินและน าไปพัฒนาตนเอง 

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเป็นประจ าเพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ใหส้วสัดิการต่างๆ แก่บุคลากร  
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และว่ากล่าว ตักเตือน เมื่อบุคลากรมีข้อผิดพลาด เพ่ือน าไปพัฒนา 
การปฏิบัติงานให้บรรลุผลต่อไป 
 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
   (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้และบุคลากรโดยพิจารณาจากการน าสมรรถนะหลัก
ของโรงเรียน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว มาใช้ในการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร และสร้างนวัตกรรมเน้นการตอบสนองความ
ต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักจริยธรรม  วัฒนธรรมและค่านิยมของโรงเรียน  
   โรงเรียนได้พิจารณาปัจจัยการเรียนรู้ พัฒนาครูและผู้บริหาร การพัฒนา คือ ต้องวิเคราะห์ให้
รู้ว่าโรงเรียนต้องการครูและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องใด ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ครูและผู้บริหารมี
ความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นหรือไม่ ถ้ายังไม่มีหรือยังมีไม่พอ  ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาโดยการส่งเสริม
การศึกษาต่อ การอบรม สัมมนา  การถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น เทคนิค
การควบคุมชั้นเรียน  เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ การถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ 
ให้บุคลากรรุ่นต่อไป เพ่ือให้เกิดความส าเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา  

โรงเรียนมีวิธีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้  โดยก าหนด
แผนพัฒนาด้านบุคลากร  บุคลากรทุกคนมีเป้าหมายในการพัฒนาของตนเอง โดยการท า MOU ร่วมกับฝ่าย
บริหารโรงเรียน ตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว้  ดังนั้นจึงมีวิธีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ มีการ
ปฏิบัติงานในระดับลูกจ้าง ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาต้องรายงานผลการประเมินตนเองในรูปแบบ
รายงานประจ าปีต่อสถานศึกษา มีการอบรมพัฒนามากกว่า 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาและเมื่อพิจารณาจากผล
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า มาตรฐานด้านที่ 7 เกี่ยวกับครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม สอดคล้องกับการประเมินของ สมศ. อยู่
ในระดับดีมาก  
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  (3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  โรงเรียนวัดนาคมีวิธีการจัดการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรียน ดังนี้  
 ระดับลูกจ้าง โรงเรียนสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมพัฒนา ทั้งสนับสนุนงบประมาณและ
สร้างสรรค์ผลงานจากการสอน สามารถไปสอบบรรจุแข่งขันตามหน่วยงานต่างๆ ได้ ตลอดเวลาโดยไม่มีสัญญา
ผูกมัด 
 ระดับข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้ลาศึกษาต่อ การเข้ารับการอบรม
สัมมนาโดยใช้งบประมาณของโรงเรียน และการเข้ารับการประเมินความก้าวหน้าในวิชาชีพตามวิทยฐานะ 
ของแต่ ละบุ คคล  รวมทั้ งการเผยแพร่ผลงานครูผู้ ส อนถ่ ายทอดประสบการณ์ วิ ธีปฏิ บั ติที่ ดี เลิ ศ  
ทั้งทางวารสาร เอกสาร เว็บไซต์และการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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หมวด 6 การปฏบิัติการ 
 

6.1 กระบวนการท างาน  
 ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ  

(1) ข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการ 
โรงเรียนมีวธิีการจัดท าข้อก าหนดของกระบวนการท างานที่ส าคัญ โดยด าเนินการดังนี้  

 1) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความต้องการ  ความคาดหวังของผูร้ับบริการและผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย องค์ความรู้ สมรรถนะ ความพร้อมของทรัพยากรโอกาสในการตอบสนองต่อความต้องการ  
 2) วิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลผลิตและบรกิารทีส่่งมอบ  ความต้องการอืน่ๆที่
เกี่ยวข้อง  
 3) ปรับความต้องการต่างๆเป็นข้อก าหนดทีส่ าคัญของกระบวนการ ส าหรับน าไปเป็นปัจจัย ในการ
ออกแบบกระบวนการ และก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการควบคุมกระบวนการ และปรับปรุงกระบวนการ ในการจัดท า
ข้อก าหนด 
 โรงเรียนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยการระดมสมองบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่
รับผิดชอบกระบวนการนั้น เพื่อแปลงความต้องการต่างๆเป็นข้อก าหนดในประเด็นด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ
และ ด้านการพัฒนางาน และได้สื่อสาร เผยแพร่ข้อก าหนดที่ส าคัญผ่านระบบการน าองค์กร โดยชี้แจงท าความ
เข้าใจ ให้บุคลากร  ได้รับทราบ และปฏิบัติตาม พร้อมก าหนดให้มีการรายงาน ติดตาม และประเมินผลผ่านระบบ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลที่ได้จากการประเมินจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปปรับปรุงข้อก าหนดที่
ส าคัญ ให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ  ตามกระบวนการที่สาคัญ 4 กระบวนการ ได้แก่  
  1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
  2) กระบวนการจัดการเรียนรู้  
  3) กระบวนการจัดท าสื่อการเรียนรู้  
  4) กระบวนการวัดและประเมินผล  
 โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ  
  1) เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาศกึษาพอเพียง  
  2) เป็นโรงเรียนที่มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนเป็นทีพ่ึงพอใจ 
  3) เป็นโรงเรียนทีน่ักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
  (2) แนวคิดการออกแบบ 
 โรงเรียนมีวิธีการในการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการท างานเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ
โดยการออกแบบหลักสูตรโรงเรียนมุ่งเน้นการออกแบบหลักสูตร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ  
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ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน  ค่านิยมองค์กร โครงสร้างการบริหาร
ภายในและสมรรถนะหลัก มาเป็นกรอบในการออกแบบ โดยจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ประจ าปี เพื่อก าหนดทิศทาง 
การด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการออกแบบหลักสูตร ดังนี้ 
 
 

 
Iรูปที่ 6 – 1 การออกแบบหลักสูตร  

 

 จากแผนภาพการออกแบบกระบวนการขา้งต้น จะเห็นได้วา่ โรงเรียนน าผลการวิเคราะหท์ี่ได้มาสังเคราะห์ 
เพื่อออกแบบหลักสูตรโดยก าหนดกระบวนการต่างๆทีส่อดคล้องกับวสิัยทศัน์ พันธกจิของโรงเรียน ค่านิยมองค์กร
โครงสรา้งการบริหารภายใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  2551 และสมรรถนะหลักโดยมี
ปัจจัยน าเข้าประกอบด้วย ปัจจัยด้านหลักสูตรสถานศึกษา คร ู/บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งบประมาณ ทรัพยากร 
ตลอดจนกฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ น ามาพจิารณาออกแบบ 
 โรงเรียนมีการทบทวนการออกแบบและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมิน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน และข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นของบุคลากรผ่านที่ประชุมต่างๆ  

 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนวัดนาค  จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง บรรยากาศเอือ้ต่อการเรียนรู้ สูว่ิถีความเป็นไทย ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
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ระบบงานของโรงเรียน มีดังนี ้ 
 1. ระบบบริหารงานวิชาการ  
 2. ระบบสนับสนนุ  ได้แก่   ระบบบริหารงานบคุลากร    ระบบบริหารงานทัว่ไป    ระบบบริหารงาน
งบประมาณ  
 3. ระบบการวัดการประเมินผล 
           โรงเรียนสร้างคุณค่าให้แก่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ให้การยอมรับ
ในความคุ้มค่าของการจัดหลักสูตรการให้บริการส่งเสริมพิเศษภาษาอังกฤษ ที่ตอบสนองความต้องการของนักเรยีน 
ผู้ปกครอง เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในโครงการพิเศษอื่น ค่าใช้จ่ายถูกกว่าและทางเลือกอื่นๆจากการเปรียบเทียบจาก
คู่แข่งขัน 
           การเรียนรู้และความส าเร็จของนักเรียนได้แก่ กระบวนการท างานหลักมีผลต่อความรู้หรือทักษะใหม่ ที่
เกิดจากการประเมิน การศึกษา ประสบการณ์ ตลอดจนนวัตกรรม ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ
ความส าเร็จของนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งมีผลการเรียนรู้ 2 ส่วน ปรากฏได้แก่การเรียนรู้ขององค์กร และการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละบุคคล ทั้งนี้  การเรียนรู้ ในส่วนขององค์กรนั้นเน้นผลที่ได้จากการด าเนินงานของครู  
การด าเนินงานการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้ (IS) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
งานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา   การประเมินทีมปฏิบัติงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการเปรียบเทียบสมรรถนะ การเรียนรู้ของ 
นักเรียน ได้มาจากการศึกษาการฝึกอบรม การค้นคว้า แสวงหาและโอกาสในการพัฒนาของนักเรียนแต่ละคนที่
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการที่ส าคัญ และความคาดหวังท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษาต่อ 
การเรียนรู้มีความต้ังใจใฝ่ศึกษาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
           โรงเรียนมีวิธีการในการน าเทคโนโลยี ความรู้ขององค์กร ความเป็นเลิศของหลักสูตร และความคล่องตัวที่
อาจต้องการในอนาคตมาพิจารณาในกระบวนการเหล่านี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และมีแบบปฏบิติัทีเ่ปน็
เลิศในการจัดการเรียนการสอน มีห้องปฏิบัติการต่างๆที่พร้อม เช่น ห้องเรียน E - classroom ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
 การควบคุมกระบวนการ เมื่อออกแบบกระบวนการเสร็จแล้ว โรงเรียนจะน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
เจ้าของกระบวนการเป็นผู้ดูแลกระบวนการ และก ากับให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกระบวนการตามที่ได้ออกแบบ
ไว้เพื่อความคล่องตัว ภายใต้กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารติดตามดูแลภาพรวมของกระบวนการ
ทั้งหมด โดยดูแลให้กระบวนการมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์  และควบคุมค่าใช้จ่าย
โดยรวมของกระบวนการท างาน ผ่านแผนปฏิบัติงานประจ าปี และแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งจะก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และงบประมาณรายจ่าย ติดตามผลการด าเนินงานว่าบรรลุตาม
เป้าหมาย โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ และก าหนดแนวทางการปรับปรุงต่อไป 
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 ข. การจัดการกระบวนการ  
  (1) การน ากระบวนการไปปฎิบัติ   
 กระบวนการที่ส าคัญของโรงเรียนสัมพนัธ์กับระบบงานของโรงเรียนโดย 
 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัดของระบบงานและกระบวนการท างาน มีการตรวจสอบความสอดคล้องกับ
วิสัยทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธ์ของโรงเรียนกอ่นที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ และน ามาก าหนดข้อก าหนดกระบวนการ
ท างานให้สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบงาน และสื่อสารให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏบิัติผ่านที่ประชุม
ระดับต่างๆ โดยมีหัวหนา้งานเป็นผู้ติดตามและควบคุมการท างานตามกระบวนการที่ได้จัดท าขึน้ และมีการประเมิน
จากระบบประกนัคุณภาพภายใน ตรวจประเมนิการท างานตามกระบวนการวา่มีข้อบกพร่องใด แล้วน าไปประชุม
หาแนวทางวิธีการแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
 โรงเรียนมัน่ใจได้วา่การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหลา่นีจ้ะเป็นไปตามข้อก าหนดทีส่ าคญั โดย 
โรงเรียนมีการน ากระบวนการที่ออกแบบไวไ้ปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ วา่เป็นไปตามข้อก าหนด ดังนี้  
 1.มีแนวทาง/มาตรฐานการท างาน/คู่มือการปฏิบติังานทีช่ัดเจน เช่น มาตรฐานตัวชีว้ัดการท างาน  
แผนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม การพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากร การจัดท าแผนการนิเทศ 
ติดตามนิเทศทุกระดับชั้นเรียน และการรายงานผลรวมถึงผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
 2. มีการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเรจ็ในทุกกระบวนการ  
 3. มีการประกนัคุณภาพภายใน  
 4. มีการประกนัคุณภาพภายนอกเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดกระบวนการให้ดีขึ้น  
 ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนนิการทีส่ าคัญและตัววัดในกระบวนการที่โรงเรียนใชใ้นการควบคุมและ
ปรับปรุงกระบวนการท างานต่างๆ คือ โรงเรียนมกีารก าหนดตัววัดหรือตัวชีว้ัดผล กระบวนการท างานของโรงเรียน 
โดยยึดแนวทาง ดังนี้ การประกันคุณภาพภายใน แนวทางการประเมินมาตรฐานของการศึกษาขัน้พื้นฐาน เกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. การก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาที่แนน่อน น าผลกลับมาปรับปรุง
กระบวนการท างาน มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสือ่สารอย่างครอบคลุมและรวดเร็ว และนกัเรียนและบุคลากรทกุ
คนเข้าถึงใช้ข้อมูลในระบบได้อย่างชัดเจน ดังนี ้   

