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                       วิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) 
               โครงการพฒันานวตักรรมการบริหารโรงเรียนแบบ 

ประเสริฐ  โมเดล  SPC-NDCA  
 
 

 

 

       นายประเสริฐ  ช านาญพนัธ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  อ าเภอวเิชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สังกดั ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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สรุปผลการด าเนินการตาม 
โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน ประเสริฐโมเดล SPC-NDCA   

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ประจ าปี 2556 – 2557 
 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ได้เริ่มด าเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนประเสริฐโมเดล โดยเริ่มเข้า
สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาประเสริฐโมเดล SPC-NDCA ในเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556  โดย
เริ่มจากการการตรวจสอบทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและประเมินตนเอง และด าเนินการตามข้ันตอนการพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน  ประเสริฐโมเดล SPC-NDCA มาเป็นล าดับ  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารโรงเรียนประเสริฐโมเดล SPC-NDCA 2) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรไปสู่
เปูาหมายที่ต้องการ 3) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ 4) เพ่ือเพ่ิมทักษะด้าน
การบริหารจัดการสมัยใหม่ให้แก่บุคลากร จึงได้น าระบบการบริหารคุณภาพองค์กร ตามแนวคิดของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige) และของประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ โดย โรงเรียนได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 
สภาพปัญหา/ความเป็นมา 
 
  สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษา  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้สรุป และรายงานว่า 
“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นกรอบนโยบาย 
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาตามกรอบ
แนวทางท่ีก าหนดดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2542  จนถึงปัจจุบัน (ส านักเลขาธิการ สภาการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552 : 1) โดยประเด็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ผู้เรียน ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า  คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง และในข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 -2561) 
รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเปูาหมายหลักสามประการ คือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และมีกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่(ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 :1)  
 
แนวคิด หรือแรงจูงใจในการบริหารจัดการโรงเรียน ประเสริฐโมเดล SPC-NDCA 
 

 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการยกระดับคุณภาพขององค์กร ซึ่งจะเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนน าไปใช้ในการยกระดับ
การปฏิบัติงาน และใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงได้น าเทคนิคและ
เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวคิดของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige)  และ รูปแบบการ
บริหารจัดการประเสริฐโมเดล SPC-NDCA  มาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ โดยบริหารจัดการ
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการ ในการด าเนินการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ ความพอประมาณในด้าน
งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินโครงการ  ความสามารถและความพอเพียงของครูและบุคลากร หลักการและ
เหตุผลในการด าเนินโครงการ ความคุ้มค่า ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการวางแผนการท างานตามวงจร PDCA 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการท างาน นอกจากนี้ยังบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ชัดเจน
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สามารถตรวจสอบได้ ตามเงื่อนไขคุณธรรม และใช้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการก ากับ ติดตามและประเมินผล
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
และมีมาตรฐานการท างานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล  มองเห็นความส าคัญกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นให้การ
น าองค์กรเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์  มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความส าคัญกับผู้เรียนและและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนพัฒนาตนเอง  มี
ความคิดริเริ่มและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ  อย่างแท้จริง และท างานโดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์เป็นส าคัญ  
 
เป้าหมายในการพัฒนา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการ/กระบวนการท างานด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กร 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานแบบเจริญก้าวหน้า 
3. เพ่ือให้โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการเรียนรู้แบบมาตรฐานสากล 
4. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนได้ร่วมมือพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ทันต่อการ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2558 และความร่วมมือของประชาคมอาเซียน (ASEAN  Community) 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. การศึกษาดูงาน องค์กรที่ได้รับรางวัล การบริหารมีคุณภาพทั้งองค์กรทั้งในและนอก 
ประเทศ จ านวน  5  แห่ง     

2. การศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถเป็นแบบอย่างได้   
จ านวน  4  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง, โรงเรียนนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์, โรงเรียน
กัลยาวัฒน์ จังหวัด ขอนแก่น โรงเรียนวัดปุาประดู่  จังหวัดระยอง 

3. โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัดในระดับองค์กรและในระดับกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
4. ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล     

        ระยะเวลา   เริ่มด าเนินการตั้งแต่  1  ตุลาคม  2555 -  30  กันยายน  2557 

วิธีการพัฒนา  
 
ขั้นตอนที่ 1   การจัดท า Swot วิเคราะห์บริบท  สรุปได้ดังนี้ 
 

บริบทที่ส าคัญขององค์กร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  ตั้งอยู่เลขที่  290  หมู่ที่ 13  ถนน  บุศราคัม  ต าบล   
ท่าโรง  อ าเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต. 40  รหัสไปรษณีย์  
67130 โทรศัพท์ (256) - 791426 โทรสาร  (256)  -  792132    E-mail   niyomsilp50@hotmail.com   
Website   http://School.obec.go.th/niyomsilp    เปดิสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถงึระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อที่ 67  ไร่ 3 งาน  26  ตารางวา  

 
 

 

mailto:niyomsilp50@hotmail.com
http://school.obec.go.th/niyomsil
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ประวัติโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เป็นโรงเรียนของรัฐบาล  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  ตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2509  โดยนายสุนันท์   นิยมศิลป์  คหบดีชาววิเชียรบุรี  
บริจาคท่ีดิน  จ านวน  19   ไร่  2  งาน 5  ตารางวา   เพื่อก่อสร้างโรงเรียน  ฉะนั้น  เพ่ือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล  
จึงตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์”  จนทุกวันนี้  ปัจจุบัน มีที่ดิน 3 แปลง จ านวน  67 ไร่  3 งาน  26  
ตารางวา  เริ่มท าการสอนครั้งแรกเม่ือวันที่  28  พฤษภาคม  2509 โดยมีนายวัชระ โพธิ์รศัมี ศึกษาธิการอ าเภอ
วิเชียรบุรี  ท าการแทนครูใหญ่ และนางทัศนี  เกียรติณรงค์  ครูโรงเรียนวิเชียรบุรี   ท าหน้าที่ครูประจ าชั้น  มีนักเรียน
รุ่นแรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน  14 คน เป็นชาย  8  คน  เป็นหญิง  6  คน  วันที่ 26  
มิถุนายน  2509  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นายนิวัติ  ม่วงเล็ก ครูโท  โรงเรียนเพชรพิทยาคมมาด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่ ปัจจุบัน สพฐ. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งนายประเสริฐ  ช านาญพันธ์  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เป็นสถานศึกษาท่ีพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานการศึกษา 
ใช้คุณธรรมน าความรู้ ควบคู่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ (Mission) 
 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน พัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นบุคคล 
ทีม่ีคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กระจายอ านาจการบริหาร เน้นการมีส่วนร่วม 
 
เป้าประสงค์  (Goal) 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 
3. สถานศึกษามีความเพียบพร้อมในการจัดการศึกษา 
4. บรรยากาศในสถานศึกษาเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์  (Startegy) 

1. ปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานการศึกษา 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา 
4. สร้างความตระหนักในการอยู่ร่วมในสังคมตามวิถีประชาธิปไตย 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ร่วมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าหมายโรงเรียน 

1) นักเรียนที่จบการศึกษา เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ  
เพ่ือบูรณาการในการใช้ชีวิตในสังคมไทยอย่างมีคุณภาพ 
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2) นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และมีความสามารถในด้านกีฬา  ศิลปะ และ
ดนตรี รวมทั้งมีทักษะการท างานเพื่อใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

3)  ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)    โรงเรียนมีบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
  และสารสนเทศที่ทันสมัย  เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5)   นักเรียนเป็นคนดี  มีความเป็นไทย  และใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียน และสังคม 
  อย่างเป็นสุข  นักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาการ  และงานอาชีพโดย 
 

ขั้นตอนที่ 2   วางแผน  P :  Plan  สรุปได้ดังนี้  
1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Setting Objectives) 

      2.  พัฒนาข้อตกลงที่เป็นตัวก าหนดขอบเขตในการวางแผน (Developing the Planning Promises) 
3.  พิจารณาข้อจ ากัดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการวางแผน (Reviewing all Possible Limitations on 

Planning) 
4.  พัฒนาทางเลือกท่ีจะเป็นแนวทางในการด าเนินการตามแผนนั้น (Developing Alternatives) 

           5.  ประเมินทางเลือก (Evaluating Alternatives) 
6.  เปลี่ยนแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Converting Plans into Action) 

 
ขั้นตอนที่ 3   การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม C  : Change Management  สรุปได้ดังนี้ 

1. การกระตุ้นให้ผู้คนเคลื่อนไหวสร้างเปูาหมายจุดประสงค์ที่เป็นจริง (Establishing a greater sense of 
urgency) 
      2. สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง (Creating the guiding coalition) โดยการน าคนที่เหมาะสม  มีความ
เชี่ยวชาญ  มีอารมณ์ร่วมกับงานและมีความสามารถฝีมือที่จะเข้ามาท างานที่ได้รับมอบหมาย 
      3. มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง (Developing a vision and strategy)น าพาทีมงานมาร่วมก าหนดวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์ในการท างาน และควรที่จะตั้งม่ันบนความรู้สึกและสิ่งสร้างสรรค์เพ่ือที่เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิผล 
      4. การสื่อสารต้องมีการให้คนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากท่ีสุด (Communicating the change vision) 
สื่อสารในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ใจความเข้าใจง่ายและตอบสนองความต้องการของผู้คน 
      5. ให้อ านาจในการตัดสินการกระท า (Empowering others to act) โดยการก าจัดอุปสรรคที่ขัดขวาง ต้อง
ท าให้เกิดผลตอบรับและได้รับการสนับสนุนจากผู้น า ต้องมีผลตอบแทนเมื่อส าเร็จและการรับรู้ต่อความคืบหน้าและสิ่ง
ที่ประสบผลส าเร็จ 
      6. ต้องสร้างชัยชนะในระยะสั้น (Creating short-term wins) ก าหนดเปูาหมายที่สามารถบรรลุได้ง่าย ต้องมี
การเริ่มบริหารสิ่งใหม่ๆและต้องประสบผลส าเร็จให้ได้ระดับหนึ่งก่อนที่จะไปเริ่มท าสิ่งใหม่เป็นอันดับต่อไป 
      7. ต้องสร้างแรงบันดาลใจและมีความเพียรพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง (Consolidating gains and 
producing even more change)  มีการสนับสนุนให้ท ารายงานความก้าวหน้า 
      8. ต้องสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง (Institutionalizing changes in the culture) ต้องมีการตอกย้ า
ค่านิยมของความส าเร็จจากการเปลี่ยนแปลงผู้น าใหม่ โดยการตอกย้ าการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมขององค์กร 
 
ขั้นตอนที่ 4.   การสร้างเครือข่าย ระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนผู้ปกครองและท้องถิ่น  

          N : Network Building  สรุปได้ดังนี้  
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1. ช่วยสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นสมาชิกรวมตัวกันท างาน โดยมีกิจกรรมเป็นสื่อ เช่นการประชุมประจ าปี การ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล การแก้ปัญหาร่วมกัน การวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมใหม่ 

2. สมาชิกแกนน าต้องเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารระหว่างกัน ส่งข่าวผ่านจดหมาย ข่าวของเครือข่าย มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เก็บรวมรวมข้อมูลและตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลของเครือข่ายเพ่ือให้สมาชิกเข้าถึง 

3. สร้างความรักความผูกพันและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างคนในกลุ่มสมาชิก เริ่มจัดกิจกรรมง่ายๆท่ีมีโอกาส
ประสบความส าเร็จร่วมกันก่อน มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในกลุ่มสมาชิกเป็นประจ า  จัด
เวทีให้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างกลุ่มสมาชิก จัดกิจกรรมส่งต่องานที่
เกี่ยวข้อง 

4. จัดให้มีกระบวนการตัดสินใจโดยให้สมาชิกทุกกลุ่มมีส่วนร่วม พยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้มี การเสนอ
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่รวบอ านาจ ควรแบ่งกันเป็นผู้น าตามความถนัด ท าการรวบรวมข้อมูลจาก
สมาชิกทุกกลุ่มก่อนการตัดสินใจเพ่ือท าให้เกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะน าผลการตัดสินใจของเครือข่ายไป
ปฎิบัติ  

5. วางแผนในการประสานงานระหว่างสมาชิก และเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ  จัดระบบการประสานงานให้
คล่องตัวและทั่วถึง การประสานงานถือเป็นหน้าที่หลักของสมาชิกแกนน า เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุน
ทุกระดับให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
ขั้นตอนที่ 5   D :  Do  เป็นการด าเนินการตามแผน  สรุปได้ดังนี้    

ก าหนดโครงสร้างของแผนงานรองรับ การด าเนินการ  มีวิธีการด าเนินการ  เช่น  มีการประชุมของ
คณะกรรมการ  มีการจัดการบริหารสถานศึกษางานอย่างเป็นระบบ และมีผลของการด าเนินการของงาน/โครงการ
ต่างๆ  
  
ขั้นตอนที่ 6  C  คือ  Check  ตรวจสอบนิเทศติดตาม  เป็นการการประเมินแผน ประกอบด้วย  

การประเมินโครงสร้างของแผนที่รองรับ  การด าเนินการ การประเมินข้ันตอนการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ ท าได้เอง โดยคณะกรรมการที่
รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการอีกชุด
มาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน ที่ยุ่งยากซับซ้อน 

