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 ดานวัดและประเมินผล

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๙ ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและ
จัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล บริหารท่ัวไป ไปยังศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง และตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดานวิชาการมีภารกิจ ๑๗ ดาน และตาม นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการและตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ๔
ดาน คือ ดานความปลอดภัย ดานโอกาส ดานคุณภาพ และดานประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการ โดยใช
กระบวนการระบบ (system approach) เพ่ือใหการดําเนินงานวิชาการมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ดําเนินการ
ดังนี้ ๑) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือใหทราบท่ีมา ขอแกไขพัฒนาในการทํางาน ๒) ใหความรูและกําหนดวิธีการ
รวมกัน ๓) ดําเนินการ ๔) ประเมินเพ่ือพัฒนา จึงทําใหไดระบบบริหารจัดการวิชาการโรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา
ดวยนวัตกรรม NKWS MODEL ๑) การสรางเครือขาย(NETWORK) ๒) การรวบรวมองคความรู (Knowledge)
๓) การพัฒนางานวิชาการอยางเปนระบบดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของโรงเรียน (whole School
Approach) และ ๔) การสรางความ เชื่อม่ัน เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ ใหกับผูใตบังคับบัญชา (Spiritual) การ
ดําเนินงานพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา ทําใหผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ มากท่ีสุด และจากการประเมินประสิทธิภาพการทํางาน ดวยการประเมินแบบ CIPP MODEL ท้ัง ๑๗
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูในระดับ มากท่ีสุด

วัตถุประสงค
๑. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุมบริหารงานวิชาการ
๒. เพ่ือใหไดนวัตกรรมการบริหารและจัดการกลุมบริหารงานวิชาการอยางนอย ๑ นวัตกรรม



วิธีดําเนินการ
ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีออกแบบกําหนดไวทุกข้ันตอนและมีการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง
กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา ไดดําเนินการพัฒนานวัตกรรม NKWS MODEL และ

วงจรคุณภาพเดมม่ิง(PDCA) มาใชในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ข้ันท่ี ๑ การวางแผน (P : PLAN)
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดออนของสถานศึกษาและความตองการใน

การพัฒนากลุมบริหารงานวิชาการ และกําหนดกรอบในการสรางนวัตกรรม ดําเนินการออกแบบ การสราง
นวัตกรรม NKWS MODEL ประยุกตใชวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมีการกําหนดเปาหมาย ข้ันตอน แนวทางการ
ดําเนินงานและกระบวนการประเมินผลนวัตกรรมท่ีชัดเจน ดังรายละเอียดตอไปนี้

๑) ใหความรูและสรางความตระหนักรวมกันเพ่ือใหเห็นความจําเปนและความสําคัญรวมกัน เกิดเปน
วิสัยทัศนรวมกันในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุมบริหารงานวิชาการ

๒) แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกันออกแบบกระบวนการและวิธีดําเนินการรวมกัน โดยการ PLC อยาง
นอยเดือนละ ๑ ครั้ง

๓) กําหนดรูปแบบนวัตกรรม NKWS MODEL
๔) รวมออกแบบและกําหนดตัวชี้วัดในการประเมินบริบทรวมกัน ดังนี้

หัวขอการประเมิน ระดับคุณภาพ หมายเหตุ
มากท่ีสุด

(๕)
มาก
(๔)

ปานกลาง
(๓)

นอย
(๒)

นอยท่ีสุด
(๑)

๑. การวางแผนการทางานและ
ปฏิทินการทางานกอนการปฏิบัติงาน
๒. การกําหนดรูปแบบการทํางานท่ี
ชัดเจนและระบุเวลาแลวเสร็จของ
งาน
๓. การนิเทศ กากับ ติดตาม
๔. การสรุปและการรายงานผลอยาง
ตอเนื่องในทุกกิจกรรม
๕. การสอบถามความพึงพอใจ
ผูรับบริการเพ่ือพัฒนางาน
๖. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกอนและ
หลังการปฏิบัติงาน
๗. การสรางเครือขายการทางาน
แบบบูรณาการรวมกันท้ังภายในและ
ภายนอก