1. ระบบปฏิบัติการประกอบด้วย  
    1.1 ระบบการบริหารงานวิชาการ  
    1.2 ระบบจัดการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรู ้ดังนี้  
     1.2.1 การจัดการเรียนรู ้8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
     1.2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
   2. ระบบสนับสนุน ประกอบด้วย 
    2.1 ระบบการบริหารงานบุคคลากร  
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    2.2 ระบบการบริหารงบประมาณ  
    2.3 ระบบการบริหารงานบริหารทั่วไป  
   3. ระบบวัดและประเมินผล 
 โรงเรียนมีวธิีการในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการท างานของโรงเรียนให้สง่มอบคุณคา่แก่นักเรียน
และและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  ท าให้โรงเรียนประสบความส าเรจ็ โดย 
 โรงเรียนใชว้งจรเดมมิ่งPDCA เป็นกรอบแนวคิดและเป้าหมายหลักในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของโรงเรียนเพื่อส่งมอบคุณคา่แก่นักเรียน และท าให้โรงเรียนประสบความส าเรจ็โดยใช้การวิเคราะหจ์ุดแข็ง - 
จุดอ่อน พร้อมทัง้โอกาสในการปรับปรงุการท างาน โดยการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในแต่ละ
เรื่องอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการน าข้อมูล ความพงึพอใจของนักเรียน ความคาดหวังการบริการ จากผู้มีส่วนได้สว่น
เสีย และกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มาใช้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม มีกระบวนการ
ติดตามและประเมินความกา้วหนา้ของแต่ละงาน โดยมีตัวชี้วัดความส าเรจ็ของงานและกระบวนการที่ส าคัญเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร  
  (2) กระบวนการสนับสนุน  
 โรงเรียนมีวธิีการในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทีส่ าคัญ  ดังนี้ 

กระบวนการ ข้อก าหนด วิธีการ 
1. กาบริหารงานวชิาการ 
1.1 การจัดการหลักสูตร 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
- หลักสูตรส่งเสริมพิเศษ
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

 

- การใชว้งจรเดรมมิ่ง  (PDCA)  
ก ากับติดตามห้องเรียนพิเศษ
ภาษาองักฤษ ภาษาจีน 

- การทบทวนหลักสูตร 
- การติดตามผลสัมฤทธิ์และผลผลิต 

กับโรงเรียนคู่แข่งขัน 
- มีการก าหนดเกณฑ์วัดผล

ประเมินผลและการจบหลักสูตร 
1.2 การจัดการเรียนรู ้ - การก าหนดคณะกรรมการ

รับผิดชอบตามกลุ่มสาระและ
ระดับชั้นเรียนตามโครงสรา้ง
บริหาร 

- การออกแบบการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระและบูรณาการใน
ระดับชั้น 

- มีการก าหนดโครงสรา้งและการ
แต่งต้ังครผูู้สอนจัดการเรียนรู้    
คู่มือการด าเนนิงานตามกรอบและ
หน้าที่ปฏิบัติตามความถนัดและ
ความสามารถและวชิาเอก 

-  มีการประชุมระดับสายชั้นและ 
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กระบวนการ ข้อก าหนด วิธีการ 
 - การส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนตามความถนัดและ
ศักยภาพของแต่ละบคุคล 

กลุ่มสาระเพื่อวางแผนปฏิบัติตาม
ข้อตกลงร่วมกนั 

2. การบริหารงานบคุลากร 
- การคัดเลือก 
- การสรรหา 
- การจัดวาง 
- การบริหารงานตาม

โครงสรา้ง 
- การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
- การยกระดับศักยภาพ 
- การสรา้งขวัญและ

ก าลงัใจ 
- การจัดการความรู ้

สู่วิธีการปฏิบัติที่ดี 

บุคลากรแต่ละระดับปฏิบัติงาน
ตามคู่มือ  ก าหนดหน้าที่ปฏิบัติ
ตามกิจกรรม / โครงการที่
ก าหนดไว ้

- การแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
- การก าหนดหน้าทีใ่นการ
ปฏิบัติงานอยา่งชัดเจนมี
ผู้รับผิดชอบ 
- คณะกรรมการมีการทบทวน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่าย 
- การตรวจสอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามกจิกรรม/โครงการ 

3. การบริหารงาน 
    งบประมาณ 
4.  การบริหารงานบริหาร
ทั่วไป 

การก าหนดกจิกรรมแผนงาน
โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 4 ปี และ 
แนวปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าป ี

- ก าหนดหน้าที่บทบาท
คณะกรรมการด าเนินงานตาม 
คู่มือปฏิบัติงานอยา่งชัดเจน 
- การตรวจสอบ ทบทวนความ
ร่วมมือจากแหลง่ทรพัยากรภายใน
ที่สนับสนนุกิจกรรม/ โครงการ 
-การน าข้อมูลสารสนเทศ 
มาวิเคราะห์ ทบทวน จุดเด่น   
จุดด้อย สรุปผลการด าเนินงาน 

นอกจากนี้ มีคณะกรรมการตรวจสอบการท างาน  สภาพอาคาร  อุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เมื่อพบเห็นความเสียหายหรือมีความสูญเสีย  ผลกระทบที่เกิดขึ้น  สามารถรายงานฝ่ายบริหารได้โดยตรง  
รวมทั้งมีการรายงานการใช้งบประมาณโครงการต่าง ๆ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  หลังจากกิจกรรมหรือโครงการ
ดังกล่าวสิ้นสุดลง   
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   (3) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ  
 สมรรถนะหลักของโรงเรียน (core competencies) คือ การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวดันาค 
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรยีนมาตรฐานสากลและเตรียมพร้อมสูค่วามเป็นอาเซียน อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกจิ สังคมและความเจริญก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี สนองนโยบายคณุธรรมน าความรู ้
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่และสังคม และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการด าเนนิงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตรการ
เรียนรู้ด าเนนิการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักการโครงสรา้งของหลักสูตรโรงเรียนวัดนาคให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนและทางราชการอยา่งแท้จริง ซึง่สอดคล้องกับพนัธกจิของโรงเรียนมุ่งเป้าหมายในการพฒันานักเรียนให้มี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคใ์นฐานะสมาชิกที่ดีของทอ้งถิ่น ประชากรที่ดีของประเทศ  มุ่งพัฒนาผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
บริหารโดยใช้การมี่สว่นร่วม สรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ และพัฒนาแหลง่เรียนรู้และสือ่ IT การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ดังนี้  
 3.1 ระดับปฐมวัย ใชร้ะบบการจัดกจิกรรมเสริมประสบการณ์ที่มุง้เน้นพัฒนาการสมดุลทัง้ 4 ด้านของ
ผู้เรียน คือ ด้านรา่งกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
 3.2 ระดับประถมศึกษา ใช้ระบบการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน คือ เป็นเลศิทาง
วิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ าหนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสรา้งสรรค์ และรว่มกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

โรงเรียนมีวธิีการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและผลการด าเนินการเสริมสรา้งความ
แข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององคก์รและลดความแปรปรวนของกระบวนการดังนี้  

โรงเรียนให้ความส าคัญในการปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อบรรลผุลการด าเนนิงานที่ดีขึ้น และลด
ความแปรปรวนของกระบวนการ รวมถึงเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น โดยใช้แนวคิดของวงจรเดมมิง่ PDCA ซึ่งเป็น
วงจรของการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง โดยมีข้ันตอนวิธีการปรับปรงุกระบวนการท างาน ดังนี้  
 1. ระบุหรือค้นหาจุดอ่อนในกระบวนการหรือโอกาสในการปรับปรงุต่างๆ  
 2. ก าหนดเป้าหมายหรอืวัตถุประสงคใ์นการปรับปรุง  
 3. จัดต้ังทีมงานปรับปรุงกระบวนการ  
 4. จัดท าแผนงานและโครงการ โดยระบุกจิกรรม กรอบเวลา และตัวชีว้ัดความส าเรจ็  
 5. ด าเนินการตามแผนและติดตามประเมินตัวชี้วัดเป็นระยะๆ  
 โรงเรียนใชว้งจรเดมมิ่ง PDCA เป็นกรอบแนวคิดและเป้าหมายหลกัในการปรับปรุงกระบวนการทุกๆ
กระบวนการอยา่งสม่ าเสมอเพื่อให้มีผลการด าเนนิการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รว่มกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
แบ่งปันวิธีการที่ประสบความส าเร็จ และน ามาขยายผลทั่วทัง้โรงเรียน เพื่อยกระดับการด าเนินงาน และให้เกิดการเรียนรู้
ในโรงเรียนเพื่อส่งผลให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาซึ่งโอกาสในการพัฒนาโรงเรียน 
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ติดตามประเมินความกา้วหนา้ของการด าเนินงานระดับความส าเรจ็ของกระบวนการต่างๆอยา่งต่อเนื่อง เพื่อสรา้ง
ให้ระบบงานมคีวามเข้มแข็ง ตลอดจนมีการเผยแพร่ทั้งเอกสารเว็บไซด์ และวารสารสัมพันธ ์
 ค. การจัดการนวัตกรรม 
 โรงเรียนมีวธิีการในการจัดการนวัตกรรมของกระบวนการท างานเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคญั โดย 
สร้างนวัตกรรม ที่มคีวามสัมพนัธ์กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนนุการสร้างนวัตกรรม และก าหนดโอกาส
เชิงกลยทุธ์  ทั้งนี้โอกาสเชงิกลยทุธ์เกิดจากการคดิอย่างสร้างสรรค์ การระดมสมองการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดจากกระบวนการนิเทศติดตาม  และนวัตกรรมจากการคาดการณ์ ที่ใชใ้นการ
จินตนาการอนาคตที่แตกต่างออกไป ค านึงถงึความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรพัยากรด้านการเงิน และด้านอืน่ ๆ เพื่อ
ตัดสินใจเลือกด้วยสติปัญญา 