 
ขั้นตอนที่ 7  A  คือ  Activity  ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นการน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน  
             ประกอบด้วย การน าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร 
ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม ส าหรับการ
ด าเนินการในปีต่อไป 

 
มีผลงานเป็นที่ปรากฏและเป็นที่ยอมรับ 

 
จากการที่ข้าพเจ้าได้ใช้การบริหารโรงเรียน ตามแบบ SPC-NDCA Model  มาประกอบในการรับราชการ

และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภาระกิจการบริหารการจัดการศึกษา ปรากฏผลเป็นความเจริญก้าวหน้า  ทั้งในงานที่
ปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาท าให้เกิดผลจากการด าเนินงานดังนี้คือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วน
ร่วมในการคิดวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน  ท าให้แก้ปัญหาและพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
จริงของโรงเรียนได้  ครูที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ในหน้าที่ได้รับการนิเทศมีความเข้าใจเรื่องต่างๆ  จนเกิด
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ประสิทธิภาพในการท างาน  รู้บทบาทหน้าที่และประสิทธิภาพของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  บุคลากรในโรงเรียนได้รับความรัก  ความจริงใจจากข้าพเจ้า  โรงเรียนมีความรัก  ความ
ศรัทธาต่อผู้อ านวยการ  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งงานในหน้าที่และงานพิเศษอย่างเต็มความสมารถ  
บุคลากรได้รับการยกย่องชมเชยเป็นประกาศเกียรติคุณ  จนเกิดขวัญก าลังใจในการท างาน เป็นการสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น ครูได้รับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพ่ิมข้ึน โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร
สถานที่ มีอาคารเรียนและห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ เพียงพอและได้น าความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
และ พบว่า มีนักเรียนเพิ่มมากและมีคุณภาพ เช่น 
1. วัฒนธรรม : การท างานเป็นทีม การช่วยเหลือเกื้อกูล การเรียนรู้ต่อเนื่อง ความขยัน ความสามารถในการรับการ

เปลี่ยนแปลง 
2. ค่านิยม : 1.  มีการแสวงสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าให้กับนักเรียนเป็นหลัก  2.  ท าสิ่งต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น  

ไม่กลัวอุปสรรค 3. การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้วน ามาปรับใช้กับโรงเรียน 
3. ความสามารถพิเศษขององค์กร  

1)    ระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning (มีคลังสื่อ e-learning ตาม 8 กลุ่มสาระ 
  ที่อาจารย์สามารถดึงข้อมูลไปสอนได้)   
2)    ความสามารถของบุคลากรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ที่สามารถเป็นวิทยากรของ สพฐ.  
3)    การสร้างเครือข่ายทั้งในระดับองค์กรและกลุ่มสาระวิชา 

4. ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน : มีครูประจ า 70 คน ครูต่างชาติ 4 คน (ท้องถิ่นสนับสนุนทางด้านการเงินให้) 
ครูอัตราจ้าง 14 คน พนักงานข้าราชการ 2  คน พนักงานธุรการ 1 คน แบ่งบุคลากรเป็นชาย 35 คน หญิง 54 
คน อายุเฉลี่ย 45 ปี แบ่งตามอายุงานเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คนที่ผูกพันกับโรงเรียนมานานตั้งแต่ก่อตั้ง
โรงเรียน ซึ่งมีมากกว่าครึ่ง (วัยกลางคนถึงใกล้เกษียณ) และ กลุ่มที่ 2 คนรุ่นใหม่ที่ย้ายเข้ามา  

5. ปัจจัยที่สร้างความผูกพันของบุคลากร: ความรักความผูกพันกับโรงเรียน การได้ท างานใหม่ ๆ  โอกาสการเรียนรู้
และพัฒนา การมีส่วนร่วม การจูงใจบนผลตอบแทนตามภาระงาน ระบบประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 

6. ปัจจัยจูงใจ คือ เงินเดือน สวัสดิการ การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ท าให้รู้สึกโรงเรียนเป็นของอาจารย์ทุก
คน และใช้ทฤษฎีของ Taylor ในการจูงใจคือ ใครท ามากได้มาก และสร้างระบบการประเมินการปฏิบัติงานให้
เป็นรูปแบบ เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้พัฒนา แต่เรียงตามความส าคัญกลุ่มสาระ มีงบสวัสดิการเท่ากัน 

7. อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์: อาคารเรียน  5 หลัง คอมพิวเตอร์จ านวน  100  เครื่อง ศูนย์การเรียนเป็น 8  
กลุ่มสาระ มีระบบ ICT ออนไลน์ และ LCD Projector เพ่ิมมากขึ้น 

8. กฎระเบียบข้อบังคับ : สพฐ , สพท.  สตง, สมศ.     
9. โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย ผู้อ านวยการ 1 คน รองผู้อ านวยการ 3 คน แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มงาน 

คือ งานบริหารวิชากร   บริหารงานบุคลากร บริหารงานทั่วไป และบริหารงบประมาณ และหัวหน้ากลุ่มสาระ  มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบ ด้วยศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนศาสนา ตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง และครู ท าหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นชอบในเรื่องการท างาน การบริหาร 
และการติดตามผล นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการวัดผล และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา มีคณะกรรมการของเขตและพ้ืนที่ การศึกษาตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาและประสิทธิผลของการบริหาร  

10. ความต้องการ : การเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ความรู้ และสามารถศึกษาต่อมากขึ้น 
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11. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการ:  
ผู้ปกครอง : เด็กสามารถเรียนจบ และเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา  มีงานสุจริตที่ด ีท าองค์กรท้องถิ่น  

นายกเทศมนตรี นายก อบต. :  การสร้างความรักท้องถิ่น  มีการน าความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น อยากให้เด็กเป็นคนดี  ไม่
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ท้องถิ่น (เป็นคนดี เก่ง และสามารถอยู่ได้สังคมอย่างมีความสุข) 
12. คู่ความร่วมมือ :- เครือข่ายโรงเรียนในเขตพ้ืนทีบ่ริการ พัฒนาการเรียนการสอน, เครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา  

องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ  พัฒนาการให้ทุนสนับสนุน 
13. คู่แข่ง : โรงเรียนทั้งจังหวัดมี 39 โรงเรียน จ านวนนักเรียนระดับมัธยมทั้งจังหวัด จ านวน 25,710 คน คู่แข่งที่

ส าคัญได้แก่โรงเรียนประจ าจังหวัด 2  โรงเรียน มีโรงเรียนเอกชนแต่ไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่ง  
14. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ :   

- คุณภาพอาจารย์ มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเทในการดูแลนักเรียนในด้านการสอน  
และเอาใจใส่เรื่องความประพฤติของนักเรียน พยายามเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเวทีแสดง
ความสามารถให้กับเด็ก สามารถใช้ IT ดีกว่า ทันสมัยกว่า 

- มีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เน้นการสอนที่หลากหลาย สิ่งแวดล้อมทางวิชาการที่เอ้ือ  
- มีทีมบริหาร รองผู้อ านวยการที่มีความสามารถในการบริหารงาน ท าให้ ผู้อ านวยการมีเวลาไปหรือติดต่อ 

ท างานร่วมกับภายนอก  
- มีสมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ที่เข้มแข็งท่ีสามารถสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม จากงบประมาณ

เดิมที่ตั้งไว้ 
- มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับท้องอถิ่นและเทศบาล (เทศบาล อบต. สนับสนุนงบประมาณและบางครั้งให้

ท้องถิ่นจัดท าโครงการเสนอเพ่ือของบประมาณ เช่น  
การจ้างอาจารย์ต่างชาติ และมีกิจกรรมร่วมกันตลอด) 

- ทีมครูที่เข้มแข็ง  
15. การเปลี่ยนแปลงหลักท่ีเกิดข้ึน : เปลี่ยนแปลงด้านอาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย  ด้าน

วิชาการ  ด้านบุคลากร ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านงานกิจการนักเรียน ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน 
สร้างความภูมิใจให้แก่ ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนักเรียน เป็นการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมซึ่งส่งผลการด าเนินการของโรงเรียน  

16. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ :  ไม่มี  
17. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์:   
 ด้านการเรียนการสอน  :  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น เนื่องจากโรงเรียนต้องรับนักเรียน 100%  

                           จากพ้ืนฐานที่หลากหลายพัฒนานักเรียนตามระดับความสามารถในแต่ละกลุ่ม  
      ด้านยุทธศาสตร์  :  การท าให้โรงเรียนมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
     ด้านบุคลากร     :  การจูงใจบุคลากรทุกกลุ่มให้พัฒนาและมีส่วนร่วม  
18. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  :  

มีอุปกรณ์และคลังสื่อ e-learning  8 กลุ่มสาระที่ครสูามารถดึงข้อมูลไปสอนได้ เครือข่ายที่เข้มแข็ง 
ทั้งเครือข่ายชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือ 
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19. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ: 
1) กระบวนการทบทวนของ 4 กลุ่มงาน บนพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่เก็บรวบรวม การปรับปรุงงานจะ

พิจารณาจากฐานข้อมูลที่มี  
2) กระบวนการเรียนรู้และแบ่งปันจาก Practices  ของแต่ละกลุ่มสาระ แล้วเรียนรู้ถ่ายทอดกันในลักษณะ 

KM เช่น การท าแผนการสอน การวัดผลที่มีคุณภาพ การท าสื่อ ICT โดยเปิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนในทุก
ภาคเรียนและจัดเก็บกระบวนการท างานที่ดีเป็นเอกสาร   

3) การประชุมและติดตามงานของฝุายบริหารประจ าสัปดาห์ และการประชุมในฝุาย 
4) การประชุมเตรียมงานและสรุปงานในแต่ละโครงการ  
5) ระบบข้อเสนอแนะผ่าน Web Blog ของคร ูนักเรียน ศิษย์เก่า 

 
การตรวจประเมินตนเอง  สรุปได้ดังนี้ 
 ผลการตรวจประเมิน  ความครบถ้วนของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร 

หัวข้อการประเมิน สรุปภาพรวม 

1. การน าองค์กร 

1.1 การชี้น าองค์กรของผู้ผู้บริหาร 
1.2 การสร้างบรรยากาศด้านจริยธรรมและกฎหมาย 
1.3 การสร้างความยั่งยืนขององค์กร 
1.4 การสื่อสารและสร้างความผูกพัน 
1.5 การท าให้เกิดการปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จขององค์กร 
 

  มีการน าองค์อย่างเป็นระบบครอบคลุมข้อก าหนด
พ้ืนฐาน เช่น การชี้น าองค์กร  สร้างบรรยากาศด้าน
จริยธรรมและกฎหมาย สร้างความยั่งยืนขององค์กร ท า
ให้เกิดการปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จขององค์กร  
 

                     

ผลการปฏิบัติ 
 

1) โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมาย จากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกคน เพ่ือ
ส ารวจปัญหาของโรงเรียน และมีการทบทวนวิสัยทัศน์ สื่อสารด้วยการแจ้งในการที่ประชุม มีกระบวนการที่
ชัดเจนในการก าหนดค่านิยม การสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ 

           โรงเรียน  
2) ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินงานในรูปแบบต่างๆ  ที่ชัดเจน ว่าได้ด าเนินการเพ่ือให้

เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรม และมีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าคู่แข่ง  รวมทั้ง
การสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในระดับองค์กร   

3) มีการก าหนดแผนงานและผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน มีการสื่อสารเพื่อให้ครูทุกคนรับทราบ และผู้บริหารจะมี 
การทบทวนผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  มีความชัดเจนว่า มีตัวชี้วัดส าคัญใดบ้างท่ีผู้น าต้องติดตาม
ประจ า  ซ่ึงท าให้มีผลต่อการประเมินความส าเร็จ และการค้นหาสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์ และความยั่งยืนขององค์กร  มีความชัดเจนว่ามีวิธีการอย่างไรในการพิจารณาถึงการสร้างสมดุลของคุณ
ค่าท่ีให้กับผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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หัวข้อการประเมิน สรุปภาพรวม 

2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.1 การก ากับดูแลองค์กร 
2.2 การประเมินผลผู้น าและกรรมการก ากับดูแล 
2.3 ผลกระทบเชิงลบและความกังวลของสาธารณะ 
2.4 การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
2.5 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.6 การสนับสนุนชุมชนส าคัญ 
 

มีการก ากับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม  และ
มีระบบเป็นบางส่วนครอบคลุมข้อก าหนด
พ้ืนฐาน เช่น มีการประเมินผล วิเคราะห์
ผลกระทบ การปฏิบัติงาน รับผิดชอบต่อ
สังคม ให้และรับการสนับสนุนชุม 

ผลการปฏิบัติ 
 

1) ผู้บริหารจะพิจารณาและวิเคราะห์ตนเอง เพื่อพัฒนาช่องว่างและปัญหาที่พบ และมีการพูดคุย ปรึกษาหารือ
ระหว่างกันในกลุ่ม มีการหมุนเวียนระหว่าง รองผู้อ านวยการ เพ่ือเรียนรู้งานในด้านอ่ืนๆ  การด าเนินการ
ดังกล่าว มีความชัดเจนว่า คณะผู้บริหารของโรงเรียนได ้มีการใช้ผลการประเมินผล การด าเนินการงานไป
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิผลของ ภาวะผู้น าเป็นรายบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิผล  