ข้ันท่ี ๒ ปฏิบัติตามแผน (D : Do)
ผูบริหารสรางความรูความเขาใจ กับผูเก่ียวของทุกฝายในการนํานวัตกรรม NKWS MODEL มาใชใน

การบริหารงานวิชาการ โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ
เอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู
รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (K : Knowledge) อีกท้ังสรางความรูความเขาใจเชิงระบบ ดวยการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนของโรงเรียน (ผูบริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน และ
การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองอยางแยบยล เพ่ือยกระดับ คุณภาพการเรียนรู คุณลักษณะ และพฤติกรรม
ของนักเรียน) (W : whole School Approach) ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี สรางความ เชื่อม่ัน
เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ ใหกับผูใตบังคับบัญชา ในการดําเนินงาน โดยยึดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล (S :
Spiritual) และ สรางเครือขายชุมชน ผูปกครอง หนวยการอ่ืนๆ การประชาสัมพันธ เพ่ือรวมกันสรางพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหบรรลุสูเปาหมายรวมกัน (N : Network) ซึ่งเปนการนํา
นวัตกรรม NKWS MODEL มาใชในการดําเนินงาน ระบุข้ันตอนการดําเนินงานแบบ PDCA อยางตอเนื่อง
สอดคลองกับรูปแบบของนวัตกรรมท่ีกําหนดไว

ข้ันท่ี ๓ ตรวจสอบ  (Check)
เปนข้ันตอนการประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงาน ดังนี้
๑) ประเมินผลและตรวจสอบนวัตกรรม NKWS MODEL ท่ีนํามาใชกับกลุมบริหารงานวิชาการ
๒) ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกลุมบริหารงานวิชาการโดยใชนวัตกรรม NKWS

MODEL
ข้ันท่ี ๔ ปรับปรุงแกไข (Act)
เปนการสะทอนผลจากการนํานวัตกรรมมาใชในการดําเนินงานตามสภาพจริงวาบรรลุผลตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว ซึ่งขอมูลท่ีไดจะนําไปพัฒนานวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง

สรุปผล
การดําเนินการตามกระบวนการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา ดวย NKWS MODEL

โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกําหนด ๒ วงรอบการดําเนินการ
วงรอบท่ี ๑ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ๒๕๖๓ และวงรอบท่ี ๒ เดือน พฤศจิกายน-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ใน
วงรอบท่ี ๑ ดานความพึงพอใจผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด ในทุกงาน/กลุมงานตาม
โครงสรางการบริหารงานวิชาการ สวนภาพรวมการประเมินตามตัวชี้วัด การกําหนดรูปแบบการทํางานท่ี
ชัดเจนและระบุเวลาแลวเสร็จของงาน การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการสรุปและการรายงานผลอยางตอเนื่อง
ในทุกกิจกรรม อยูในระดับมากในทุกกิจกรรม จากการสรุปในวงรอบท่ี ๑ จึงเห็นควรปรับปรุงวิธีการโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปไดวาทุกกิจกรรมตองดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือPLC อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้งใน
วงรอบท่ี ๒ วงรอบท่ี ๒ ทุกกลุมงาน/งาน ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยูในระดับมาก
ท่ีสุด ทุกหัวขอ สรุปไดวาการดําเนินการตามกระบวนการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา ดวย
NKWS MODEL ทําใหการดําเนินงานของกลุมบริหารงานวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



สํารวจสภาพปจจุบัน

กําหนดปญหาและความตองการ

วางแผนเพื่อออกแบบนวัตกรรม

ประเมินคุณภาพนวัตกรรม

ปรับปรุงแกไข

รูปแบบนวัตกรรม NKWS

พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เผยแพร
ประชาสัมพันธ

No

Yes

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยาโดยใช NKWS MODEL

ช่ือผลงานนวัตกรรม การพัฒนารูปแบบการ
บริหารงานวิชาการ โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา
โดยใช NKWS MODEL
ผูจัดทํา นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
สถานท่ีปฏิบัติงาน โรงเรียนน้ําเกลี้ยงวิทยา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ศรีสะเกษ ยโสธร
ป พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเภทนวัตกรรม ดานบริหารจัดการ