กระบวนการจัดการนวัตกรรมควรใช้ประโยชนจ์ากโอกาสในการสรา้งนวัตกรรม โรงเรียนมสีภาพแวดล้อม
ที่เกื้อหนุนกับการสรา้งนวัตกรรมมีแนวโน้มทีจ่ะมแีนวความคิดต่าง ๆ มากเกนิกวา่ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งท าให้
โรงเรียนต้องตัดสนิใจที่ส าคัญ 2 ประเด็น คือ 
  1. จัดล าดับความส าคัญของโอกาสต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรพัยากรที่มีอยู่ เพื่อด าเนินโครงการที่มโีอกาส 
ให้ผลตอบแทนสงูสุด 
  2. การประเมินวา่เมื่อไรจะยุติโครงการและจัดสรรทรัพยากรที่มีไปพัฒนาโครงการอืน่ที่มโีอกาสจะประสบ 
ความส าเร็จหรือโครงการใหม่ต่อไป 
 โรงเรียนมีวธิีการด าเนนิการจัดการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชนจ์ากโอกาสเชงิกลยุทธ์ดังนี้ 
  • การสร้างบรรยากาศและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง การออกแบบใหทุ้กหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการด าเนนิงานและสร้างสรรคน์วัตกรรม สง่เสริมการท างานเป็นทีม การสอนงานแบบพี่น้อง และสง่เสริมให ้
บุคลากรพัฒนาและปรับปรุงการท างานจนเกิดนวตักรรม 
  • การพัฒนาทักษะของบุคลากร และการส่งเสรมิการปฏิบัติงานในลกัษณะร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
รวมทัง้การพัฒนาความรู้ของบคุลากรอยา่งสม่ าเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
  •  การสร้างความเข้าใจของข้อมลูต่าง ๆ เชน่ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย โอกาสเชิงกลยุทธ์  และน าข้อมูลมาวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานและพัฒนาทีมงานในการ 
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
 โรงเรียนมีวธิีการควบคุมต้นทนุโดยรวมของการปฏิบัติการ โดย 

โรงเรียนมีวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดของการให้บริการและการท างานช้า รวมทั้งการลด
ต้นทุนค่าประกันความเสียหายหรือการสูญเสียผลิตภาพของนักเรียนให้น้อยที่สุด  
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 โรงเรียนมีวธิีการในการลดต้นทุนโดยรวมที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจประเมิน
กระบวนการหรือผลการด าเนินการ  
 โรงเรียนควบคุมคา่ใช้จา่ยโดยรวมของระบบงาน ผ่านกระบวนการวางแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
และแผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปี ซึ่งก าหนดเป้าหมายการด าเนนิงาน ผลผลิต ผลลัพธ ์ และงบประมาณ
รายจ่าย ได้แก่  งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบรายจา่ยอื่น งบประมาณประจ าป ี(จะถูกจัดสรรตามเป้าหมาย โครงการ 
ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ) รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน  
 ในการพจิารณาก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผู้บริหารจะก าหนดเป้าหมายการด าเนนิงานในระดับ
องค์กรโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม แล้วถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน  
 โครงการด าเนินการวางแผนปฏิบัติงาน และก าหนดงบประมาณรายจ่ายส าหรับการด าเนนิงาน เพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย และกระจายอ านาจให้แก่หัวหนา้โครงการ เป็นผู้รับผิดชอบการใชจ้า่ยงบประมาณ
ตามที่เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อความคล่องตัว ภายใต้กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามผลการด าเนนิงาน
ว่าเป็นไปตามเป้าหมาย มีการประชุมรว่มกัน เพื่อสรุปผลการด าเนนิงาน โดยวิเคราะห์หาสาเหตุหรือปัจจัยทีท่ าให้
เกิดความส าเรจ็ หรือไม่ส าเรจ็ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั พร้อมทัง้ก าหนดแนวทางเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
ปฏิบัติงานต่อไป  
 การป้องกนัข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการปฏิบติังาน โรงเรียนป้องกันข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด ในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ และการท างานซ้ าซ้อนและความสูญเสียจากผลการด าเนินการ โดยใช้แนวทางการแกไ้ข
และปรับปรุงร่วมกับ แนวทางป้องกัน คือ  
 1. แนวทางการแกไ้ขและปรับปรุงกระบวนการ โรงเรียนใช้กระบวนการเรียนรูจ้ากการวัดผล การ
ด าเนินงาน จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น รวมถึงการเรียนรูจ้ากการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู ้ทั้งภายในโรงเรียน และ
ภายนอกโรงเรียน แล้วน าบทเรียนทีไ่ด้จากการเรียนรู้มาปรับปรงุและแกไ้ขข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดต่างๆ ร่วมกับ
วงจรเดมมิ่ง PDCA อย่างต่อเนื่อง  
 2. แนวทางการป้องกัน ด าเนินการ ดังนี ้ 
  2.1 น าบทเรียนทีไ่ด้จากการเรียนรู้ต่างๆ มาเป็นขอ้ก าหนดในการปรับปรุงหรือ การออกแบบ
กระบวนการท างานใหม ่โดยออกแบบให้มีความชดัเจน ลดความซ้ าซ้อน เพื่อใหท้ างานได้ง่ายข้ึน  
  2.2 จัดท ามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน และคูม่ือการปฏิบัติงาน 
  2.3 ใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการ เช่น การประกันคุณภาพภายใน การบริหารความเสี่ยง 
  2.4 การใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานหรือให้บริการแทน เชน่ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการ หรือการออกแบบระบบให้สามารถเก็บ รวบรวม และประมวลผลการปฏิบัติงานได้  

ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
โรงเรียนมีวธิีการในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยด าเนินการ ดังนี ้
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การเลือกผู้ส่งมอบโดยเลือกผู้ส่งมอบที่มีคุณสมบัติที่ตอบสนองต่อความจ าเป็นด้านการปฏิบัติการและ 
พร้อมที่จะช่วยยกระดับผลการด าเนินการของโรงเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
แต่งต้ังคณะกรรมการและวางแผนด าเนินการคัดเลือก และทดสอบความรู้ความสามารถให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกบั
ต าแหน่ง มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและประเมินคุณภาพจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วัดระดับ
ความพึงพอใจในการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
กรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน จะไม่มีการต่อสัญญาจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในกรณีเลิกจ้าง  โรงเรียนได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการท าหน้าที่ติดตาม ประเมินผลเป็นระยะท าให้เกิดความพร้อมในการแก้ไขความเสี่ยง นอกจากนี้มีการ
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านวิชาการกับโรงเรียนอื่นๆ  ประชุมสัมมนา มีการจัดนิทรรศการเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลวิชาการโดยให้บริการทั้งในและนอกเขตพื้นที่  โรงเรียนได้มีการจัดท า MOU กับ ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง โดยมีการด าเนินงาน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน มี
การวัดผลความส าเร็จและผลการด าเนินงานของพันธมิตรหน่วยงานอื่นอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน  
(1) ความปลอดภัย 
โรงเรียนมีวิธีการท าให้เกิดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัยโดยค านึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุ 

การตรวจสอบ การวิเคราะห์ต้นเหตุของความล้มเหลว และการท าให้ฟื้นคืนสภาพเดิม โดย  
โรงเรียนได้เตรียมแนวทางปฏิบัติการที่ปลอดภัย มีการปรับระบบทางกายภาพ  เช่น  อัคคีภัย    อุทกภัย   

มีการจัดอบรมให้ความรู้ตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ระบบการจราจร และการป้องกันตนเองให้แก่
ผู้เรียน มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงตามอาคารต่างๆให้อยู่ในสภาพ
เตรียมพร้อมการใช้งานอยู่เสมอ มีการบันทึกสมุดเวรยามเป็นประจ าวัน สามารถรายงานผลทั้งวาจา ทางโทรศัพท์ 
ทางLine การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์    และบันทึกสรุปผลเป็นรายงานเหตุการณ์ประจ าวัน  ส าหรับ
คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการควบคุมภายใน
เพื่อประเมินความเสี่ยงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน และรับผิดชอบตาม
มาตรการการป้องกันการเกิดภัยในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ คณะกรรมการมีการประสานงาน เพื่อป้องกัน
หากเกิดภาวะฉุกเฉินและประสานงานกับงานอาคารสถานที่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการให้ บุคลากร
สถานศึกษาทุกคนรวมทั้งนักเรียนจัดท าประกันอุบัติเหตุ 

(2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
โรงเรียนมีวธิีการเพื่อท าให้เกิดความมั่นใจวา่ระบบงานมีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและ        

ภาวะฉุกเฉิน โดยมีการจัดท าแผนเตรียมความพรอ้มต่อภัยพิบัติเพื่อรองรับภัยพิบัติภาวะฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กรภาครฐัและเอกชนเป็นขั้นตอนซึ่งแผนรองรบัภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย  
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  1) วัตถุประสงค ์  2) ขั้นตอนการปฎิบัติ  3) ก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบทีช่ัดเจน  
 แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เริ่มจากขั้นตอนการวิเคราะห ์ ความเสี่ยงของภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และ
ร่วมกันประเมนิความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น แล้วน ามาจัดท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน มีการสื่อสารท าความ
เข้าใจให้บุคลากรผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบทั่วกนัและมีการซักซ้อมแผน ข้อมูลส าหรับการติดต่อทั้งภายใน  
ภายนอกโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์ และมีการทบทวน ปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง ตามวงจร
เดมมิ่ง PDCA 
 ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้ค าถึงการป้องกัน  ความต่อเนื่องของการ
ด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม โดย 
 โรงเรียนมีระบบเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ดังนี้  
  1. โรงเรียนมีการก าหนดภัยพิบัติทีจ่ะเกิดขึ้น ได้แก่ ไฟไหม ้น้ าทว่ม  
  2. มีการระบุผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นต่อนกัเรียน บุคลากรในโรงเรียน และต่อโรงเรียน โดยความ
เสียหายที่อาจสง่ผลถึงชีวิตและทรพัย์สิน 
  3. มีการวางแผนปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติและมีการซ้อมแผน เพื่อให้สามารถป้องกันและ
จัดการต่อเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างทนัท่วงท ีเพื่อลดการสูญเสียต่อนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียน  
  4. จัดท าโครงการวางแผนฟืน้ฟู ปรับปรุง แก้ไขให้สู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว  
 แนวทางการป้องกันและเตรียมความพร้อมระงับอคัคีภัย มีดังนี้ 
  1. จัดให้มีการตรวจตรา และตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งสม่ าเสมอ  
  2. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงในทกุอาคาร  
  3. จัดอบรมการดับเพลงิขั้นต้น พร้อมทั้งการฝึกซอ้มให้กับคร ูบุคลากรและนักเรียนทุกคน  
 แผนการรองรับระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ มีดังนี ้
  1. จัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความจ าเป็น  
  2. ให้บุคลากรส ารองข้อมูลที่ส าคัญไว้ในอุปกรณ์อืน่ๆ เช่น External Hard disk, Handy Drive 
และ CD Rom 
  3. ประสานไปยงัเจา้หนา้ทีไ่ฟฟา้ ที่ระบบไฟขัดข้อง เร่งด่วน  
  4. แต่งต้ังเจ้าหนา้ที่รับผิดชอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อรองรับกับภาวะฉุกเฉิน  
  5. ให้เจ้าหน้าที ่ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ บ ารุงรกัษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  
  6. มีการส ารองข้อมูล เพื่อป้องกันความเสียหายทีอ่าจเกิดขึ้น 
  7. มีการก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผา่นเข้าถงึข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ให้แก่ผูใ้ชง้านอยา่งเหมาะสม 
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หมวด 7 ผลลัพธ ์