2) โรงเรียนจะมีการติดตามดูแลให้มีการด าเนินการตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่ก าหนด  
มีความชัดเจนว่า  โรงเรียนมีกระบวนการ ตัววัดและเปูาประสงค์หลักส าคัญอะไรบ้าง ในการในการ 

         ส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีการประพฤติปฎิบัติอย่างมีจริยธรรมตลอดทั่วทั้งโรงเรียน รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์ 
         กับผู้เรียน  ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  และ คู่ความร่วมมือ  

3) โรงเรียนมีกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นท่ีหลากหลาย  ทั้งกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรมไทย 
สังคมและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการน าชุมชนต่าง ๆ เข้ามาให้มีส่วนร่วมและการเป็นคู่ความร่วมมือ มีการ
ค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติงานประจ าวัน ทั้งนี้
เพ่ือสร้างความสมบูรณ์ให้กับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ  และสังคมท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมระบบ
ความคิดของนักเรียน ให้เกิดความรักท้องถิ่น และประโยชน์ในการที่โรงเรียนเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน 
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หัวข้อการประเมิน สรุปภาพรวม 

3. การจัดท ากลยุทธ์ 

3.1 กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
3.2 ปัจจัยประกอบการจัดท ากลยุทธ์ 
3.3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
3.4 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

มีการจัดท ากลยุทธ์ ระบบเป็นบางส่วน
ครอบคลุมข้อก าหนดพ้ืนฐาน และก ากับ
ติดตามการใช้แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ผลการปฏิบัติ 
 

1) มีการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว 3  ปี โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์  นโยบายจาก สพฐ. และรัฐบาล  จากการประชุม
ฝุายบริหาร  เพ่ือระดมความคิดเห็นและสรุปร่วมกัน มีความชัดเจนว่า  โรงเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการในการ
ก าหนดสมรรถนะหลักของการบริหารองค์กร  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการ
หาจุดบกพร่องของกลยุทธ์ อันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการก าหนดกลยุทธ์ และการตอบสนองต่อ
ปัญหา อุปสรรค และเปูาหมายที่แท้จริงของโรงเรียน 

2) มีการใช้ SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียน  พบว่า  จุดแข็งคือ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   มี
ระบบ internetอย่างทั่วถึง การมีส่วนร่วมของชุมชน มีโอกาสในระดมทรัพยากรจากเครือข่าย  ส่วนจุดอ่อน คือไม่
สามารถคัดเลือกเด็กนักเรียนได้มากนัก  อย่างไรก็ตามไม่มีความชัดเจนว่า กระบวนการดังกล่าว สามารถบ่งชี้ถึงแต่
เนิ่นๆ  ถึงความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของเทคโนโลยี หลักสูตร ผู้เรียน ข้อมูลประชากรของผู้เรียนและ
ชุมชน การแข่งขัน หรือการบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งอาจมีผลต่อปัจจัยแห่งความส าเร็จ  ขององค์กรทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

3) มีความชัดเจนว่าโรงเรียนได้ใช้ปัจจัยที่ส าคัญด้านความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาว และสมรรถนะหลัก ที่จ าเป็น
ขององค์กร มาใช้ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์อย่างไร 

4) โรงเรียนจะมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ ออกเป็น 4 ด้าน มีความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์กับความท้าทาย ความได้เปรียบ และความสามารถพิเศษ  ตลอดจนการ
สร้างความเป็นเลิศและยั่งยืนให้แก่โรงเรียน 
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หัวข้อการประเมิน สรุปภาพรวมในระดับหมวด 

4. การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

4.1  แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
4.2 การจัดท าและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 
4.3 การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการความเสี่ยง 
4.4 การปรับแผนปฏิบัติการ 
4.5 แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ 
4.6 ตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามแผนปฏิบัติการ 
4.7 การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
 

    มีการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  มีระบบ
เป็นบางส่วนครอบคลุมข้อก าหนดพื้นฐาน  
เช่น มีแผนปฏิบัติราชการและปฏิบัติตามแผน 
มีการประเมินผลการใช้แผนอย่างต่อเนื่อง 

ผลการปฏิบัติ 
 

1) ในการจัดท าแผนงานและโครงการประจ าปี  มีการปรับหลักสูตรและการบริการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการ
ปรับปรุงและเสนอแนะของกลุ่มสาระต่าง ๆ มีการเพ่ิมวิชาภาษาจีน ตามแนวโน้มความนิยมของผู้เรียนมีความ
ชัดเจนว่า การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้และน าไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ 

2) มีความชัดเจนว่าโรงเรียนมีกระบวนในการจัดหาทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ให้บรรลุผล ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   เพ่ือเตรียมพร้อมหากต้องมี
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  

3) มีความชัดเจนว่า  มีการพิจารณาแผนด้านผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติ
การทัง้ระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งชัดเจนว่าโรงเรียนมีตัววัดที่ส าคัญอะไรที่ใช้ติดตามผลส าเร็จและ
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ และครอบคลุมหน่วยงาน ประเภทผู้เรียน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญ
ทั้งหมด 

4) มีความชัดเจนว่า  โรงเรียนได้ใช้ตัวชี้วัดส าคัญ เพ่ือเทียบเคียงกับคู่แข่ง ตลอดจนการคาดการณ์ ของผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญเม่ือเปรียบเทียบ เปูาประสงค์ และผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
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หัวข้อการประเมิน  สรุปภาพรวม  

5. ความผูกพันของครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

5.1  การก าหนดและสร้างนวัตกรรมของครู 
5.2 การก าหนดกลไกสนับสนุนจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
5.3 การท าให้แนวทางตามนวัตกรรมที่ทันสมัย 
5.4 การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนักเรียน 
5.5 การสร้างความสัมพันธ์กับครู  นักเรียน ผู้ปกครอง 
 

   มีความผูกพันของครู  นักเรียน ผู้ปกครอง 
มีระบบครอบคลุมข้อก าหนดพ้ืนฐาน และมี
การก าหนดและสร้างนวัตกรรมของครู 
ก าหนดกลไกและแนวทางสนับสนุนจากครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
นักเรียน และสร้างความสัมพันธ์กับครู  
นักเรียน ผู้ปกครอง 
 

ผลการปฏิบัติ 
 

1) โรงเรียนได้ก าหนดจุดเด่นของโรงเรียนคือ  การเน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน จึงก าหนด
โปรแกรมการเรียนการสอนให้มีการใช้ ICT  ในทุกวิชา  มีการก าหนดทักษะด้าน ICTที่นักเรียนต้องสามารถท าได้
แต่ละชั้นปี  มีการส ารวจความต้องการของนักเรียน และจากครู ชุมชน กรรมการสถานศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน บูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับทุกฝุายและทุกกลุ่มสาระ มี
การติดตามผลการเรียนโดยใช้ฐานข้อมูลนักเรียน และข้อมูลแต่ละวิชา  มีความชัดเจนว่า กระบวนการดังกล่าว
สามารถตอบสนองความต้องการและและท าให้ดีกว่าความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2) จากการระดมสมองจากครู, นักเรียน, ผู้ปกครองและชุมชน รว่มกันโรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทาง 
โดยจัดท าแหล่งเรียนรู้   ให้สอดคล้องและรองรับกับการใช้งาน ICT ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ แบบ E-
Classroom เครือข่ายและฐานความรู้  เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ รวบรวม สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียน ส่งเสริมการใช้ ICT ให้แก่นักเรียน โดยทุกห้องมีคอมพิวเตอร์ระบบ WIFI ถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรก็สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ทันที จัดบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี มีกิจกรรมทางวิชาการ มีการจัดกลุ่ม
นักเรียนตามความสามารถ  มีความชัดเจนว่า กระบวนการดังกล่าวจะก าหนดความต้องการหลักในการส่งเสริม
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงและความต้องการขององค์กร   

3) โรงเรียนจะมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นผลลัพธ์ที่เกิดแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความ
ถนัด และมีการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาครูให้มีทักษะในการสอนและการใช้สื่อ ICT และ
ผู้น าได้มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  มีความชัดเจนว่าโรงเรียนสามารถสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการมุ่งเน้นผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

4) โรงเรียนได้มีการกิจกรรมที่หลากหลายในการสร้างสัมพันธ์กับผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ไม่มีความชัดเจน
ว่าแนวทางดังกล่าว  ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มต่าง ๆ และช่วยสานสัมพันธ์และสร้าง
ความผูกพันอย่างมีประสิทธิผล และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทิศทางความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ 
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6. ความพึงพอใจ 

6.1 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
6.2 การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในอดีต  อนาคต  
6.3 การประเมินความผูกพันและความพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
6.4 การหาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้านของผู้มีส่วนได้เสีย 
6.5 การประเมินความพึงพอใจ 
6.6 การใช้สารสนเทศเพ่ือก าหนดกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย 
6.7 การใช้สารสนเทศเพ่ือก าหนดความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
6.8 การใช้สารสนเทศเพ่ือปรับปรุงวัฒนธรรมและนวัตกรรม 
6.9 การท าให้แนวทางพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย 
 

   มีการประเมินความพึงพอใจจากการ
บริหารจัดการ มีระบบเป็นบางส่วนครอบคลุม
ข้อก าหนดพื้นฐาน  เช่น มีการการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  มีการใช้สารสนเทศ
เพ่ือก าหนดความต้องการ ปรับปรุงวัฒนธรรม
และนวัตกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาองคืกรให้ดียิ่งขึ้น 

ผลการปฏิบัติ 
 

1)  โรงเรียนมีกลไกในการรับฟังเสียงจากผู้เรียนผ่านครูผู้สอน การสังเกตการณ์ท้ังทางตรงทางอ้อม  กรรมการนักเรียน 
     สมาคมครูผู้ปกครอง กรรมการโรงเรียน มีความชัดเจนว่า กลไกการรับฟังดังกล่าวจะช่วยให้ได้มา ซึ่งข้อมูล 
    ปูอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร การส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้   
2)  พบแนวทางหรือกระบวนการที่โรงเรียนใช้รับฟังเสียงจากกลุ่มเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งใน 
    อดีตและในอนาคต ตลอดจนนักเรียน/ผู้ปกครองของโรงเรียนอื่นๆที่เป็นคู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบ ซึ่งอาจเป็นข้อมูล 
    ส าคัญในการก าหนดปัจจัยความส าเร็จในการแข่งขัน 
3)  โรงเรียนจะมีกลไกการแก้ไขข้อร้องเรียนร่วมกับครูและหัวหน้าระดับ   ชัดเจนว่า มีการติดตามประเมิน 
     ประสิทธิผลของการแก้ไข และมีการวิเคราะห์ข้อร้องเรียน  เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
4)  โรงเรียนมีการวัดความพึงพอใจของนักเรียนผ่าน 4 กลุ่มงาน และ มีค าถามปลายเปิดเพ่ือให้นักเรียนเขียน   
    ข้อเสนอแนะเพ่ือทางโรงเรียนจะน าไปปรับปรุงต่อไปผ่านคณะกรรกมารห้องเรียน  มีความชัดเจนว่า โรงเรียนได้ใช้ 
    เทียบเคียงกับคู่แข่ง หรือ มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและของผู้มีส่วนได้ส่วน 
    เสีย ซึ่งอาจให้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีช่วยในการพัฒนาการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5)  โรงเรียนจะมีการรวบรวมข้อมูลของนักเรียน เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้  มีความชัดเจนว่า 
     ได้มีการใช้สารสนเทศของผู้เรียน รวมทั้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของประชากรในจังหวัดมาเพ่ือก าหนด  กลุ่ม 
     ผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และการก าหนดโอกาสในการสร้างนวัตกรรม  มีความชัดเจนว่า แนวทางการ 
    เรียนรู้จากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ และการใช้ข้อมูลได้มีการ 
    ปรับปรุงเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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หัวข้อการประเมิน สรุปภาพรวม 

7.  การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินการ 

7.1 การคัดเลือก รวบรวม ท าให้สอดคล้องของตัวชี้วัด 
7.2 การหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
7.3 การท าให้แนวทางตามการบริหารที่ทันสมัย 
7.4 การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
7.5 การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 

มีการวัด วิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ  มีระบบเป็นบางส่วนครอบคลุม
ข้อก าหนดพื้นฐาน เช่น การคัดเลือก รวบรวม 
ท าให้สอดคล้องของตัวชี้วัด การวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการด าเนินการ การปรับปรุงผล
การด าเนินการให้มีความเจริญอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

ผลการปฏิบัติ 
 

1) ระบบตัวชี้วัด : โรงเรียนมีการก าหนดตัววัด เพ่ือใช้ในการติดตามกระบวนการท างาน เช่น การเรียนการสอน กา
ติดตามความก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์  รวมทั้ง การรายงานผลในระบบการประกันคุณภาพ  มีความชัดเจนว่ามี
กระบวนการที่เป็นระบบในการเลือกและบูรณาการตัววัด ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตาม และตอบสนอ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือใช้สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกล
ยุทธ์และเพ่ือสร้างนวัตกรรม 

2) การวิเคราะห์: โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ และอัตราการขาดเรียน มีความชัดเจนว่า 
โรงเรียนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียน ชุมชน นักเรียน เพ่ือน ามาสนับสนุนการทบทวนผลการด าเนินการ แล
เพ่ือ ใช้ตรวจประเมินผลความส าเร็จและความก้าวหน้าของโรงเรียนเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

3) การปรับปรุงระบบงาน  มีการประชุมของผู้บริหารและกลุ่มงานต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  มีความชัดเจนว่า ได้มีการ
ทบทวนผลการด าเนินการและแปลงผลการทบทวนไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องน าไปปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งโอกาสในการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้งโรงเรียน 
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หัวข้อการประเมิน สรุปภาพรวม 

8. การจัดการข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ 

8.1 การจัดการคุณสมบัติของข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ 
8.2 ความพร้อมใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
8.3 การจัดการความรู้ 
8.4 ความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ใช้งานง่ายของ  
8.5 การใช้งานได้อย่างต่อเนื่องของ  
 

   มีการจัดการข้อมูล สารสนเทศและองค์
ความรู้ มีระบบเป็นบางส่วนครอบคลุม
ข้อก าหนดพื้นฐาน เช่น มีการจัดการความรู้ มี
ความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ใช้งานง่าย  มีการ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องของ  
 

ผลการปฏิบัติ 
 

1) โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ  ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของแผนงานและโครงการ 
รวมทั้ง การรายงานผลในระบบการประกันคุณภาพ  มีความชัดเจน  ในการด าเนินการด้านความปลอดภัย
และการรักษาความลับ รวมทั้งการระบุความต้องการและความพร้อมในการใช้งานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียน
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 

2) การจัดการความรู้  โรงเรียนมีการประชุมกลุ่มสาระ กลุ่มงาน การรวบรวม Best practices กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระดานสนทนา web Gotoknow มีการสร้างเครือข่ายของกลุ่มสาระวิชา เพื่อกระตุ้น ให้
เกิดการถา่ยทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างผู้บริหาร ครู กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีความชัดเจน
ว่าวิธีการต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ไปใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 

3) โรงเรียนจะมีการมุ่งเน้นการใช้ระบบ ICT เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนและสร้างวัฒนธรรม          
      ในการใช้ ICT ให้กับนักเรียน  มีความชัดเจนว่า โรงเรียนได้ด าเนินการปรับปรุงระบบ ICT  ในการเตรียมการ      
      เมื่อมีกรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้ข้อมูลและสารสนเทศทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งาน    
      อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งชัดเจนว่า  ได้มีการวางแผนเพ่ือให้ระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ทันกับความ 
      ต้องการและทิศทาง ของบริการทางการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
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หัวข้อการประเมิน สรุปภาพรวม 

9. ความผูกพันของบุคลากร 

9.1  การก าหนดปัจจัยความผูกพันของบุคลากร 
9.2  การสร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี 
9.3  ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
9.4  ระบบการพัฒนาและเรียนรู้ของบุคลากรและผู้น า 
9.5  ระบบการพัฒนาบุคลากร 
9.6  การประเมินระบบการเรียนรู้และพัฒนา 
9.7  ความก้าวหน้าในอาชีพและการสืบทอดต าแหน่ง 
9.8  การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
9.9  การเชื่อมโยงผลการประเมินความผูกพันกับผลลัพธ์ 
 

   มีความผูกพันกันของบุคลากร  มีระบบเป็น
บางส่วนครอบคลุมข้อก าหนดพ้ืนฐาน เช่น มี
กิจกรรมสร้างความผูกพัน สร้างวัฒนธรรมที่
เอ้ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี พัฒนาและ
เรียนรู้ของบุคลากรและผู้น า ประเมินระบบ
การเรียนรู้และพัฒนา ส่งเสรมิความก้าวหน้า
ในอาชีพและการสืบทอดต าแหน่ง 
 
 
  

ผลการปฏิบัติ 
 

1) ผู้บริหารจะมีการก าหนดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานออกเป็นสองกลุ่ม รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน และได้  เปิด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยสื่อสารเรื่องที่ควรรู้ทุกเรื่องตลอดเวลา ให้ท างานด้วยความสบายใจ   มีความ
ชัดเจนว่า  มีวิธีการที่เป็นระบบในการก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเป็นผลต่อ  การจูงใจผู้ปฏิบัติงานที่
มีคุณค่าให้อยู่กับองค์กร 

2)  มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนระหว่างกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ ครู 
อาจารย์  ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานที่ชัดเจน  มีความชัดเจนว่า มี
กระบวนการที่เป็นระบบในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีและสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรต่อโรงเรียน 

3) มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานที่ชัดเจน ผ่านการท าประชาพิจารณ์ โดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่   
ผลการปฏิบัติงาน ผลงานดีเด่น การกระจายตามกลุ่มงาน และความถี่ ในการได้รับค่าตอบแทนที่ผ่านมา       
มีการยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีดเด่นในสามกลุ่มหลัก ได้แก่ สอนดี ดูแลนักเรียนดี และบ าเพ็ญประโยชน์/
อุทิศตน นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นด้วยการให้สิ่งจูงใจพิเศษ เช่นรางวัลไปเที่ยวต่างประเทศเป็นต้น แต่ยังไม่
ชัดเจนถึงการประเมินประสิทธิผลของระบบดังกล่าว 

4) ระบบการพัฒนาบุคลากร:  อาจารย์ประเมินตนเอง เพ่ือนอาจารย์ประเมิน และผู้บริหารประเมินแล้วจัดท า 
Individual Development Plan เพ่ือน ามาค้นหาปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ต้องปรับปรุง หัวข้อให้ ในการ
พัฒนาอาจารย์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ไก้แก่ ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี และ
คุณภาพชีวิต เช่น ผลงานทางวิชาการ  ผู้บริหารระดับ ผอ. และ รอง ผอ. ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรบทักษะ
การบริหารจากสพฐ. ระบบการเรียนรู้ของอาจารย์ผ่านกลุ่มสาระ ฐานข้อมูลสื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กิจกรรมเครือข่าย การฝึกอบรม และการดูงาน แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าระบบดังกล่าว ได้พิจารณาประเด็น  
ที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อการบรรลุแผนปฏิบัติการ  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
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5) มีความชัดเจนว่าระบบการเรียนรู้ของบุคลากรได้ตอบสนองปัจจัยดังต่อไปนี้ 
         ความต้องการด้านการเรียนรู้ทั้งเรื่องที่เป็นความต้องการของตนเอง  และเรื่องที่ก าหนดโดยหัวหน้างาน  
         การถ่ายทอดความรู้จากผู้ปฏิบัติงานที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ 
         การส่งเสริมการน าความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการท างาน 

6) มีความชัดเจนว่า  โรงเรียนได้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
บุคลากร 

7) โรงเรียนจะมีกิจกรรมหลากหลายในการตอบสนองความต้องการและการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
และมีตัววัดที่ไม่เป็นทางการเช่น ความเสียสละทุ่มเท การท างานนอกเวลาหรือล่วงเวลาโดยไม่มีค่าตอบแทน    
การเสนอกิจกรรมที่ท านอกเหนือจากแผนปกติ การส่งเสริมให้นักเรียนได้แข่งขันความสามารถนอกเหนือจาก
กิจกรรมในชั้นเรียน อัตราการแต่งงานของอาจารย์ในที่ท างาน   มีความชัดเจนว่ามีวิธีการในการประเมิน ที่
เป็นระบบ ซึ่งจะสามารถน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและสร้างความผูกพันของบุคลากรในทุกกลุ่ม  
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หัวข้อการประเมิน สรุปภาพรวม 

8.  สภาพแวดล้อมของบุคลากร 

8.1  การประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
8.2  การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ รักษาพนักงานใหม่ 
8.3  การบริหารและจัดการบุคลากร 
8.4  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
8.5  สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุคลากร 
8.6  การสนับสนุนและสวัสดิการของบุคลากร 
 

 จัดสภาพแวดล้อมของบุคลากร  มีระบบเป็น
บางส่วนครอบคลุมข้อก าหนดพ้ืนฐาน  เช่น 
การประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
การสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ รักษาพนักงานใหม่ 
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
ของบุคลากร มีการสนับสนุนและสวัสดิการ
ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการปฏิบัติ 
 

1)  โรงเรียนมีการก าหนดอัตราก าลังตามเกณฑ์มาตรฐานของสพฐ. และมีการว่าจ้างครูต่างชาติ  และครู
อัตราพิเศษมาช่วยสอน  พบว่ามีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของ
บุคลากรที่มีอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

2) โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน โดยเน้น ที่
บรรยากาศทางวิชาการ เป็นหลักได้แก่  ความสะอาด ความร่มรื่น ความปลอดภัย ความสะดวก ความ
สวยงาม ความอบอุ่น สร้างบรรยากาศในห้องเรียนและห้องพัก ครู อาจารย์จนจัดให้มีพ้ืนที่การท างานที่
เหมาะสม อาจารย์มีห้องเป็นสัดส่วน    มีตัวชี้วัดและเปูาประสงค์ ที่ใช้เพ่ือการติดตามผลและในการ
ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรได้ 

3) ผู้บริหารก าหนดนโยบายในการให้อิสรภาพในการท างานแก่ครู อาจารย์  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ห้องเรียนและศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดอุปกรณ์ สวัสดิการยามเจ็บไข้ การทัศนศึกษา  ดูงาน  มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ออกมาเหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของบุคลากร  และตอบสนอง
ความต้องการของบุคลากรทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิผล 
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หัวข้อการประเมิน สรุปภาพรวม 

9.  ระบบงาน 

9.1  การออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้านระบบงาน 
9.2  ความสัมพันธ์ของระบบงานและกระบวนการท างานที่ส าคัญกับ
ความสามารถพิเศษ 
9.3  ความส าคัญของกระบวนการท างานที่ส าคัญต่อองค์กร 
9.4  การจัดท าข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการท างาน 
9.5  การเตรียมพร้อมส าหรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
 

   มีการพัฒนาระบบงาน  มีระบบเป็น
บางส่วนครอบคลุมข้อก าหนดพ้ืนฐาน เช่น  
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้าน
ระบบงาน  ความสัมพันธ์ของระบบงานและ
กระบวนการท างานที่ส าคัญกับความสามารถ
พิเศษ  และเตรียมพร้อมส าหรับภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
 

ผลการปฏิบัติ 
 

1) การจัดระบบงานของโรงเรียน สามารถแบ่งกลุ่มงานที่ท าท้ังหมดในโรงเรียนออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ระบบการ
จัดการเรียนการสอน  ระบบสนับสนุนจัดการเรียนการสอน และ ระบบการบริการกับคนในองค์กร   เช่น 
อ านวยความสะดวก การจัดการสถานที่เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้ ส่วนการบริหารงาน  แบ่งออก 4 
กลุ่มงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ งานบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ส่วน
การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระ แต่ไม่มีความชัดเจนว่าโรงเรียนมีการออกแบบระบบงานโดยรวม
อย่างไร และมีการสร้างนวัตกรรมอย่างไร รวมทั้งการพิจารณาว่าระบบงานใดที่จะใช้ทรัพยากรจากแหล่ง
ภายนอก 

2) โรงเรียนจะมีการสนับสนุนให้เน้น ICT ในการเรียนการสอน  มีความชัดเจนว่า ระบบงาน และกระบวนการ
ท างานหลักของโรงเรียนมีความสัมพันธ์และใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักอ่ืนๆ ของโรงเรียน  

3) โรงเรียนจะมีการก าหนดกระบวนการหลักไว้สามกระบวนการ และกระบวนการบริหารไว้ 4 กระบวนการ 
และมีการจัดกลุ่มนักเรียนออกตามความสามารถ   มีความชัดเจนว่าได้จัดท าข้อก าหนดของกระบวนการ
สนับสนุนให้เน้น ICT ในการเรียนการสอน  โดยการใช้ข้อมูลจากผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความ
ร่วมมือมาออกแบบกระบวนการ 

4) โรงเรียนจะเน้นการเรียนการสอนในระบบ ICT และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสื่อ
การสอนต่าง ๆ  พบว่าโรงเรียนได้มีการเตรียมพร้อมในระบบการจัดการ การเรียน  การสอน ต่อภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้การเรียนการสอนต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการฟ้ืนฟูสภาพ หลังเกิดเหตุการณ์ 
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หัวข้อการประเมิน สรุปภาพรวม 

10.  การจัดการกระบวนการ 

 10.1  การออกแบบกระบวนการ 
 10.2  การน ากระบวนการท างานสู่การปฏิบัติ 
 10.3  การลดต้นทุนโดยรวมของกระบวนการท างาน 
 10.4  การปรับปรุงกระบวนการท างาน 

   มีการจัดการกระบวนการ  มีระบบเป็น 
บางส่วนครอบคลุมข้อก าหนดพ้ืนฐาน เช่น   
การออกแบบกระบวนการ การน า
กระบวนการท างานสู่การปฏิบัติ การลด
ต้นทุนโดยรวมของกระบวนการท างาน การ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน ได้ผลดีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ผลการปฏิบัติ 
 