 
7.1 ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ  

 ก. ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียน  

 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำร ด้ำนหลักสูตรและ
กระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญและตอบสนองโดยตรงต่อนักเรียน ทำงโรงเรียนวัดนำคและโรงเรียนคู่เทียบได้มี
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรดังตำรำง 
ตำรำงที่ 7.1-1 แสดงหลักสูตรโรงเรียนวัดนำคเทียบกับคู่เทียบ 

หลักสูตร
โรงเรียน 

โรงเรียนวัดนำค โรงเรียนนครหลวง 
(พิบูลประเสริฐวิทย์) 

โรงเรียนวัดชุมพลนิกำยำรำม 

ปฐมวัย หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2546 

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2546 

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2546 

ประถมศึกษำ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2557) 
8 กลุ่มสำระ 
- เพ่ิมเติมหน้ำที่พลเมือง 
- กำรค้นคว้ำเพื่อกำรเรียนรู้(IS) 
- ภำษำจีน 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
8 กลุ่มสำระ 
- เพ่ิมเติมหน้ำที่พลเมือง 

หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
8 กลุ่มสำระ 
- เพ่ิมเติมหน้ำที่พลเมือง 
 

 จำกตำรำงที่ 7.1.1 พบว่ำหลักสูตรของโรงเรียนวัดนำค และคู่เทียบ มีควำมเหมือนและใกล้เคียงกัน 
 
ตำรำงที่ 7.1-2 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับชำติ(O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ของโรงเรียนวัดนำคเทียบกับคู่เทียบ 

 
ปีกำรศึกษำ 

ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับชำติ(O-NET) รำยวิชำภำษำไทย 
โรงเรียนวัดนำค โรงเรียนนครหลวง 

(พิบูลประเสริฐวิทย์) 
โรงเรียนวัดชุมพล 

นิกำยำรำม 

 

ระดับชำติ 

2557 43.34 44.86 43.51 44.88 
2558 48.81 51.95 49.81 49.33 
2559 53.33 57.05 53.22 52.98 
        จำกตำรำงพบว่ำ ผลสมัฤทธิ์กำรทดสอบระดับดับชำติ O – NET ของโรงเรียนวัดนำคในรำยวิชำ 

ภำษำไทยเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)และโรงเรียนวัดชุมพลนิกำยำรำม  
มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำทั้ง 2 โรงเรียน  
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ปีกำรศึกษำ 

ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับชำติ(O-NET) รำยวิชำคณิตศำสตร์ 
โรงเรียนวัดนำค โรงเรียนนครหลวง 

(พิบูลประเสริฐวิทย์) 
โรงเรียนวัดชุมพล 

นิกำยำรำม 

 

ระดับชำติ 

2557 40.57 35.32 40.57 38.06 
2558 47.29 41.23 45.30 43.47 
2559 45.17 38.18 41.01 40.47 
       จำกตำรำงพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับดับชำติ O – NET ของโรงเรียนวัดนำคในรำยวิชำ 

คณิตศำสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)และโรงเรียนวัดชุมพลนิกำยำรำม  
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำทั้ง 2 โรงเรียน  

 
 

ปีกำรศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับชำติ(O-NET) รำยวิชำวิทยำศำสตร์ 

โรงเรียนวัดนำค โรงเรียนนครหลวง 
(พิบูลประเสริฐวิทย์) 

โรงเรียนวัดชุมพล 
นิกำยำรำม 

 

ระดับชำติ 

2557 41.74 39.89 40.27 42.13 
2558 42.16 42.02 43.43 42.59 
2559 43.44 41.18 41.42 41.22 
      จำกตำรำงพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับดับชำติ O – NET ของโรงเรียนวัดนำคในรำยวิชำ 

วิทยำศำสตร์เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)และโรงเรียนวัดชุมพลนิกำยำรำม มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำทั้ง 2 โรงเรียนในปีกำรศึกษำ 2557และ2558  

 
 

ปีกำรศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับชำติ(O-NET)รำยวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

โรงเรียนวัดนำค โรงเรียนนครหลวง 
(พิบูลประเสริฐวิทย์) 

โรงเรียนวัดชุมพล 
นิกำยำรำม 

 

ระดับชำติ 

2557 51.84 49.49 47.90 50.67 
2558 48.74 47.71 50.30 49.18 
2559 45.57 42.07 44.43 46.68 

จำกตำรำงพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับดับชำติ O – NET ของโรงเรียนวัดนำคในรำยวิชำ  
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)และโรงเรียน 
วัดชุมพลนิกำยำรำม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำทั้ง 2 โรงเรียนในปีกำรศึกษำ 2557และ2558  
 

 
ปีกำรศึกษำ 

ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับชำติ(O-NET) รำยวิชำภำษำอังกฤษ 
โรงเรียนวัดนำค โรงเรียนนครหลวง 

(พิบูลประเสริฐวิทย์) 
โรงเรียนวัดชุมพล 

นิกำยำรำม 

 

ระดับชำติ 

2557 37.65 32.94 33.32 36.02 
2558 40.31 39.20 44.78 40.31 
2559 29.32 30.11 36.17 34.59 
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จำกตำรำงพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบระดับดับชำติ O – NET ของโรงเรียนวัดนำคในรำยวิชำ
ภำษำอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)และโรงเรียนวัดชุมพลนิกำยำรำม     
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำทั้ง 2 โรงเรียนในปีกำรศึกษำ 2557และน้อยกว่ำทั้ง 2 โรงเรียนในปีกำรศึกษำ 2559  
 

ตำรำงที่ 7.1-3 แสดงสัดส่วนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนวัดนำคที่มีสัดส่วนแบ่งตลำดไม่แตกต่ำงเทียบกับ คู่เทียบ
และคู่พัฒนำในระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 

 
 

ชื่อโรงเรียน 
ปีกำรศึกษำ 2558  

(คน) 
ปีกำรศึกษำ 2559  

(คน) 
ปีกำรศึกษำ 2560 

(คน) 
โรงเรียนวัดนำค 55 53 50 
โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) 67 81 89 
โรงเรียนวัดชุมพลนิกำยำรำม 79 68 65 

จำกตำรำงพบว่ำกำรรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ของโรงเรียนวัดนำคและโรงเรียนวัดชุมพล 
นิกำยำรำม มีแนวโน้มลดลง 

 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ตำรำงที่ 7.1-4 แสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระของนักเรียนโรงเรียนวัดนำคที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ปีกำรศึกษำ ไทย คณิต วิทย์ฯ สังคมศึกษำ สุขศึกษำ ศิลปะ กอท อ้งกฤษ 

2557 66.23 52.03 50.38 75.47 83.58 89.43 82.64 44.15 
2558 72.15 59.96 58.54 78.25 87.60 95.73 82.52 52.64 
2559 70.63 47.95 56.80 67.37 87.26 95.03 84.88 47.95 

จำกตำรำง พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระของนักเรียนโรงเรียนวัดนำคปีกำรศึกษำ 2559 มี
แนวโน้มสูงขึ้นกว่ำปีกำรศึกษำ 2557 

 

ตำรำงที.่7.1 -5 แสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รำยวิชำกำรค้นคว้ำเพ่ือกำรเรียนรู้(IS)ของนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  โรงเรียนวัดนำค               

ปีกำรศึกษำ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ 
2557 76.67 
 2558 77.31 
2559 78.93 
 
 
จำกตำรำงพบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

รำยวิชำกำรค้นคว้ำเพ่ือกำรเรียนรู้(IS) ของนักเรียน
โรงเรียน มีแนวโน้มสูงขึ้น 

 

 

76.67%

77.31%

78.93%

ปีการศกึษา2557 ปีการศกึษา2558 ปีการศกึษา 2559
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ตำรำงที ่7.1-6 แสดงร้อยละผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น  
ระดับคุณภำพ 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 

ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 
ประถมศึกษำปีที่ 1 - 97.22 02.78 - 85.19 14.81 04.54 57.58 37.88 
ประถมศึกษำปีที่ 2 - 78.26 21.74 - 83.11 16.88 - 48.28 51.72 
ประถมศึกษำปีที่ 3 - 85.39 14.61 01.37 61.64 36.99 - 04.88 95.12 
ประถมศึกษำปีที่ 4 19.35 54.84 25.81 25.00 52.27 22.73 02.47 48.15 49.38 
ประถมศึกษำปีที่ 5 18.34 58.72 22.94 - 33.33 66.67 09.41 34.12 56.47 
ประถมศึกษำปีที่ 6 18.37 61.22 20.41 12.15 62.62 25.23 02.20 44.35 49.45 

จำกตำรำงพบว่ำผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น ในภำพรวม
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 

ตำรำงที่ 7.1-7 แสดงร้อยละผลกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนของนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น  
ระดับคุณภำพ 

ระดับชั้น 
ปีกำรศึกษำ 2557 ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2560 

ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม ผ่ำน ดี ดีเยี่ยม 
ประถมศึกษำปีที่ 1 100 - - 47.22 52.78 - 20.73 40.46 38.81 
ประถมศึกษำปีที่ 2 37.66 50.65 11.69 - 72.46 27.54 22.42 48.28 29.30 
ประถมศึกษำปีที่ 3 16.44 64.38 19.18 100 - - 23.19 30.52 46.29 
ประถมศึกษำปีที่ 4 40.91 32.95 26.14 49.46 27.96 22.58 24.69 32.10 43.21 
ประถมศึกษำปีที่ 5 - 35.48 64.52 07.34 87.16 05.50 23.53 64.71 11.76 
ประถมศึกษำปีที่ 6 20.56 56.07 23.37 24.49 60.20 15.31 39.56 47.25 13.19 

จำกตำรำง พบว่ำผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียนของนักเรียนจ ำแนกตำม 
ระดับชั้นในภำพรวมอยู่ในระดับดี 
 

ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำนของนักเรียนโรงเรียนวัดนำคมีดังนี้ 
1) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 
นักเรียนมีกำรพัฒนำด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรได้ดีตำมวัย สำมำรถรับและส่งข้อมูลถ่ำยทอด

ควำมคิด  ควำมรู้สึก ควำมเข้ำใจของตนเอง เพ่ือแลกเปลี่ยนกับบุคคลอ่ืนเป็นอย่ำงดี สูงกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด   
แต่มีส่วนน้อยที่ยังได้รับกำรแก้ไขและพัฒนำกำรอ่ำนและกำรเขียน 

2) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 
นักเรียนมีกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และคิดอย่ำงมีระบบ 

อยู่ในระดับดี  แต่ยังต้องปรับปรุงให้นักเรียนกล้ำแสดงควำมคิดเห็น และไม่คิดเลียนแบบ 
3) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
นักเรียนใช้ควำมรู้ในด้ำนกำรสื่อสำร กำรคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำง่ำยๆ และอุปสรรคต่ำงๆ ได้ 