1) มีความชัดเจนว่า  โรงเรียนได้ออกแบบและสร้างนวัตกรรมในกระบวนการท างานเป็นระบบ ตลอดจนการ
น าปัจจัยดังต่อไปนี้มาพิจารณา 
  เทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ขององค์กร และความคล่องตัว  รอบเวลา การเพ่ิมผลผลิต การควบคุม    
ต้นทุน ประสิทธิผลอื่นๆ และประสิทธิภาพ  

2)  ในกระบวนการสอน ครแูต่ละคนจะเตรียมแผนการสอน โดยยึดตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมี
กรรมการนิเทศและกลุ่มสาระตรวจสอบเนื้อหาว่าครอบคลุมหรือไม่ มีการสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ 
ชัดเจน เช่น คู่มือครู  (การสอน) และคู่มือนักเรียน มีการติดตามประเมินผลว่าคร ูได้ด าเนินการสอนและ
การใช้สารสนเทศตามวัตถุประสงค์และแผนที่ตั้งไว้  มีการประเมินผล การเรียน ของผู้เรียน แม้ว่าใน
กระบวนการเรียนการสอนจะมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามกระบวนการ  ทั้งตัวนักเรียน  และการสอน มี
ความชัดเจนว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวตอบสนองข้อก าหนดในการออกแบบ รวมทั้ง มีความชัดเจนว่ามีตัวชี้วัดใด
ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการอื่น ๆ  

3)  โรงเรียนมีการประเมินความสามารถและจัดกลุ่มนักเรียนเพ่ือดูแลได้ มีการติดตามผลการสอน โดยนิเทศ 
และการตรวจประเมินโดยกรรมการประกันคุณภาพ  มีความชัดเจนว่ามีกระบวนการ ที่เป็นระบบในการ
ลดความแปรปรวนของการเรียนรู้หรือความส าเร็จของผู้เรียน 

4)   โรงเรียนมีการปรับปรุงกระบวนการผ่านการประเมินในระบบต่าง ๆ ตั้งแต่การประเมินในชั้นเรียน  
     การประเมินของหัวหน้าวิชา และกลุ่มงาน และการประชุมของผู้บริหาร มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ 
     บุคลากรเสนอโครงการปรับปรุง และมีการจูงใจด้วยรางวัลต่าง ๆ จนปรากฏผลในรูปของรางวัลต่างๆ  
     ที่โรงเรียนได้รับ แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าการปรับปรุงต่าง ๆ นั้น ได้ใช้ข้อมูลและผลการประเมิน 
     โดยรวมมาใช้วางแผน ติดตามและปรับปรุงระบบงานอย่างไร มีการปรับปรุงหลักสูตร การบริการ       
     และกระบวนงานอย่างไร เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จสูงสุด รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมในระดับ 
     สถาบัน 
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การเลือกวิธีการแก้ปัญหาและท าแผนปรับปรุง  สรุปได้ดังนี้ 

    แผนการปรับปรุงองค์กรเพื่อแก้ปัญหา  
1.  โรงเรียนมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายจากการระดมความคิดเห็นจากทุกคน   เพ่ือ

ส ารวจปัญหาของโรงเรียนและมีการทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ ทุกปี  สื่อสารด้วยการแจ้งในที่ประชุม ติดปูายนิเทศ 
เวปไซต์   แต่ยังไมม่ีกระบวนการที่ชัดเจนในการก าหนดค่านิยม  ตลอดจนการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจโรงเรียน 
 

กิจกรรมส าคัญ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

หมายเหตุ 

1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน ได้
ด าเนินการโดยยึดกระบวนการ PDCA 
  (P) :  วางแผนก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  (D) :  ด าเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ 
  (C) :  ตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุมวิสัยทัศน์ 
  (A) : ปรับปรุงแก้ไข 

รองฯ กลุ่ม
บุคคล 
 
 
 

ส.ค. 
 
 
 
 

 

ส.ค.56 พิจารณา ตัวชี้วัด 
1. นักเรียนรับรู้
เข้าใจวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยม
ของโรงเรียน  
เกณฑร์้อยละ 80 
2. ครูรับรู้เข้าใจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยมของ
โรงเรียน 
เกณฑร์้อยละ 80 
 

2. ก าหนดค่านิยมของโรงเรียน ได้ด าเนินการโดยยึด
กระบวนการ PDCA 
  (P) :  วางแผนก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  (D) :  ด าเนินการก าหนดค่านิยมของโรงเรียนโดย
การประชุมกลุ่มย่อย 
  (C) :  ตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุมวิสัยทัศน์ 
  (A) : ปรับปรุงแก้ไข 

ฝุายบริหาร ก.ย. 56 
 

ก.ย. 56 

3.  สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมให้ครูและ
นักเรียนทราบได้ด าเนินการโดยยึดกระบวนการPDCA  
 (P)  : วางแผนก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการ
สื่อสาร 
 (D) : สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โดยการแจ้ง
ในที่ประชุม หน้าเสาธง  ติดปูายนิเทศ ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย เวปไซต์โรงเรียน 
  (C) :  ตรวจสอบการรับรู้ เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม ของครู นักเรียน  
  (A) : ปรับปรุงแก้ไข 

งานชุมชน ต.ค. – 
ธ.ค.56 

 

ธ.ค. 56 

 



 23 

 
กิจกรรมส าคัญ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

หมายเหตุ 

4.  สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมให้ผู้ปกครอง
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบได้
ด าเนินการโดยยึดกระบวนการ PDCA  
  (P)  : วางแผนก าหนดผู้รับผิดชอบและแนว
ทางการสื่อสาร 
  (D) : สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โดยการ
แจ้งในที่ประชุมผู้ปกครอง  ติดปูายนิเทศ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เวปไซต์โรงเรียน 
  (C) :  ตรวจสอบการรับรู้ เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม ของผู้ปกครอง  ชุมชน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  (A) : ปรับปรุงแก้ไข 
 

งาน 
ประชาสัมพั
นธ์ 

ม.ค.-ก.พ.57 มี.ค.57 3. ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา รับรู้
เข้าใจวิสัยทัศน์  
พันธกิจ ค่านิยมของ
โรงเรียน 
เกณฑ์  ร้อยละ 60 
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กระบวนการในการก าหนดค่านิยมของโรงเรยีนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

ล าดับขั้นตอนการก าหนดค่านิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรู้ 
รับรู้ข่าวสาร 

รับรู้ถึงสาระส าคัญของข่าวสาร 
รับรู้ว่าเกีย่วข้องกับตนเอง 

เข้าใจ 
-เข้าใจความหมายของค่านิยมนั้นว่าด าเนินการเป็น
รูปธรรมได้อย่างไร 

-เข้าใจว่าท าไมจึงพึงกระท า 

-เข้าใจว่าตนเองพึงปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง 

ท าได้ 
-งานเปิดโอกาสให้ท าได ้

-มีความสามารถท่ีจะท า 

-เริ่มน าไปปฏิบตัิ/แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในงาน 

สม่ าเสมอ 
-พบว่าปฏิบัติหลายครั้งอย่างสม่ าเสมอ 

-การให้รางวัลส าหรับผู้ปฏิบตัิตนสม่ าเสมอ 

ผล 

-ผลของการปฏิบตัิที่สัมพันธ์และสง่เสริม
เปูาหมายของโรงเรียนจริงตามความ
คาดหวัง 

วิสยัทศัน์ 
ใหค้ณะกรรมการบริหาร และบุคลากรมีส่วนร่วม
และก าหนดว่า จะให้คณุค่าและมคีวามเชื่ออะไร
ที่จะท าให้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเปน็จริงข้ึนมาได ้

ก าหนดค่านิยม 

C]t8e0edyf8;k, 

1. การแสวงหาสิ่งใหม่ท่ีมคีุณคา่ให้กับนักเรียนเป็นหลัก 

2. ท าสิ่งต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น ไมก่ลัวอุปสรรค 

3. การได้เรยีนรูส้ิ่งใหม่ๆ แล้วน ามาปรับใช้กับโรงเรยีน 

4. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
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หมายเหตุ 

 ขั้นตอนที่  2 ถึง 5 สามารถประเมินผลได้จากแบบส ารวจ 
 ขั้นตอนที่ 6 สามารถประเมินผลด้วยแบบส ารวจหรือโดยการสังเกต 
 ขั้นตอนที่ 7 ต้องอาศัยทั้งการส ารวจและการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้ทราบถึง   
        ความคุ้มค่าของสิ่งที่ได้ด าเนินการไป และยืนยันว่าค่านิยมที่ระบุนั้นส่งเสริมกลยุทธ์หลัก  
        ขององค์กรมากน้อย เพียงใด 

 
2. แม้โรงเรียนจะมีการมุ่งเน้นการใช้ระบบ ICT เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนและสร้างวัฒนธรรมในการ

ใช้ ICT ให้กับนักเรียน แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าโรงเรียนได้ด าเนินการอย่างไรในการเตรียมการเมื่อมีกรณีฉุกเฉิน 
เพ่ือให้ข้อมูลและสารสนเทศท้ังระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทันกับความต้องการและทิศทางของบริการทางการศึกษา
และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 
กิจกรรมส าคัญ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

หมายเหตุ 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ระบบ ICT 
โดยเฉพาะ 
2. จัดซื้อ จัดหา เซิฟเวอร์ ส าหรับเก็บ
ข้อมูลและจัดท าระบบส ารองข้อมูล 
3. จัดซื้อ จัดหาซอฟแวร์ให้เหมาะสม
กับงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
4. จัดท าระบบการเตรียมการเมื่อมีกรณี
ฉุกเฉินในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
ทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
4. ก าหนดระยะเวลาตรวจเช็คระบบ 
ทุกวัน ทุกสัปดาห์ อย่างสม่ าเสมอ 

รองฯกลุ่ม
งบประมาณ 

ต.ค.56  
- 

ก.พ.57 

มี.ค.57 พิจารณาตัวชี้วัดจาก 
1.ประสิทธิภาพของระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
ในการใช้พัฒนางานการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 
เกณฑ์  ร้อยละ 80 
2.ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
เมื่อมีกรณีฉุกเฉิน 
เกณฑ์   1ครั้ง/ 3 เดือน 
3.ความพึงพอใจของครูและ
นักเรียนต่อระบบฮาร์ทแวร์
และซอฟแวร์ 
เกณฑ์  ร้อยละ 80 
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กระบวนการในการเตรียมการเมื่อมีกรณีฉุกเฉิน 
เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ทันกับความต้องการและทิศทาง ของบริการทาง

การศึกษาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสิยัทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลศูนย ์ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้ นกัเรียนนกัสืบ ICT 

Hardware 

Software 

Peopleware 

Software 

Peopleware 

Peopleware 

กรณีอ่ืนๆ 

เพลิงไหม ้

-ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรใน
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตรวจจับ
อุณหภูมิพร้อมสญัญาณเตือน 
-จัดเตรยีมเครื่องดับเพลิง 
-ท าการส ารองข้อมลู (Data 
Backup) ของระบบ
สารสนเทศท่ีส าคัญ 

ไฟฟ้าขดัขอ้ง 

-ติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟูา 
-ซักซ้อมขั้นตอนในการเปดิ
ปิดระบบในกรณีที่
กระแสไฟฟูาขัดข้องนานเกิน 
3 ช่ัวโมง 

การโจมตีระบบจาก
ผูไ้ม่พึงประสงค ์เช่น 

Hacker  ไวรัส 

-ก าหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ 
Firewall 
-ติดตั้งโปรแกรมปูองกันไวรัส 
และupdate เสมอ 
-สร้างความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักในการปูอง
กันภัยทั้งจากใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์และไวรัส
คอมพิวเตอร์ แก่บุคลากร 
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     3.  ในกระบวนการสอนครูแต่ละคนจะเตรียมแผนการสอนโดยยึดตามหลักสูตรของสถานศึกษาและมี 
กรรมการนิเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบเนื้อหาว่าครอบคลุมหรือไม่มีการสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ ชัดเจน 
เช่น คู่มือครู และคู่มือนักเรียน มีการติดตามประเมินผลว่าครูได้ด าเนินการสอน และใช้สารสนเทศตามวัตถุประสงค์
และแผนที่ตั้งไว้หรือไม่  มีการประเมินผลของผู้เรียน แม้ว่าในกระบวนการเรียนการสอนจะมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
กระบวนการทั้งตัวนักเรียนและครูผู้สอน แต่ไม่มีความชัดเจนว่าตัวชี้วัดดังกล่าวตอบสนองข้อก าหนดในการออกแบบ
หรือไม่ รวมทั้งไม่ชัดเจนว่ามีตัวชี้วัดใดที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการอ่ืนๆ  
 

กิจกรรมส าคัญ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ก าหนดการ
แล้วเสร็จ 

หมายเหตุ 

1.การวัดและประเมินผล 
  1.1 ก าหนดแนวทางปฏิบัติการวัดแลประเมินผล 
  1.2 ก าหนดปฏิทินวัดและประเมินผล 
  1.3 ออกแบบสร้างเครื่องมือวัดผลแต่ละวิชา 
  1.4 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาเครื่องมือวัดผล 
  1.5 การน าไปปฏิบัติ 

รองฯ 
วิชาการ 
 

ต.ค.56 
- 

ก.พ.57 

มี.ค.57 พิจาณาตัวชี้วัดจาก 
1.ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดในแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้
ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
เกณฑ์ ผ่านร้อยละ60 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนแต่
ละภาคเรียน 
เกณฑ์  ผ่านร้อยละ 
60 ในทุกสาระการ
เรียนรู้ 

2.การนิเทศการสอนของครู 
   2.1 แต่งตั้งกรรมการนิเทศแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
   2.2 ก าหนดรูปแบบการนิเทศ 
   2.3 ออกแบบเครื่องมือนิเทศ 
   2.4 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
นิเทศ 
   2.5 การน าไปปฏิบัติ 
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
    3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
    3.2 ก าหนดขอบข่ายการควบคุม ติดตาม การ
ปฏิบัติงาน 
    3.3 ติดตามการด าเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
     3.4 สรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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กระบวนการในการออกแบบการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวเิคราะห์ 

(กระบวนการ ก าหนดส่ิงท่ีเรียน) 

การออกแบบ 

(กระบวนการก าหนดวธีิเรียน) 

-ประเมินความตอ้งการ 

-ระบุปัญหา 
-วเิคราะห์ภารกิจ 

-เขียนวตัถุประสงค ์
-พฒันาขอ้ทดสอบ 

-วางแผนการสอน 

-ก าหนดทรัพยากร 

การพฒันา 
(กระบวนการสร้างส่ือ/นวตักรรม) 

-แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
-พฒันารูปแบบ/วธีิการ 

-พฒันา/ผลิตส่ือ/นวตักรรม 

การด าเนินการใหเ้ป็นผล 
(กระบวนการด าเนินการในสภาพ

จริง) 

-ใชใ้นสภาพจริง 
-ทดสอบ 

 

การประเมินผล 

การ 

ประเมิน 

ผล 

เพ่ือ 

พฒันา 
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กระบวนการบริหารสู่การปฏิบัติ สรุปได้ ดังนี ้

1. การจัดท าตัวชี้วัดหลักของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สรุปได้ดังนี้    

 
 
 
 
 
 
 
ปีการศึกษา 2556 - 2557 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ 
ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 3%  /ปีการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 3%  /ปีการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ิมข้ึน 3%  /ปีการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี 
จ านวนนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูล, การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้าง
ชิ้นงาน  

ใช้เทคโนโลยี 100%   
ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

การพัฒนาหลักสูตร ICT 

สัดส่วนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน  
 

1 : 20 การจ้างครูพิเศษ 

 
ประเด็นหลกัในการพฒันา 

ความคาดหวังจากผู้ที่มี 

ส่วนเกีย่วข้อง 

 

นโยบาย/ความจ าเป็นเร่งด่วน 

 

แนวทางหลกัในการบรรลุ

วสัิยทัศน์ 

 

วสิยัทศัน์ : “โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานการศึกษาใช้คุณธรรมน าความรู้ ควบคู่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้   ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
80%  พึงพอใจในระดับดีมาก 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
ความพึงพอใจที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ ห้องศูนย์
การเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและ
การเงิน 

รายได้จากเงินในงบประมาณ   
รายได้จากเงินนอกงบประมาณ (การบริจาค/
ห้องเรียนพิเศษ)  

เพ่ิมข้ึน 3%  /ปีการศึกษา  

งบประมาณท่ีใช้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง 

ไม่ต่ ากว่า 60%  

งบประมาณท่ีใช้ในทางพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และไอซีที 

ไม่ต่ ากว่า 60% ของ
งบประมาณท่ีใช้สนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

 

ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ความพึงพอใจของบุคลากร บุคลากร 80%  พึงพอใจใน
ระดับดีมาก 

โครงการสร้างขวัญ ก าลังใจ และดูแล สวัสดิภาพครูและ
บุคลากร 

ความรู้ความสามารถของครู ในด้าน 
 -วุฒิการศึกษา/ระดับการศึกษา 
 -วิทยฐานะ 
 -จ านวนชั่วโมงในการพัฒนาตนเอง/คน/ปี  
-รางวัลที่ครูได้รับ  

-ครูมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทไม่น้อยกว่า  20% 
-จ านวนครูที่มีวิทยฐานะสูงข้ึน 
5% ของครูที่มีคุณสมบัติ 
-ไม่ต่ ากว่า 30 ชั่วโมง(เกณฑ์
20 ชั่วโมง) 
-ระดับประเทศ 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
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ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของ
กระบวนการ 

ต้นทุนการจัดการศึกษาต่อหัว (ด้าน
วิทยาศาสตร์และ ICT)  

  

นวัตกรรมการเรียนการสอน -ครูทุกคนมี 1 นวัตกรรม/ปี
การศึกษา  

โครงการพัฒนาบุคลากร 

ความถูกต้องชัดเจน/ความรวดเร็ว/ มี
ประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผล  

-นักเรียนส่วนมาก ปลอด 0, 
ร, มส. 

การนิเทศ ก ากับติดตามการวัดและประเมินผล 

ครูใช้กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

ครูทุกคนสอน ตามแผนการ
เรียนรู้  

การนิเทศ ก ากับติดตามการเรียนการสอนและการวัดและ
ประเมินผล 

ผลการดูแลระบบ ICT ระบบ ICT มีประสิทธิภาพทั้ง
ด้าน hardware  software 
และ people ware 

การพัฒนาระบบ ICT 

ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร ความส าเร็จตามกลยุทธ์ 100% การนิเทศ ก ากับติดตาม 
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน  100% โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
เครือข่ายภาคีระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงาน
ต่างๆ 

-ระดับนานาชาติ 
-ระดับประเทศ 
-ระดับท้องถิ่น 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน 

ความไว้วางใจของชุมชน  100% โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
ปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น ยาเสพติด,
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 

ลดลง 10%  / ปี โครงการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
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ตัวช้ีวัดที่ต้องควบคุม แต่ไม่น ามาใช้เป็นตัวชี้วัดหลัก 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ 
เพ่ือควบคุมให้การด าเนินงาน
ของโรงเรียนด าเนินไปตามปกติ
และเกิดประสิทธิภาพ 

จ านวนห้องเรียน E-classroom 100% โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 100% โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
การท าวิจัยในชั้นเรียนของครู 100% โครงการพัฒนาบุคลากร 
ผลการอบรมเรื่องการปูองกันอุบัติภัย 1 ครั้ง/ภาค

เรียน 
โครงการการปูองกันอุบัติภัยใน
โรงเรียน 
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6

มองไปข้างหน้า

ส่ือที่ใช้ในการส่ือสาร

Who
ผูบ้ริหาร     ครู   นกัเรียน   

ผูป้กครอง  ชุมชน

วธิีการ

คู่มือครู

คู่มือนักเรียน

ส่ือ vCD น าเสนอโรงเรียน

ป้ายประชาสัมพนัธ์/โปสเตอร์

เวบไ ต์

นิทรรศการ

จดัเวทีประชุม อบรม สัมมนา

ครู

ผู้บริหาร

นักเรียนผู้ปกครองชุมชน

ประชุมคณะกรรมการที่เกีย่วข้อง

ร่วมกิจกรรม

จดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์

ประกาศเกียรตคุิณ

จดันิทรรศการเสนอผลงาน

ประชุมผู้ปกครอง/ท าความเข้าใจ

เผยแพร่เอกสาร

เยี่ยมบ้าน

ประกาศเกียรตคุิณ

จดันิทรรศการเสนอผลงาน

อบรม/ประชุม

นิเทศตดิตาม

ประเมนิผลงานรายบุคคล

แผนการจดัการเรียนรู้

รายงานความก้าวหน้า

เสนอโครงการ/แผนปฏิบัตกิาร

ประชุม/อบรม

ประชุม/ช้ีแจง

กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมพฒันาผู้เรียน

ประกาศเกียรตคุิณ

                        –                                

 
 

 
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์  โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมมือกับครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ท าการแปลงนโยบายของสถานศึกษาเป็นเปูาประสงค์ท่ีจ าเพาะ แผนปฏิบัติการ  และ
ระเบียบปฏิบัติที่จ าเป็นถ่ายทอดลงไปเป็นล าดับชั้น  ดังนี้ 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมมือกับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวบรวมข้อมูล 
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมกันท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เพื่อทบทวน 

2. กระบวนการสื่อสารในองค์กร 

 

 

 

3. กระบวนการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ
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เปูาประสงค์และแผนงานตลอดจนค้นหาจุดอ่อน  จุดแข็ง  และร่วมกันก าหนดเปูาประสงค์ในปีการศึกษา
ต่อไป โดยใช้ข้อมูลเทียบเคียงประกอบ  ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ตัวชี้วัดใหญ่และตัวชี้วัดย่อย 
รวมทั้งโครงการเชิงกลยุทธ์ที่จ าเป็น 

- คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละฝุายด าเนินตามแผนกลยุทธ์ และก าหนดแผนด้าน 
ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ 

- ผู้บริหารท าการทบทวนผลงานแยกตามกลุ่มบริหารงาน  กลุ่มงานและงาน      
เพ่ือประเมินความก้าวหน้าและวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ระดับกลุ่มบริหารงานต่อไป 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนท าการสื่อสารวัตถุประสงค์  เปูาประสงค์  และ 
โครงการพัฒนาให้คณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบผ่านการประชุมและลายลักษณ์อักษร 

- ผู้บริหารและคณะครูด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนหลักสูตร  ปรับปรุง 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดภายใต้กรอบแนวคิดห้องเรียนคุณภาพ 

- ผู้บริหารจัดประชุมประจ าเดือนเพื่อทบทวนและติดตามความก้าวหน้าตาม 
วัตถุประสงค์มีการประชุมสนทนากลุ่ม  เพ่ือน าไปสู่การปรับอัตราก าลัง  โปรแกรมการเรียนการสอน  และ
การพัฒนาบุคลากร  เพ่ือให้ยังคงสามารถบรรลุตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

- คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมวางแผนงบประมาณปีถัดไป โดยพิจารณา  
จากผลงานกลางปีการศึกษา  ผลการประเมินนักศึกษาและข้อมูลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

- เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  ทุกฝุายท าการทบทวนผลลัพธ์หลักท่ีได้และเริ่มด าเนิน 
การตามขั้นตอนแรกอีกครั้ง 
 จากล าดับในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติภายในองค์กร สามารถสรุปได้ ดังแผนภาพ  
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กระบวนการการน ากลยุทธ์สูก่ารปฏิบัติ
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โรงเรียนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ ์มีการจัดการประชุม  ซึ่งวาระการประชุม ประกอบด้วย การ
น าเสนอผลการด าเนินงาน  ผลการวิเคราะห์  ผลการทดสอบความรู้  ผลส ารวจต่างๆ ความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานตามแผน  หรือโครงการประจ าปี  ปัญหาด้านบุคลากร  ความจ าเป็นในการปรับ
งบประมาณ  ผลการส ารวจสภาพแวดล้อมและการรายงานความก้าวหน้าของงานต่างๆ  นอกจากนี้ยังมี
แนวทางการติดตามเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยใช้การพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

- การน าเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการเรียนผ่าน  website ของโรงเรียนและวารสาร
โรงเรียน 

- การฝึกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้องให้ค้นหาและแก้ไข  ปัญหา  
ข้อกังวลหรือข้อค าถามที่เกิดข้ึนจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. การติดตามเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับ 

 

 

 

แผนภาพ   แสดงการน ากลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิ 
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- การน าเสนอเข้าท่ีประชุมเพ่ืออภิปราย  ค้นหาประเด็น 
- การติดตามผลรายบุคคลของครู  นักเรียนและศิษย์เก่าเป็นกรณีเฉพาะ 
- การสัมภาษณ์นักเรียนที่ลาออก 
- การติดตามดูแลศิษย์เก่า และผู้บริจาคของโรงเรียน 

จากการด าเนินการดังกล่าวในการติดตามข้อมูลย้อนกลับของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์สามารถ
สรุปเป็นแผนภาพ ได้ดังนี้ 

�   ูล ากนัก ร ยน  รู  ผู   ส่วน   ส่วน ส ย
 ส ารว  ร    ร ยน สั  า  ์ ประ ุ  

  ะกรร การบริ าร ร  ร ยน

  า นกประ  ท�   ูล
การต บสน  

ต บสน   ร   ก  �ปั  าส   สาร       

ตามความจ าเป นเร่งด่วน ตามความส าค ั

สง่ต่อเพื่อแก้ไข ปรับปรุง พฒันาตามล าดบัการบงัคับบ ั า

สือ่สาร    แจงต ิตา ผล ละบันท ก
      ป น�   ูลย  นกลับ

         

 

 

 

 

 

แผนภาพ   แสดงการตดิตามเพ่ือให้ได้ข้อมลูย้อนกลบั 
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 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ มีการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมุ่งสู่องค์กร ดังนี้ 