หลำกหลำย ในระดับดี ต้องปรับปรุงแก้ไขเด็กท่ีบกพร่องกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษ 
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4) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 
นักเรียนมีกำรพัฒนำตนเอง ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ชีวิต สำมำรถน ำทักษะกระบวนกำรต่ำงๆไปใช้ 

ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและดูแลตนเองได้เป็นอย่ำงดี 
5) ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ี
นักเรียนพฒันำด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำมำรถเลือกและน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจ ำวันได้ในระดับดี และปรับตัวทันกำรใช้เทคโนโลยีได้อย่ำงถูกต้อง นักเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรน ำเสนอ
งำนยังมีน้อย 
 

ตำรำงที่ 7.1-8 แสดงผลกำรแข่งขันของนักเรียนโรงเรียวัดนำค ปีกำรศึกษำ 2559 
ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชำยสหรัฐ  สังข์สวัสดิ ์
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรุงสุข  
เด็กชำยสุรนำท  กำวิโล 
เด็กหญิงพรพรรณ  พงษญวน 
เด็กหญิงวรัญญำ  พรมดี 

- รำงวัล กำรแข่งขันชิงทุน กำรศึกษำของ
มูลนิธิหลวงพ่อฟอง หลวงพ่อชม 

วัดวรนำยกรังสรรค์ 

เด็กชำยนิปุณ  สำโยธำ   
เด็กชำยศุภวิชญ์  น่วมนุ่ม 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์   ป.1 - ป.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 
และเหรียญเงินระดับภำค 

สพฐ., สพป.อย.1 
 

เด็กหญิงธัญลักษณ์  จำนโอ 
เด็กหญิงพรพรรณ พงษ์ญวน 
 

- รำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองกิจกรรม
โปรแกรมน ำเสนอ ป.4 - ป.6   
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพป.อย.1 
 
 

เด็กหญิงธนพร  น่วมนุ่ม 
เด็กชำยพลกฤต  พรมสคุ 

- รำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศกำร
สร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ( E-book )     
 ป.4 - ป.6 ระดับเขตพ้ืนที่  และเหรียญเงิน
ระดับภำค 

สพป.อย.1 
 
 
 

เด็กชำยกฤตณัฐ  เปี่ยมโชค 
 
เด็กหญิงสำวิตรี  เทียบค ำ 
 
 
เด็กชำยวรำกร  โพธิ์บุญ 
 
เด็กชำยศุภโชค  อำรมณ์สว่ำง 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
เดี่ยวซออู้ ป.1 - ป.6 ระดับเขตพ้ืนที่ 
- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศอันดับ 2 เดี่ยวซอด้วง  ป.1 –ป.6 
ระดับเขตพ้ืนที่ 
- รำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองกำรแข่งขัน
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออป.1 – ป.6 ระดับเขตพ้ืนที่ 
- รำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ 
กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข้  ป.1 – ป.6 ระดับ 
เขตพ้ืนที่และเหรียญทองแดงระดับภำค 
 

สพป.อย.1 
 



76 

 

ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชำยชำนน  พูลบุญ 
เด็กชำยณัฐพล  นุชสวำท 
เด็กชำยธนกร  มูลทอง 
เด็กชำยอติชำติ  พวงสังวำล 
เด็กชำยอธิชนม์  เอกระ 
เด็กชำยโภคิน  วิจิตรกุล 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน       
กำรแข่งขันกำรผูกเง่ือน เดินทรงตัวและ 
โยนบอล ป.1 – ป.3 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพป.อย.1 
 

เด็กหญิงวันวิสำ  สนธิเณร - รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน   
กำรแข่งขันคัดลำยมือ ป.1 – ป.3  
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพป.อย.1 
 

เด็กหญิงฑิฆัมพร  ขวัญวงศ์ - รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   
กำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ  ป.4 – ป.6  
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพป.อย.1 
 

เด็กชำยธนบัติ  เกิดสกุล 
เด็กหญิงมำลีรัตน์  เหล่ำพิเดช 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
กำรแข่งขันมำรยำทไทย ป.1 – ป.3 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพป.อย.1 
 

เด็กหญิงกรกมล  ขวัญวงศ์ 
เด็กชำยชยภัทร  เพชรแสง 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศกำรแข่งขันมำรยำทไทย ป.4 – ป.6 
ระดับเขตพ้ืนที่  และเหรียญเงินระดับภำค 

สพป.อย.1 
 

เด็กหญิงชุณหกำญจน์  แก้วเกิด 
เด็กหญิงณิชนันท์  กิจบรรจง 
เด็กหญิงอภัสรำ  หำจ ำปี 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
กำรแข่งขันจัดสวนถำดแบบแห้ง ป.4 – ป.6  
ระดับเขตพ้ืนที่ 
 

สพป.อย.1 

เด็กหญิงกฤติมำ  เงินเหรียญ 
เด็กหญิงวรินทรำ  นิลโน 
เด็กหญิงศิริอร  จงจิตร 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับ 1 กำรประกวดหนังสือ
เล่มเล็ก ป.4 – ป.6 ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพป.อย.1 

เด็กหญิงนันท์นภัส  ปรุงสุข 
เด็กหญิงรุ่งฟ้ำ  บุญกุศล 
เด็กหญิงสุพรรษำ  วันนำ 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1  กำรแข่งขันประดิษฐ์ของ
ใช้จำกวัสดุธรรมชำติ ป.4 – ป.6 ระดับเขต
พ้ืนที่ 

สพป.อย.1 

เด็กหญิงกัญญำรักษ์  ยินดีไทย 
เด็กหญิงวรินทร  สังวำลเพชร 
เด็กหญิงวำสนำ  ขยัน 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1  กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ 
ป.4 – ป.6 ระดับเขตพ้ืนที่ 
 

สพป.อย.1 
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ชื่อ-สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงกัญญำพัชญ์  ตรัสยอดสกุล 
เด็กหญิงรวิภำ  แก้วประเสริฐ 
เด็กชำบวินภัทร  ยอพิกุล 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
กำรปั้นดินน้ ำมัน ปฐมวัย  ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพป.อย.1 

เด็กหญิงกัญญำรัตน์  งำมโรจน์ 
เด็กชำยธนพล  บัวทอง 
เด็กชำยพงศกร  สุสุขเสียง 

- รำงวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
กำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก  ตัด ปะ กระดำษ 
ปฐมวัย  ระดับเขตพ้ืนที่ 

สพป.อย.1 

เด็กหญิงวรัญญำ  พรมดี 
เดก็หญิงอริศรำ  คงเกษม 
เด็กหญิงญำณิศำ  แสงทอง 
เด็กหญิงสำวิตรี  เทียบค ำ 

ชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง  4 × 200   เมตร  
หญิง  รุ่นอำยุ 12 ปี 

สพป.อย.1, อบจ. 

เด็กชำยชนำธิป  สมีเพ็ชร 
เด็กชำยพงษ์พิพัฒน์  ผดุงผิว 
เด็กชำยกฤตภำส  แก้วเกิด 
เด็กชำยอชอระ  ปำนเปรม 

ชนะเลิศ อันดับ 1 วิ่ง  4 × 200   เมตร  
ชำย  รุ่นอำยุ 10 ปี 

สพป.อย.1, อบจ. 

เด็กชำยพงษ์ธร  ทะปะละ - รำงวัลเหรียญทองแดงแข่งขันจักรยำนชำย
ระดับปฐมวัย 

อบจ.อย. 

เด็กหญิงกัญญรัตน์  งำมโรจน์ - รำงวัลเหรียญเงินแข่งขันจักรยำนหญิง
ระดับปฐมวัย 

อบจ.อย. 

เด็กหญิงกัญญำรัตน์  งำมโรจน์ 
เด็กหญิงธนพล  บัวทอง 
เด็กหญิงกรรญำภรณ์  ภัยนิรำศ
เด็กชำยพงศธร  ทะปะละ 

- รำงวัลเหรียญทองแดงแข่งขันจักรยำนผสม
ระดับปฐมวัย 

อบจ.อย. 

เด็กหญิงศศิวรรณ  ผดุงลำภ 
เด็กหญิงกรรญำภรณ์  ภัยนิรำศ 
เด็กชำยธนพล  บัวทอง 
เด็กชำยมีเกียรติ  มีประเสริฐ 

- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงิน
วิ่งผลัดหมอนข้ำงระดับปฐมวัย 

อบจ.อย. 
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ตำรำงที่ 7.1-9 ผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนโรงเรียนวัดนำค 
 

ชื่อโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2557 

(คน) 
ปีการศึกษา 2558 

(คน) 
ปีการศึกษา 2559 

(คน) 

โรงเรียนอยุธยำวิทยำลัย 16 7 6 
โรงเรียนจอมสุรำงค์อุปถัมภ์ 8 14 13 
โรงเรียนอยุธยำนุสรณ์วิทยำลัย 2 4 4 
โรงเรียนบำงปะหัน 60 71 59 
โรงเรียนยอแซฟ 1 2 2 
โรงเรียนอ่ำงทองปัทมโรจน์ - 3 - 
วิทยำลัยนำฏศิลป์อ่ำงทอง 2 - - 
อ่ืนๆ 9 6 7 
รวม 98 107 91 

 
    (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  

 ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส ำคัญของประสิทธิผลของระบบงำนและกำร
เตรียมพร้อมของสถำนที่ท ำงำนเมื่อเกิดภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน  
 โรงเรียนมีกำรประชุมวำงแผน สร้ำงควำมตระหนัก อบรมให้ควำมรู้เพื่อเตรียมพร้อมต่อ ภำวะฉุกเฉิน
แก่ผู้เรียน บุคลำกรในโรงเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องอย่ำงสม่ ำเสมอ  ปรำกฎดังภำพ 
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 1. ด้ำนอัคคีภัย 
  - ฝึกอบรมกำรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อม กำรดับเพลิงให้ครู บุคลำกร และนักเรียนทุกคน
  - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้ำให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้อย่ำงสม่ ำเสมอ  
  - จัดหำอุปกรณ์ดับเพลิงติดไว้ทุกอำคำร  
  - จัดท ำโครงกำรวำงแผนฟ้ืนฟูปรับปรุง  
 2. ด้ำนอำคำรสถำนที่ 
   - มอบหมำยก ำหนดหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  
   - ตรวจติดตำม ส ำรวจควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่สม่ ำเสมอ  
  - จัดท ำโครงกำร วำงแผน ฟ้ืนฟู ปรับปรุงแก้ไขสถำนที่ อำคำรต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว  
 3. แผนรองรับกำรขัดข้องทำงไฟฟ้ำและภำวะฉุกเฉินของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบระบบงำน เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือรองรับภำวะฉุกเฉิน   
  - ก ำหนดมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลสำรสนเทศ และจัดเก็บอย่ำงเป็น 
ระบบ ค้นคว้ำหำข้อมูลและตรวจสอบง่ำย  
 4. แผนป้องกันและรับรองกำรเกิดอุบัติเหตุ 
  - จัดท ำประกันอุบัติเหตุแก่นักเรียนทุกคน  
   - เตรียมสถำนพยำบำลประจ ำในโรงเรียนดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วยทุกคน  
  - แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่พยำบำลประจ ำในโรงเรียนดูแลนักเรียนทุกคนเมื่อเจ็บป่วย 
 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิผลตำมหลักสูตรโรงเรียนวัดนำคได้มอบให้ผู้ส่งมอบ คือ  
ครูชำวต่ำงชำติที่เชี่ยวชำญกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ท ำให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สื่อสำร
ภำษำอังกฤษ และมีควำมรู้พื้นฐำนภำษำจีน ได้ดีขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจกับผลที่ได้  และได้ท ำ 
MOU กับ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ วิทยำลัยนำฏศิลป์อ่ำงทอง เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่  
มอบทุนกำรศึกษำให้กับนักเรียน สนับสนุนงบประมำณบุคลำกรในกำรสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ  
ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ควำมรู้แก่นักเรียนในเรื่อง กำรจัดสำน กำรประดิษฐ์ดอกไม้ กำรท ำอำหำรฯ  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ วิทยำลัยนำฏศิลป์อ่ำงทองให้โรงเรียนเป็นสถำนที่ฝึกปฏิบัติกำรของ
นักศึกษำ  นอกจำกนี้โรงเรียนได้ให้บริกำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน  โดยบริกำรด้ำนสถำนที่ในกำร 
จัดงำนมงคล อวมงคล  ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมให้ควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆ 
 