- ส่งเสริมในเรื่องของระบบงาน  โดยจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
ของนักเรียนตามเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ เริ่มจากก าหนดระดับเปูาประสงค์ด้านผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ  
ต่อมาก าหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ โดยก าหนดงานและภาระงานของบุคลากรให้เหมาะสมกับความสามารถ  
สอนตรงกับวิชาเอก  จ านวนชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยไม่เกิน  20  ชั่วโมง/สัปดาห ์ ภาระงานพิเศษ โดยเฉลี่ย  
1  คน/ภาระงานพิเศษ  ก าหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ติดตามความส าเร็จ มีการยกย่องชมเชยเพ่ือกระตุ้นให้
บุคลากรทั้งหมดปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและเต็มความสามารถ ส่งผล  ให้มีการเรียนรู้
ของแต่ละบุคคลและองค์กร  รวมทั้งท าให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืน
ขององค์กร 
  -   ส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรม สัมมนา 
  -   ส่งเสริมปัจจัยแห่งความผาสุกให้กับบุคลากร เช่น  บริการห้องออกก าลังกาย  การจัด
คอมพิวเตอร์และโปรเจคเตอร์ให้ครูทุกห้องเรียน  การบริการห้องสืบค้นข้อมูล การดูแล เรื่องความสะอาด
และปลอดภัยของสถานที่ท างาน  การจัดสวัสดิการน้ าดื่ม  เครื่องแบบฯลฯ 
  

                             

ส่งเสริมในเร่ืองระบบงานส่งเสริมการใชค้วามรู้และทกัษะ ส่งเสริมปัจจยัแห่งความผาสุก

ความรู้ทาง
วชิาการ

ความรู้และ
ทกัษะจากการ
ฝึกอบรม

ทกัษะจากการ
ฝึกป ิบติั

ทกัษะชีวติจาก
กิจกรรมเสริม

แผนพฒันาโรงเรียน

มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ 

ก าหนดเป้าประสงค์

บริการ สวสัดิการ

ความปลอดภยั

เคร่ืองแบบ

ขวญั/ก าลงัใจ

อาหาร/เคร่ืองด่ืม

ความสะอาด/
สวยงามของสถานท่ี

 Relax room

Com & 
Projector

E-classroom

ก าหนดกลยทุธ์

ก าหนดภาระงาน

ก าหนดตวัช้ีวดั

การก ากบั นิเทศ ติดตาม

 

5.  การส่  สริ ใ   น ุ่ สู่   ์กร 

 

 

แผนภาพ   แสดงการส่งเสริมให้คนมุ่งสู่องค์กร 
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โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ มีการด าเนินการในการออกแบบระบบงานที่ส่งผลให้เกิดคุณค่าแก่
องค์กร เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

- กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร   
ได้มาจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรเดิมของโรงเรียน  

การศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551  การศึกษาข้อมูลจากความคาดหวังของผู้บริหาร     
ครู  นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  และการศึกษาข้อมูลจากการประเมินขีดความสามารถของ
บุคลากร 

- กระบวนการเรียนการสอน   
เริ่มจากการก าหนดมาตรฐานที่จะใช้สอน  จากนั้นประเมินความรู้ความรู้ 

ความสามารถของนักเรียนเพ่ือก าหนดหน่วยการเรียนรู้  และให้นักเรียนมาร่วมให้ความคิดเห็น       และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือท าให้การเรียนการสอนให้น่าสนใจมากขึ้นโดยในการก าหนดหรือออกแบบบทเรียน  จะ
ค านึงถึงความต้องการและความสนใจรายบุคคลร่วมด้วย เช่น อาจใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน  การ
มอบหมายกิจกรรมเสริมที่แตกต่างกัน  หลังจากท าการสอนแล้ว ครูท าการประเมิน  ว่านักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีการสอนซ่อมกรณีท่ีไม่ผ่าน  รวมทั้งมีการเพิ่มเติมกิจกรรม
พิเศษส าหรับนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นสูง 

- กระบวนการประเมินผล   
ประกอบด้วย การวินิจฉัย(Diagnosis)  การประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน 

(Formative-In  process)  การประเมินผลหลังการเรียนการสอน (Summative) และการประเมินตนเอง  

6.  การ  ก บบระบบ านสร า  ุ  ่าใ  นัก ร ยน 
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14

                           

                                     

                

                    

                  

-  ก าส า ปั  า  ลักสูตร ร ร 
-  ก า�   ูล วา  า  วั �   รู
                ผู บริ าร
                นัก ร ยน                              
 ละผู   ส่วน   ส่วน ส ย
-  ก าประ  นิ�   วา สา าร  รู

-ก า น                          -ใ  นัก ร ยน                    
 าตร าน                         ร่ว   ก
ท   ะส น                           บบการ ร ยนรู 

-ประ  นิ                     -วั ผลประ  นิ
 วา รู                         ผลตา ส า 
นัก ร ยน                        ริ  

-การวนิิ  ัย                      -การประ  นิ
                                         ตน   

-การประ  นิผลระ ว่า การ ร ยนการส น
-การประ  นิผล ลั การ ร ยนการส น

                   แผนภาพ   แสดงการออกแบบระบบงานสร้างคณุคา่ 
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หมวด 1 การน าองค์กร 
-ก าหนดวิสัยทัศน์/เปูาหมาย - การสื่อสาร 
- การติดตาม/นเิทศ  -การยกย่อง/
ชมเชย 

หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์            
- กลยุทธ์  - แผนปฏิบัติการ          
  - ประชุมชี้แจง -คู่มือนักเรียน  
 - website -แผนการสอน/การประเมิน 

หมวด 3 การมุ่งเน้นนกัเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - นร/ผู้ปกครอง/กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ฯลฯ   
  - มีส่วนร่วมในการวัดและประเมนิผลการเรยีน 
  - สนับสนุนการเรียนการสอน 
  - สื่อสารสองทาง  
  - ประชุมนักเรียนสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 

 

หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
-ท าแผนพัฒนาคร ู
-จัดอบรมครู(ทักษะการสร้างและใช้สื่อ ICT ) 
- KM 

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ     
-การจัดการเรียนรู ้ (กระบวนการ E – Learning, ระบบ
เครือข่าย,สื่อ ICT) กระบวนการเรยีนการสอนรูปแบบ 
online(website,E-classroom) กระบวนการเรียนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ และ-กระบวนการเรยีนที่ส่งเสริมกระบวนการ
คิดวิเคราะห(์GPAS,ทักษะการคิด,นิสัยแห่งการคดิ)) 
-การพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
-สิ่งแวดล้อม/บรรยากาศการเรยีนรู้ 

 

ผลลัพธ ์
นักเรียน (มีคุณธรรม,ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และICT) 
คร ู(วิจัยในช้ันเรียน,-E-Learning ) 
โรงเรียน(โดดเด่น/มีชื่อเสียง,บรรยากาศการเรียนรู/้การพัฒนา) 
 

 

ลักษณะส าคัญขององค์กร 
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  ปัจจัยความส าเร็จ  SWOT  ความสามารถปฏิบัติตามแผน 

หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการปรับปรุงการด าเนินการ   
-ติดตามเพื่อวัดผลและประเมินผลกระบวนต่างๆ                                 -น าข้อมูลจากการติดตามมาวิเคราะห์และปรับปรุง/พัฒนาผลการด าเนินงาน 

 
 

แผนภาพ   แสดงการด าเนินการรปูแบบการบริหารจดัการโรงเรยีนอย่างมีคุณภาพท้ังองค์กร โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

48 
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        การด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนประเสริฐโมเดล SPC-NDCA  
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ มีดังนี้ 

ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
1  การน าองค์กร 

1.1 การน าองค์กร 
1) ผู้บริหารมีการกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงผลการด าเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ   

มีกระบวนการที่ชัดเจนว่า  ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  การสร้างนวัตกรรม  
และมีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าคู่แข่ง  รวมทั้งการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในระดับองค์กร   

2) มีการก าหนดแผนงานและผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจน มีการสื่อสารเพื่อให้ครูทุกคน 
รับทราบ และผู้บริหารจะมีการทบทวนผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ มีความชัดเจนของมีตัวชี้วัดที่ผู้น าต้อง
ติดตามประจ า  

1.2 การก ากับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม 
1) ผู้บริหารโรงเรียนจะพิจารณาและวิเคราะห์ตนเอง เพ่ือพัฒนาช่องว่างที่พบ และ  

มีการพูดคุยและปรึกษาหารือระหว่างกันในกลุ่ม มีการหมุนเวียนระหว่าง รองผู้อ านวยการเพื่อเรียนรู้งาน ใน
ด้านอื่นๆ  คณะผู้บริหารของโรงเรียนได้มีการใช้ผลการประเมินผลการด าเนินการงานไปพัฒนา และปรับปรุง
ประสิทธิผลของภาวะผู้น าเป็นรายบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิผล  

2) โรงเรียนมีการติดตามดูแลให้มีการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่ก าหนด มีการส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีการประพฤติปฎิบัติอย่างมีจริยธรรมตลอดทั่ว
ทั้งโรงเรียน รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและคู่ความร่วมมือ  

3) โรงเรียนมีกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นท่ีหลากหลายทั้งกิจกรรมทาง 
ประเพณี วัฒนธรรมไทย สังคมและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการน าชุมชนต่าง ๆ เข้ามาให้มีส่วนร่วมและ การเป็น
คู่ความร่วมมือ มีการค านึงถึงเรื่องความผาสุกและประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสมบูรณ์ให้กับสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ  และสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมระบบความคิดของนักเรียน ให้เกิดความรักท้องถิ่น และประโยชน์  ในการที่โรงเรียน
เติบโตควบคู่ไปกับชุมชน 
  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
            1)  มีการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาว 4 ปี โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ นโยบายจาก 

 สพฐ และรัฐบาล จากการประชุมฝุายบริหารเพื่อระดมความคิดเห็นและสรุป ก าหนดสมรรถนะหลัก ของ
องค์กร  ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการหาจุดบอดของกลยุทธ์  
อันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการก าหนดกลยุทธ์ และการตอบสนองต่อปัญหา อุปสรรค และ
เปูาหมายที่แท้จริงของโรงเรียน 

2) มีการใช้ SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียน  พบว่าจุดแข็ง คือ  
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เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (อัตราส่วน นักเรียน/คอม 1/20 มีระบบ internet) การมีส่วนร่วม          
ของชุมชน มีโอกาสในระดมทรัพยากรจากเครือข่าย  ส่วนจุดอ่อน คือไม่สามารถคัดเลือกเด็กนักเรียนได้  

2.2 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
1) ในการจัดท าแผนงานและโครงการประจ าปี มีการปรับหลักสูตร และ 

การบริการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการปรับปรุงและเสนอแนะของกลุ่มสาระต่าง ๆ มีการเพ่ิมวิชา ตามแนวโน้ม
ความนิยมของผู้เรียน  เป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ได้วางไว้ และน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
                       2)  โรงเรียนมีกระบวนการในการจัดหาทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อม
ส าหรับการสนับสนุนแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ให้บรรลุผล ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือ
เตรียมพร้อมหากต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  

                           3)  มีการพิจารณาแผนด้านผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โรงเรียนมีตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการ และครอบคลุมหน่วยงาน ประเภทผู้เรียน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส าคัญทั้งหมด 

3) โรงเรียนมีการเทียบเคียงกับคู่แข่ง ตลอดจนการคาดการณ์ของผล            
การด าเนินการที่ส าคัญเมื่อเปรียบเทียบ เปูาประสงค์ และผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
3  การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3.1 ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) โรงเรียนได้ก าหนดจุดเด่นของโรงเรียนคือการเน้นเรื่องเทคโนโลยี 

สารสนเทศในการเรียนการสอน จึงก าหนดโปรแกรมการเรียนการสอนให้มีการใช้ ICT  ในทุกวิชา มีการ
ก าหนดทักษะด้าน ICT  ที่นักเรียนต้องสามารถท าได้แต่ละชั้นปี มีการส ารวจความต้องการของนักเรียน และ
จากครู ชุมชน กรรมการสถานศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการเรียน การสอน 
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกับทุกฝุายและทุกกลุ่มสาระ มีการติดตามผลการเรียน โดยใช้ฐานข้อมูล
นักเรียน และข้อมูลแต่ละวิชา เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ และท าให้ดีกว่า ความคาดหวังของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและส่วนตลาด 

2) จากการระดมสมองจากครู, นักเรียน, ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกัน  
โรงเรียนได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทาง Modern school โดยจัดท าแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้อง และรองรับ
กับการใช้งาน ICT ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ แบบ E-Classroom เครือข่ายและฐานความรู้ เพ่ือสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ รวบรวมสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ส่งเสริมการใช้ ICTให้แก่นักเรียน โดยทุก
ห้องมีคอมพิวเตอร์ระบบ Lan ตั้งอยู่หลังห้อง สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันที จัดบรรยากาศการเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี มีกิจกรรมทางวิชาการ มีการจัดกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ สร้างให้เกิด
วัฒนธรรมในการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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3.2 เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) โรงเรียนมีกลไกในการรับฟังเสียงจากผู้เรียนผ่านครูผู้สอน การสังเกตการณ์ 

ทั้งทางตรงทางอ้อม กระทู้ในกระดานข่าว กรรมการนักเรียน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน กรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร การส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหาได้   