7.2 ผลลัพธ์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                             

ก. ผลลัพท์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                                                              
         (1) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ตำรำงที่ 7.2-1 แสดงอัตรำส่วนร้อยละควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                            
ปีกำรศึกษำ   2559 

รายการ   S.D. ระดับคุณภาพ 

1.วิเครำะห์นักเรียนเป็นรำยบุคคลของครูประจ ำชั้น 4.69 0.65 มำกที่สุด 
2.กำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนของครูประจ ำชั้น 4.70 0.58 มำกที่สุด 
3.กำรให้ค ำปรึกษำแก่นักเรียนของครู 4.20 0.78 มำก 
4.กำรให้กำรอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 4.54 0.60 มำกที่สุด 

5.กำรได้รับกำรดูแล เอำใจใส่จำกครูประจ ำชั้น 4.62 0.64 มำกที่สุด 

6.กำรจัดกิจกรรมโฮมรูม(Home Room) 4.50 0.73 มำกที่สุด 

7.กำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรเรียน 4.78 0.63 มำกที่สุด 

8.กำรส่งเสริมให้ก ำลังใจ ยกย่องชมเชยจำกครู 4.42 0.62 มำก 
9.กำรให้ทุนกำรศึกษำกับนักเรียนที่ขำดแคลน 4.80 0.72 มำกที่สุด 

รวม 4.58 0.75 มำกที่สุด 

จำกตำรำงพบว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภำพรวมอยู่ในระดับ     
มำกที่สุด( =4.58) พิจำรณำเป็นรำยข้อโดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ กำรให้ทุนกำรศึกษำกับ
นักเรียนที่ขำดแคลน( =4.80) รองลงมำกำรให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรเรียน ( =4.78)และกำรออกเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนของครูประจ ำชั้น ( =4.70) 

ตำรำงที่ 7.2-2 แสดงอัตรำส่วนร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                            
ปีกำรศึกษำ   2559 

รายการ   S.D. ระดับคุณภาพ 

1.นักเรียนได้รับกำรดูแล เอำใจใส่จำกครูประจ ำชั้น 4.70 0.86 มำกที่สุด 

2.กำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียนของครูประจ ำชั้น 4.76 0.76 มำกที่สุด 

3.นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 4.58 0.76 มำกที่สุด 

4.นักเรียนได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมค่ำนิมท่ีพึง
ประสงค์ 

4.48 0.64 มำก 

5.กำรจัดกิจกรรมโฮมรูม(Home Room) 4.40 0.69 มำก 
6.กำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 4.73 0.58 มำกที่สุด 

7.กำรช่วยเหลือนักเรียนด้ำนทุนกำรศึกษำ 4.75 0.53 มำกที่สุด 

8.กำรด ำเนินกำรคัดกรองนักเรียนของโรงเรียน 4.45 0.59 มำก 
9.ผลกำรศึกษำต่อของนักเรียน 4.69 0.61 มำกที่สุด 

รวม 4.61 0.63 มำกที่สุด 
จำกตำรำงพบว่ำผู้ปกครองนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภำพรวมอยู่ใน

ระดับมำกที่สุด( =4.61) พิจำรณำเป็นรำยข้อโดยเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ กำรออกเยี่ยมบ้ำน
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นักเรียนของครูประจ ำชั้น ( =4.76)รองลงมำกำรให้ทุนกำรศึกษำกับนักเรียนที่ขำดแคลน( =4.75) และ
นักเรียนได้รับกำรดูแล เอำใจใส่จำกครูประจ ำชั้น( =4.65) 

          (2) ความผูกพันของนักเรียนของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

 โรงเรียนได้ใช้วฒันธรรมขององค์กรได้แก่ Co-TDD Model ในรูปแบบกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำ   
จัดกิจกรรมสร้ำงสำนควำมรัก ควำมผูกพันให้กับเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำนใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กำรสนับสนุนด้ำนทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนที่ประพฤติดี  
เรียนดี   และขำดแคลนได้มีโอกำสศึกษำต่อ  และยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำร่วม 
ได้แก่ 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ 

1. กิจวันส ำคัญทำงศำสนำ        
ตักบำตรวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ วันพ่อ วันแม่   

นักเรียน ครู บุคลำกร 
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

ปลูกฝังวัฒนธรรมที่สืบทอดและสร้ำง
ควำมรัก ควำมผูกพัน ระหว่ำงนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. กิจกรรมวันไหว้ครู วันแม่ เป็น
กิจกรรมแสดงถึงควำมกตัญญู 
ควำมเคำรพ  

นักเรียน และผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 

สร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในกำรร ำลึกถึง
บุญคุณผู้มีบุญคุณผู้อำวุโสและปลูกฝัง 
วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป 

3. กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
เช่น  กีฬำสี กำรประชุมผู้ปกครอง
กำรพบปะผู้ปกครองและร่วม
กิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชน 

นักเรียน และส่วนได้
ส่วนเสีย 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนมีควำม
ผูกพัน ควำมร่วมมือและเจตคติที่ดีต่อกัน 

4. กิจกรรมวันอ ำลำสถำบัน       
วันอ ำลำของนักเรียน ป.6  
ที่จบกำรศึกษำ มีพิธีบำยศรีสู่ขวัญ
มอบวุฒิบัตรกำรจบ              
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
อนุบำลปีที่ 2 

นักเรียน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ควำมภำคภูมิใจในควำมส ำเร็จของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เป็นกำรให้ควำมผูกพันเพื่อร ำลึก
ถึงควำมทรงจ ำที่ดี 

 

5. กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก
สถำนที่ของนักเรียนทุกระดับชั้น
ทั้งในจังหวัดและต่ำงจังหวัด 

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง เรียนรู้
นอกห้องเรียนที่หลำกหลำยและสร้ำงองค์
ควำมรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นแนะน ำและ
ผู้ปกครองให้กำรสบับสนุนด้ำนปัจจัย 
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กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์ 

6. โครงกำรอำหำรกลำงวันใน
โรงเรียน                                                   
6.1 นักเรียนรับประทำนอำหำร
พร้อมกนัเป็นสำยชั้น โดยมีครูคอย
ดูแลอย่ำงใกล้ชิด                            
6.2 กิจกรรมสุขภำวะโภชนำกำร
กำรชั่งน้ ำหนักวัดส่วนสูง ตรวจฟัน
ฉีดวัคซีน  

ครู นักเรียน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและ
โรงพยำบำลบำงปะหัน 

- นักเรียนได้ฝึกวินัยในกำรรับประทำน
อำหำรและมีควำมสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน 

- นักเรียนได้รับอำหำรที่ถูกสุขอนำมัย    
- ครูได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงทั่วถึง 
นักเรียนได้รับควำมรัก ควำมอบอุ่น       
- นักเรียนได้รับกำรดูแลเรื่องสุขภำพ 
อนำมัย และฟัน ท ำให้นักเรียนมีสุขภำพ
และฟันที่แข็งแรง  

7. กิจกรรมจ ำหน่ำยสินค้ำตลำด
นัดพอเพียง                         
7.1 ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง                                 
7.2 เรียนรู้เรื่องกำรตลำด  
กำรค้ำขำย ก ำไร ขำดทุน บัญชี
7.3 เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม   
7.4 นักเรียนด ำเนินกำรจัดระบบ
กำรซื้อขำย กำรตลำด ระบบบัญชี
ด้วยตนเอง โดยมีครูให้ค ำแนะน ำ
และผู้ปกครองช่วยเหลือ  
กำรคัดเลือกสินค้ำมำจ ำหน่ำย    

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

- นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมและได้
เรียนรู้ตำมวัตถุประสงค ์                     
- คร ูผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้ร่วมกิจกรรมเป็นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน 

8. กิจกรรมคำรำวำนเสริมสร้ำง
เด็ก 

เด็กระดับปฐมวัย ครู
และผู้ปกครอง 

คร ูผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกัน
สร้ำงสรรค์ผลงำนก่อให้เกิดสัมพันธภำพ 
ที่ดีต่อกัน 

 

7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

 ก.ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 

  (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 

  ปัจจุบันโรงเรียนวัดนำคมีแนวโน้มของอัตรำก ำลังบุคลำกร รวมถึงจ ำนวนบุคลำกรและทักษะ
ที่เหมำะสมของบุคลำกร ดังนี้ 
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ตำรำงที ่7.3-1  แสดงอัตรำก ำลังและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรโรงเรียนวัดนำค ปีกำรศึกษำ 2560 

กลุ่มบุคลำกร 

เพศ 

รวม 

ระดับ วิทยฐำนะ 

ชำย หญิง 
<ป.
ตรี ป.ตรี 

>ป.
ตรี 

ไม่
มี ครู ผช. 

คศ.
1 

คศ.
2 คศ.3 

คศ.
4 

ผู้บริหำร 2 - 2 - - 2 - - - - 2 - 

ครูปฏิบัติกำร 4 20 24 - 17 7 - - - 3 21 - 

ครูต่ำงชำติ - 1 1 - 17 - - - - - - - 

เจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร - 1 1 - 1 - - - - - - - 

ลูกจ้ำง 1 1 2 2 - - - - - - - - 

รวม 7 23 30 2 19 9 - - - 3 21 - 

ร้อยละ 23.3 76.66 100 6.66 63.34 30.00 - - - 11.5 80.77 - 

 

  ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน โรงเรียนได้ค ำนึงถึงผลกำรสอน จ ำนวนข้ำรำชกำรครูทั้งหมดทีบ่รรลุ
เป้ำประสงค์ที่ตั้งไว้ จ ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งพิจำรณำจำกผลส ำร็จของกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยรวมกับผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับบุคลำกร ซึ่งประเมินผลครั้งหลังสุด 
(รอบ 3) ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 (กำรออกแบบระบบงำน) มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 
(กระบวนกำรท ำงำน) มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก  อีกทั้งครูมีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ดังนี ้
  - มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทั้งด้ำนควำมรู้ทักษะ กระบวนกำร สมรรถนะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
  - มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคล  
  - ใช้ข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน  
  - มีกำรออกแบบและกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและพัฒนำกำร     
ทำงสติปัญญำของเด็กนักเรียน  
  - ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมผนวกกับกำรน ำบริบทและภูมิปัญญำของท้องถิ่น มำบูรณำกำรใน
กำรจัดกำรเรียนรู้  
  - มีกำรวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย  
  - ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำ ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้ำนกำรเรียนและคุณภำพชีวิตด้วยควำม
เสมอภำค  
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  - มีกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ ใช้ผลที่ได้น ำมำปรับใน 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีควำมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
  - เป็นสมำชิกที่ดีของสถำนศึกษำ  
  - จัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำที่ได้รับมอบหมำยเต็มเวลำเต็มควำมสำมำรถ  

                (2) บรรยากาศการท างาน 

          บรรยำกำศกำรท ำงำนในระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่ส ำคัญ      
ด้ำนบรรยำกำศที่ท ำงำน รวมถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย สวัสดิภำพกำรบริกำรสิทธิประโยชน์ส ำหรับบุคลำกร 
ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้เกี่ยวข้อง ปรำกฎดังภำพ 

 

 
ภำพที่  7.3-1   แผนภูมิค่ำเฉลี่ยแสดงควำมพึงพอใจบรรยำกำศกำรท ำงำน 

   จำกภำพ พบว่ำค่ำควำมพึงพอใจบรรยำกำศในกำรท ำงำน พบว่ำบรรยำกำศในกำรท ำงำนด้ำนสวัสดิภำพ
และควำมปลอดภัย ด้ำนบริกำร ด้ำนสุขภำพ ด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ ปี 2557 – 2559 มีแนวโน้มสูงขึ้น 

               (3) การท าให้บุคลากรมีความผูกพัน 

          กำรท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพัน ระดับแนวโน้มของตัวชี้วัด หรือตัวชี้วัดที่ท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพัน
กับโรงเรียน ในปีกำรศึกษำ 2557-2559   ปรำกฎ ดังนี้ 

ด้ำนสวัสดิภำพและควำม
ปลอดภัย

ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนสุขภำพ
ด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิ

ประโยชน์

ปี 2557 4.22 4.22 4.06 4.37

ปี 2558 4.50 4.33 4.50 4.66

ปี 2559 4.65 4.82 4.65 4.82
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4.06

4.37
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4.33

4.50

4.664.65

4.82
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4.82
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4.00

4.20

4.40
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5.00

ค่ำเฉลี่ยแสดงบรรยำกำศในกำรท ำงำน ปี 2557-2559
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ภำพที่  7.3-2 ร้อยละจ ำนวนบุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร 

      จำกภำพ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่มีควำมผูกพันต่อองค์กรปี 2557 – 2559  ด้ำนมีส่วนร่วมใน
กำรวำงแผนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 100 บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและกิจกรรรมที่
ได้รับมอบหมำยคิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรมำปฏิบัติรำชกำรมีกำรลำกิจ ลำป่วย ในแต่ละ
ปีกำรศึกษำมีแนวโน้มลดลง บุคลำกรมีควำมรักควำมสำมัคคี มีควำมรับผิดชอบต่องำนคิดเป็นร้อยละ 100 
บุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจต่อกำรปฏิบัติงำนคิดเป็นร้อยะ 100 และ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับเกียรติบัตร
จำกภำครัฐมีแนวโน้มสูงขึ้น 

              (4) การพัฒนาบุคลากร 

           ผลลัพธ์ในปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดและตัวชี้วัดที่ส ำคัญด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้บริหำร
ปรำกฎดังภำพ 

 

 

 

 

 

บุคลำกรมี่ส่วนร่วมใน
กำรวำงแผนพัฒนำ

อย่ำงต่อเนื่อง

บุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรมของโรงเรยีน
และกิจกรรมที่ได้รบั

มอบหมำย

บุคลำกรมำปฏิบัติ
รำชกำรมีกำรลำกิจ 

ลำป่วย แต่ละปี
กำรศึกษำ

บุคลำกรมีควำมรัก 
ควำมสำมัคคี มีควำม
รับผิดชอบต่องำน

บุคลำกรมีขวัญและ
ก ำลังใจต่อกำร

ปฏิบัติงำน

บุคลำกรได้รับรำงวัล
เกียรติบัตรจำก

ภำครัฐ

ปี 2557 100 100 28.12 100 100 50

ปี 2558 100 100 23.33 100 100 46.67

ปี 2559 100 100 17.24 100 100 58.62

100 100
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100 100
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ร้อยละของบุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร
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ภำพที ่7.3-3  ร้อยละผลกำรพัฒนำบุคลำกรปีกำรศึกษำ 2557-2559 

   จำกภำพ ร้อยละของผลกำรพัฒนำบุคลำกรปีกำรศึกษำ 2557-2559 มีแนวโน้มกำรพัฒนำบุคลำกร  
ที่สูงขึ้นตำมล ำดับ  โดย ครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร 20 ชั่วโมงต่อปี ในปีกำรศึกษำ 2557 มีจ ำนวนร้อยละ 
90.00 ปีกำรศึกษำ 2558 มีจ ำนวนร้อยละ 92.85 ปีกำรศึกษำ 2559 มีจ ำนวนร้อยละ 93.10 ด้ำนครูที่มีผลงำน
กำรสร้ำงนวัตกรรม ในปีกำรศึกษำ 2557 มีจ ำนวนร้อยละ 86.66 ในปีกำรศึกษำ 2558 มีจ ำนวนร้อยละ 89.86 
ปีกำรศึกษำ 2559 มีจ ำนวนร้อยละ 96.55 ครูที่ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในปีกำรศึกษำ 2557 มีจ ำนวน
ร้อยละ 53.33 ในปีกำรศึกษำ 2558 มีจ ำนวนร้อยละ 50.00 และในปีกำรศึกษำ 2559 มีจ ำนวนร้อยละ 58.62  
แสดงให้เห็นว่ำกำรที่บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ โดยกำรอบรม  สัมมนำ ท ำให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจนเกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้บุคลำกรได้รับ
รำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจำกหน่วยงำนของรัฐตำมล ำดับ 

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าโรงเรยีนและการก ากับดูแลโรงเรียน  
 ก. ผลลัพธ์ด้านการน าโรงเรียน  การก ากับดูแลโรงเรียนและความรับผิดชอบต่อสังคม  

(1) การน าโรงเรียน 

ด้ำนกำรน ำโรงเรียน ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
ซึ่งผลจำกกำรน ำโรงเรียนของผู้บริหำรท ำให้บุคลำกรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด 

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการน าโรงเรียนของผู้บริหาร 
ผลกำรประเมินแสดงระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรน ำโรงเรียนของผู้บริหำร 
 

ครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร 20
ชั่วโมงต่อปี

ครูที่มีผลงำนกำรสร้ำงนวัตกรรม ครูที่ได้รับรำงวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

2557 90.00 86.66 53.33
2558 92.85 89.28 50.00
2559 93.10 96.55 58.62
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ร้อยละของกำรพัฒนำบุคลำกรปีกำรศึกษำ 2557-2559
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ตำรำงที่ 7.4-1  แสดงอัตรำส่วนร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรน ำโรงเรียนและกำรก ำกับดูแล
โรงเรียนของผู้บริหำร 

รายการ ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
คะแนนเฉลี่ย 

X  

การกระจาย 
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 

X  

การกระจาย 
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 

X  

การกระจาย 
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

ด้ำนกำรน ำองค์กร 
 

4.53 0.41 มำกที่สุด 4.61 0.63 มำกที่สุด 4.64 0.52 มำกที่สุด 

ด้ำนกำรก ำกับ
ดูแลองค์กร 

4.60 0.50 มำกที่สุด 4.64 0.45 มำกที่สุด 4.57 0.63 มำกที่สุด 

รวม 4.57 0.46 มำกที่สุด 4.63 0.54 มำกที่สุด 4.61 0.56 มำกที่สุด 
 

จำกตำรำง  จะเห็นว่ำ  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรน ำโรงเรียนและกำรก ำกับ
ดูแลโงเรียนของผู้บริหำรในปีกำรศึกษำ 2557 - 2559  โดยรวมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด   เมื่อจ ำแนกรำยด้ำนและ
รำยปี  พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2557  บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อด้ำนกำรน ำโรงเรียนของผู้บริหำรอยู่ในระดับมำก
ที่สุด  ( X  = 4.53  S.D. = 4.60 และ  (ด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กรอยู่ในระดับมำกที่สุด ( X  = 4.53  S.D. = 
4.60  ปีกำรศึกษำ   (2558  บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อด้ำนกำรน ำองค์กรของผู้บริหำรอยู่ในระดับมำกท่ีสุด           
( X = 4.61  S.D. = 4.63 และ  (ด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กรอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ( X    = 4.64  S.D.= 4.45 
  (  และในปีกำรศึกษำ 2559  บุคลำกรมคีวำมพึงพอใจต่อด้ำนกำรน ำองค์กรของผู้บริหำรอยู่ในระดับมำก
ที่สุด     ( X  = 4.64  S.D. = 4.52 และ  (ด้ำนกำรก ำกับดูแลองค์กรอยู่ในระดับมำกที่สุด ( X  = 4.57  S.D. 
= 4.63   ( 

 

(2) การก ากับดูแลองค์กร  

โรงเรียนวัดนำคมีกำรด ำเนินกำรดำนกำรก ำกับดูแลโรงเรียน โดยอำงอิงผลกำรตรวจสอบภำยใน
โรงเรียนและกำรตรวจสอบจำกภำยนอกโรงเรียน ดังนี้ 

   1) กำรตรวจสอบภำยใน 

                - กำรนิเทศภำยใน   โรงเรียนวัดนำคไดด ำเนินกำรนิเทศภำยใน และก ำกับ ติดตำม โดยมี
ผู้บริหำรเป็นผู้นิเทศ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง และน ำผลกำรนิเทศภำยในมำปรับปรุง แกไขตำมขอเสนอแนะ 

          - กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โรงเรียนวัดนำคไดด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวงศึกษำธิกำร วำดวยระบบหลักเกณฑและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ .ศ.  
2553 ครบทั้ง 8 องคประกอบ ดังนี้   

1) ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
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2) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำมุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำน  

3) จัดกำรและบริหำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรเก็บข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลเป็นสำรสนเทศท่ีเป็นปะโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  

4) จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ  

5) ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  

6) ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ   

7) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

8) โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง  

ผลกำรด ำเนินงำนท ำให้โรงเรียนมีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ อย่ำงเป็นระบบ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ระดับคุณภำพดีเยี่ยม และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชนมีควำมพึงพอใจในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 

      - กำรควบคุมภำยใน  โรงเรียนไดด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยมอบนโยบำยใหทุกกลุมบริหำร
งำน พิจำรณำด ำเนินกำรตรวจสอบควำมเสี่ยงทุกป และเขียนโครงกำรใหสอดคลอง 

       - กำรตรวจสอบงำนกำรเงินและพัสดุ  ฝำยบริหำรมีกำรก ำกับติดตำมและตรวจสอบใหเปนไป
ตำมระเบียบ ขอบังคับและกฎหมำยที่เก่ียวของกับงำนกำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุอยำงเครงครัด เพ่ือให
เกิดประโยชนแกทำงรำชกำรอยำงสูงสุด นอกจำกนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรมำ
ตรวจสอบภำยในของโรงเรียน  

2)  กำรตรวจสอบภำยนอก   โรงเรียนวัดนำคไดรับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำรอบที่สำม            
(พ .ศ. 2554 - 2558)  จำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องคกำรมหำชน ( 
และ          มีแนวโนมที่จะพัฒนำกำรปฏิบัติงำนใหมีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนวัดนาค  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภำพ 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ด ี ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
มำตรฐำนที่ ๑  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยสมวัย 

    √ 

มำตรฐำนที่ ๒  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์และจิตใจสมวัย     √ 

มำตรฐำนที่ ๓  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมสมวัย     √ 

มำตรฐำนที่ ๔  เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำสมวัย     √ 

มำตรฐำนที่ ๕  เด็กมีควำมพร้อมศึกษำต่อในขั้นต่อไป     √ 

มำตรฐำนที่ ๖  ประสิทธิผลกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ     √ 

มำตรฐำนที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

    √ 

มำตรฐำนที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน     √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
มำตรฐำนที่ ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

     

√ 

มำตรฐำนที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
มำตรฐำนที่ ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบำทของสถำนศึกษำ 

    √ 
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มำตรฐำนที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับ
มำตรฐำน รักษำมำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

    √ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

                  ระดับคุณภาพ  

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
มำตรฐำนที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 

     

√ 

มำตรฐำนที่ ๒  ผู้เรยีนมีคณุธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์     √ 

มำตรฐำนที่ ๓  ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง                        √ 

มำตรฐำนที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น    √  

มำตรฐำนที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน   √   

มำตรฐำนที่ ๖  ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ     √ 

มำตรฐำนที่ ๗  ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

    √ 

มำตรฐำนที่ ๘  พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดย
สถำนศึกษำและต้นสังกัด 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
มำตรฐำนที่ ๙  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

    √ 

มำตรฐำนที่ ๑๐  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

    √ 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
มำตรฐำนที่ ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริม
บทบำทของสถำนศึกษำ 

     

√ 
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มำตรฐำนที่ ๑๒  ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับ
มำตรฐำน รักษำมำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

     

√ 

 

โรงเรียนมีผลกำรประเมินระดับคุณภำพ   ดี            มีค่ำเฉลี่ย        ๔ .๗๕  

           ผลกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ       √  รับรอง           ไม่รับรอง 

 

3)  กำรสังเกตกำรสอนและกำรหำคุณภำพหน่วยกำรเรียนรู้  

โรงเรียนวัดนำคไดด ำเนินกำรนิเทศภำยใน โดยมีผู้บริหำรเป็นผู้นิเทศ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือน ำผล
กำรนิเทศภำยในมำปรับปรุง และพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของครู   และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภำพ 

ตำรำงที่ 7.4-2 แสดงร้อยละผลกำรสังเกตกำรสอนและกำรหำคุณภำพหน่วยกำรเรียนรู้ 

รายการ ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
คะแนนเฉลี่ย 

X  

การกระจาย 
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 

X  

การกระจาย 
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 

X  

การกระจาย 
S.D. 

ระดับ
คุณภาพ 

กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียน 
กำรสอน 

4.21 0.59 มำกที่สุด 4.30 0.73 มำกที่สุด 4.45 0.64 มำกที่สุด 

กำรเยี่ยม 
ชั้นเรียน 

4.54 0.48 มำกที่สุด 4.57 0.45 มำกที่สุด 4.63 0.49 มำกที่สุด 

รวม 4.38 0.54 มำกที่สุด 4.44 0.59 มำกที่สุด 4.54 0.57 มำกที่สุด 
 

)3  (กฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับ  

โรงเรียนวัดนำค มีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองผู้อ ำนวยกำร  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ก ำกับ ดูแลตรวจสอบงำนต่ำงๆ ของโรงเรียน  โดยส่งผลให้เกิดกับนักเรียนเป็นส ำคัญ จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
บุคลำกรที่ก ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบขององค์กร มอบหมำยหน้ำที่ให้ครู
ปฏิบัติกำรสอนโดยยึดระเบียบมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมที่คุรุสภำก ำหนด มำตรฐำนกำรปฏิบัติตนตำม
ควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพครู ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำงของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ มีนโยบำยในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนจริยธรรม กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบจรรยำบรรณวิชำชีพครู กำรประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับกำรท ำผิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
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องค์กร             มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ โดยกำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นของบุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

)4  (จริยธรรม  

นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจต่อโรงเรียน
ภำยใต้กำรน ำของผู้บริหำร ได้รับรำงวัลผู้บริหำรดีเด่นคุรุสดุดี ครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น รำงวัลหนึ่งแสน
ครูดี  รำงวัลผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น ระดับจังหวัด  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้ำสู่โครงกำรต่ำงๆ  เช่น 
โรงเรียนอนุบำลประจ ำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โรงเรียนสถำนศึกษำพอเพียง 2555 โรงเรียน ลูกเสือต้นแบบ 
โรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่ำยอ ำเภอบำงปะหัน โรงเรียนมำตรฐำนสำกล  )ระดับประถมศึกษำ(  รุ่น 2 
โรงเรียนธนำคำรวัดนำค 

)5  (สังคม  

โรงเรียนวัดนำคได้ร่วมกิจกรรมของสังคม ชุมชน หน่วยงำนต่ำงๆ โดยยึดหลักกำรบริหำรกำรมีส่วน
ร่วม โรงเรียนมีคณะท ำงำนด้ำนชุมชนสัมพันธ์ มีโครงกำร กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์รองรับ เช่น กำรเรียนรู้จำก
ภูมิปัญญำชำวบ้ำนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โรงเรียนก ำจัดขยะมูลฝอยภำยในและรอบๆ บริเวณ
โรงเรียน            มีกำรคัดแยกขยะตำมกิจกรรมธนำคำรขยะรีไซเคิลเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
โรงเรียนด ำเนินกำรในกำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน บริกำรสังคมด้ำนต่ำงๆ  เช่น บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่  
และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส ำคัญของโรงเรียนอย่ำงจริงจัง  เช่น กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด กำร
ป้องกันไข้เลือดออก นอกจำกนี้โรงเรียนให้ควำมช่วยเหลือดูแล สถำนศึกษำที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ำย หรือ
โรงเรียนอ่ืนๆ ที่ขอรับควำมช่วยเหลือจำกโรงเรียน 
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ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
โรงเรียนวัดนำคได้กลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 7.4-1 ผลจำกกำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

แผนกลยุทธ์ 

 

ทบทวน/ 

ปรับกลยุทธ์ 

 

นโยบำยปรับเปลี่ยน 

 

สังคม /โลกเปลี่ยนแปลง  

สังคมเปลี่ยนแปลง 

แผนปฏิบัติกำร 

 

นโยบำยกำรศึกษำ 

 

กำรปฏิบัต ิ

 

ควบคุม ก ำกบั 

ติดตำม 
ประเมินผล 

 

โครงกำร 

เวลำ 

ผู้ปฏิบัต ิ

งบประมำณ 
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ภำพที่ 7.4-2 แผนภูมกิำรน ำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด  

 ก.ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด  

  (1) ผลการด าเนินการดา้นการเงิน  

ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส ำคัญของผลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน รวมถึง 
ตัววัดโดยรวมด้ำนผลตอบแทนทำงกำรเงิน  หรือผลกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณ  โดยรวบรวมตัววัดด้ำน
ผลตอบแทนทำงกำรเงิน เช่น ผลกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบกับงบประมำณ เปอร์เซ็นต์ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
ต่องบประมำณและต้นทุนด้ำนกำรระดมทุนเทียบกับทุนที่ระดมได้  เปรียบเทียบระหว่ำงงบประมำณ 2557 – 
2559  

ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2557 

  งบประมำณ )รับ-จ่ำย(  

รายรับ จ านวน /บาท  รายจ่าย จ านวน /บาท  

เงินงบประมำณ 2,266,139 งบด ำเนินกำร /เงินเดือน-ค่ำจ้ำง  - 

เงินนอกงบประมำณ 585,085 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 2,266,139 

เงินอ่ืนๆ )ระบุ (ลงทุน  - งบอ่ืนๆ )ระบุ(   468,903 

รวมรายรับ 2,851,224 รวมรายจ่าย 2,735,042 

29 29

32

28 28

32

26

27

28

29

30

31

32

33

2557 2558 2559

ผลการด าเนนิงานของโครงการตามแผนปฏบิตักิาร

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการทไีดป้ฏบัิติ
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 งบประมำณ       คิดเป็นร้อยละ  79.48  ของรำยรับ 

 เงินนอกงบประมำณ     คิดเป็นร้อยละ 20.52  ของรำยรับ 

 

 

ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2558 

  งบประมำณ )รับ-จ่ำย(  
 

รายรับ จ านวน /บาท  รายจ่าย จ านวน /บาท  

เงินงบประมำณ 4,304,762 งบด ำเนินกำร /เงินเดือน-ค่ำจ้ำง  - 

เงินนอกงบประมำณ 188,921.21 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 4,304,762 

เงินอ่ืนๆ )ระบุ (ลงทุน  - งบอ่ืนๆ )ระบุ(   - 

รวมรายรับ 4,493,683.21 รวมรายจ่าย 4,304,762 
  

 งบประมำณ       คิดเป็นร้อยละ  95.80  ของรำยรับ 

 เงินนอกงบประมำณ     คิดเป็นร้อยละ  4.20  ของรำยรับ 
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ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 

  งบประมำณ )รับ-จ่ำย(  
 

รายรับ จ านวน /บาท  รายจ่าย จ านวน /บาท  

เงินงบประมำณ 2,256,534 งบด ำเนินกำร /เงินเดือน-ค่ำจ้ำง  - 

เงินนอกงบประมำณ 97,040 งบพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 1,025,284 

เงินอ่ืนๆ )ระบุ (ลงทุน  - งบอ่ืนๆ )ระบุ(   - 

รวมรายรับ 2,353,579 รวมรายจ่าย 1,025,284 
  

 งบประมำณ       คิดเป็นร้อยละ  95.88  ของรำยรับ 

 เงินนอกงบประมำณ     คิดเป็นร้อยละ 4.12  ของรำยรับ 
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 (2) ผลการด าเนินการดา้นการตลาด 

 ส่วนตลำด โรงเรียนมีสัดส่วนจ ำนวนประชำกรในวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ   และ
ระดับประถมศึกษำ  เปรียบเทียบจำกข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ 2557 – 2559  พบว่ำ  โดยรวมนักเรียนมี
จ ำนวนไม่ต่ำงกันมำกนัก 

 

ภำพที่ 7.4-3 แผนภูมิเปรียบเทียบจ ำนวนนักรียน ปีกำรศึกษำ 2557-2559 

          จำกภำพ พบว่ำ จ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มี
จ ำนวนนักเรียนไม่ต่ำงกันมำกนัก  
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 โรงเรียนวัดนำคได้รับเงินบริจำคเพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนจำกส่วนตลำด ปีกำรศึกษำ 
2557 - 2559    

 

 

 

ภำพที่ 7.4-4 แผนภูมิจ ำนวนเงินบริจำคเพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557-2559 

 

 

2557 2559 2558 