2) โรงเรียนมกีารวัดความพึงพอใจของนักเรียนผ่าน 4 กลุ่มงาน และ มีค าถาม 
ปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะเพ่ือทางโรงเรียนจะน าไปปรับปรุงต่อไป โรงเรียนได้ใช้ข้อมูลเชิง
เทียบเคียงกับคู่แข่ง และมีการประเมินความไม่พึงพอใจของนักเรียนและของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจให้
ข้อมูลและสารสนเทศที่ช่วยในการพัฒนาการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) โรงเรียนจะมีการรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเพ่ือใช้ในการติดตาม 
ประเมินผลการเรียนรู้ มีการใช้สารสนเทศของผู้เรียน รวมทั้งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของประชากร         
ในจังหวัดมาเพ่ือก าหนดกลุ่มผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และการก าหนดโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

4) โรงเรียนมีการก าหนดแนวทางการเรียนรู้จากผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ และการใช้ข้อมูลได้มีการปรับปรุงเพ่ือให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาดและทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนอยู่เสมอ 

4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  

4.1  การวัดวิเคราะห์และปรับปรุงผลการด าเนินการ  
1) ระบบตัวชี้วัด:  โรงเรียนมีการก าหนดตัววัดเพ่ือใช้ในการติดตาม 

กระบวนการท างาน เช่น การเรียนการสอน การติดตามความก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการรายงานผล
ในระบบการประกันคุณภาพ มีกระบวนการที่เป็นระบบในการเลือกและบูรณาการตัววัด ข้อมูล และ
สารสนเทศ เพื่อติดตามและตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือใช้สนับสนุน
การตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธฺและเพ่ือสร้างนวัตกรรม 

2) การวิเคราะห์: โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้  
และอัตราการขาดเรียน เพื่อน ามาสนับสนุนการทบทวนผลการด าเนินการและเพ่ือใช้ตรวจประเมินผล
ความส าเร็จและความก้าวหน้าของโรงเรียนเทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

3) การปรับปรุง:มีการประชุมของผู้บริหารและกลุ่มงานต่าง ๆ อย่าง 
สม่ าเสมอ เพ่ือทบทวนผลการด าเนินการและแปลงผลการทบทวนไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่อง ที่ต้อง
น าไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งโอกาสในการสร้างนวัตกรรมทั่วทั้งโรงเรียน 

4.2 การจัดการข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ 
1)  โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือใช้ในการติดตาม 

ความก้าวหน้าของแผนงานและโครงการ รวมทั้งการรายงานผลในระบบการประกันคุณภาพ  
การด าเนินการด้านความปลอดภัยและการรักษาความลับ รวมทั้งการระบุความต้องการและความพร้อมในการ
ใช้งานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เรียนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ 
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2) การจัดการความรู้: โรงเรียนมีการประชุมกลุ่มสาระ กลุ่มงาน  
การรวบรวม Best practices กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระดานสนทนา web Gotoknow มีการสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มสาระวิชา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างผู้บริหาร ครู  กับ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ไปใช้ในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

3) โรงเรียนมีการมุ่งเน้นการใช้ระบบ ICT เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน 
และสร้างวัฒนธรรมในการใช้ ICT ให้กับนักเรียน มีการเตรียมการเมื่อมีกรณีฉุกเฉิน เพ่ือให้ข้อมูล  และ
สารสนเทศทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวางแผนพัฒนา
เพ่ือให้ระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทันกับความต้องการและทิศทางของบริการทางการศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

5.  การมุ่งเน้นบุคลากร  

5.1 ความผูกพันของบุคลากร 
1) ผู้บริหารมีการก าหนดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานออกเป็นสองกลุ่ม รวมทั้งปัจจัย 

ที่มีผลต่อความผูกพัน และได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมโดยสื่อสารเรื่องที่ควรรู้ทุกเรื่องตลอดเวลา ให้
ท างานด้วยความสบายใจ มีการก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ ความผูกพันของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
ก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
                                      2) มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนระหว่างกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระ 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้แสดงความคิดเห็น มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานที่ชัดเจน เป็น
ระบบเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีและสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อ
โรงเรียน 

 3) มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลงานที่ชัดเจน ผ่านการท าประชาพิจารณ์  
โดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน ผลงานดีเด่น การกระจายตามกลุ่มงาน และความถี่ในการ
ได้รับค่าตอบแทนที่ผ่านมา มีการยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีดเด่นในสามกลุ่มหลัก ได้แก่ สอนดี ดูแลนักเรียน
ดี และบ าเพ็ญประโยชน์/อุทิศตน นอกจากนี้ยังมีการกระตุ้นด้วยการให้สิ่งจูงใจพิเศษ เช่นรางวัลไปเที่ยว
ต่างประเทศเป็นต้น  

       4) ระบบการพัฒนาบุคลากร:  ครูประเมินตนเอง เพื่อนครูประเมิน 
และผู้บริหารประเมินแล้วจัดท า Individual Development Plan เพ่ือน ามาค้นหาปัญหาอุปสรรค          
และสิ่งที่ต้องปรับปรุง หัวข้อที่ใช้ในการพัฒนาครูแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ไก้แก่ ความรู้ด้านการจัดการเรียน 
การสอน การใช้เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต เช่น ผลงานทางวิชาการ  ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ และรอง
ผู้อ านวยการ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรบทักษะการบริหารจากสพฐ. ระบบการเรียนรู้ของครู ผ่านกลุ่มสาระ 
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ฐานข้อมูลสื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเครือข่าย การฝึกอบรม และการดูงานโดยพิจารณาประเด็นที่
สอดคล้องกับความสามารถพิเศษ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน เพ่ือการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 

       5.2 สภาพแวดล้อมบุคลากร 
                                 1) โรงเรียนมีการก าหนดอัตราก าลังตามเกณฑ์มาตรฐานของสพฐ. และมี 
การว่าจ้างครูต่างชาติและครูอัตราพิเศษมาช่วยสอน มีการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะของบุคลากรที่มีอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
                                2) โรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่
ดีในโรงเรียนโดยเน้นที่บรรยากาศทางวิชาการ เป็นหลักได้แก่  ความสะอาด ความร่มรื่น ความปลอดภัย ความ
สะดวก ความสวยงาม ความอบอุ่น สร้างบรรยากาศในห้องเรียนและห้องพักครูจน ได้รับรางวัลจากกรม
อนามัยในการเป็นสถานที่ท างานน่าอยู่ จัดให้มีพ้ืนที่การท างานที่เหมาะสม ครูมีห้องเป็นสัดส่วน  

          3) ผู้บริหารก าหนดนโยบายในการให้อิสรภาพในการท างานแก่ครูทุกคนให้มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาห้องเรียนและศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดอุปกรณ์ สวัสดิการยามเจ็บไข้          
การศึกษาดูงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของบุคลากรละตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิผล 
6.  การจัดการกระบวนการ  

1.1 ระบบงาน 
1) การจัดระบบงานของโรงเรียน สามารถแบ่งกลุ่มงานที่ท าทั้งหมดในโรงเรียน 

ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ระบบการจัดการเรียนการสอน  ระบบสนับสนุนจัดการเรียนการสอน และระบบการ
บริการกับคนในองค์กร เช่น อ านวยความสะดวก การจัดการสถานที่เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้ ส่วน
การบริหารงานแบ่งออก 4 กลุ่มงาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ งานบริหารบุคคลและงบประมาณ งาน
บริหารกิจการนักเรียน และงานบริหารทั่วไป ส่วนการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระ  

2) โรงเรียนมีการสนับสนุนให้เน้น ICT ในการเรียนการสอน และมีการจัดกลุ่ม 
นักเรียนออกตามความสามารถ มีการเตรียมพร้อมในระบบการจัดการ การเรียนการสอน ต่อภัยพิบัติ หรือ
ภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้การเรียนการสอนต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการฟ้ืนฟูสภาพหลังเกิดเหตุการณ์ 

1.2 การจัดการกระบวนการ 
1)โรงเรียนมีการออกแบบและสร้างนวัตกรรมในกระบวนการ ตลอดจนการน า 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ขององค์กร และความคล่องตัว  รอบเวลา การเพ่ิมผลผลิต การควบคุม
ต้นทุน ประสิทธิผลอื่นๆ และประสิทธิภาพ มาพิจารณา 

2)ในกระบวนการสอน ครูแต่ละคนจะเตรียมแผนการสอน โดยยึดตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษา และมีกรรมการนิเทศและกลุ่มสาระตรวจสอบเนื้อหาว่าครอบคลุมหรือไม่ มีการสร้างแนว
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เช่นแผนการจัดการเรียนรู้ และคู่มือนักเรียน มีการติดตามประเมินผลว่า ครูได้
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ด าเนินการสอนและการใช้สารสนเทศตามวัตถุประสงค์และแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ มีการประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียน  

3)  โรงเรียนมีการประเมินความสามารถและจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อดูแลได้มี 
การติดตามผลการสอนโดยนิเทศ และการตรวจประเมินโดยกรรมการประกันคุณภาพ โรงเรียนมีการปรับปรุง
กระบวนการผ่านการประเมินในระบบต่าง ๆ ตั้งแต่การประเมินในชั้นเรียน การประเมินของหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกลุ่มงาน และการประชุมของผู้บริหาร มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเสนอโครงการ
ปรับปรุง และมีการจูงใจด้วยรางวัลต่าง ๆ จนปรากฏผลในรูปของรางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับ เพ่ือมุ่งให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จสูงสุด รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมในระดับสถาบัน 
7.  ผลลัพธ์ 
 จากการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันอย่างมีคุณภาพ  ทั้งองค์กร โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สามารถสรุปได้ 4  ด้าน ได้แก่ ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน  ด้านผลที่เกิดกับ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร  และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า จากการด าเนินการสามารถ จ าแนกผลลัพธ์ได้ 4  
ด้าน ได้แก่ ด้านผู้เรียน  ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด้านสถานศึกษาและและด้านความ
เชื่อมั่นและศรัทธาโรงเรียน มีดังนี้ 
 
 1. ด้านผู้เรียน 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเมื่อคิดจากจ านวนนักเรียนที่มี 
คะแนนการสอบวัดความรู้พื้นฐานในระดับดี จากการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ (O-Net) ในปี 2553  
พบว่า มีพัฒนาการของจ านวนผู้ที่ได้คะแนนสอบในระดับดีเพ่ิมขึ้น จ านวน  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ จาก  8  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ได้แก่  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึก  ศิลปะ   การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ  ดังตาราง  
 
ตารางที ่1  แสดงคะแนนจากแบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ ระหว่าง ปีการศึกษา  
               2555 - 2557   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 
คณิตศาสตร์ 21.99 20.55 29.11 
วิทยาศาสตร์ 24.73 27.40 28.96 
ภาษาอังกฤษ 18.22 13.04 26.78 
ภาษาไทย 34.01 39.73 46.46 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 38.89 37.86 42.23 
สุขศึกษาและพลศึกษา 55.63 70.02 50.66 
ศิลปะ 30.90 28.22 42.64 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 32.24 46.11 46.32 
รวมเฉลี่ย 32.08 35.37 39.15 
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ตารางที่ 2  แสดงคะแนนจากแบบทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา 
              2555 - 2557  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

คณิตศาสตร์ 21.76 17.43 19.72 
วิทยาศาสตร์ 32.53 29.18 30.96 
ภาษาอังกฤษ 20.13 22.58 21.21 
ภาษาไทย 45.56 47.70 50.88 
สังคมศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม 35.99 32.13 35.21 
สุขศึกษาและพลศึกษา 53.79 60.35 52.39 
ศิลปะ 31.90 28.16 33.82 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 44.74 51.05 49.15 
รวมเฉลี่ย 35.80 288.58 36.07 

 
2)   นักเรียนมีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยเป็นผู้มีวินัย  มีความรับผิดชอบ

และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวทีมีเมตตา
กรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวมประหยัด รู้จักใช้ทรัพย ์ สิ่งของส่วนตน  และส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย   และด ารงไว้ ซึ่งความเป็นไทย โดยมีระดับ
การปฏิบัติโดยรวมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 
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3)   ผลงานนักเรียน 
ล าดับที่ กิจกรรมการประกวดแข่งขัน 

1 เด็กชายวายุภัทร  ทัตเศษ และเด็กชายศุภกฤต ชิณศรี  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน Cross 
word ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 
2556 เมืองทองธานี 

2 นายชูเกียรติ  ค าโสภา  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน Cross word  ระดับชั้น  ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 เมืองทองธานี 

3 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจ าปีการศึกษา 2555 เมืองทองธานี 

4 รางวัลเหรียญเงิน ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจ าปีการศึกษา 2555 เมืองทองธานี 

5 รางวัลเหรียญเงิน วงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท  ก  ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจ าปีการศึกษา 2555 เมืองทองธานี 

6 รางวัลเหรียญเงิน วงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท  ข  ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจ าปีการศึกษา 2554 
 เมืองทองธานี 

 
2. ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

ผลงานผู้บริหาร 
 
ล าดับที่ ผลงาน/รางวัล 

1 นายประเสริฐ  ช านาญพันธ์ รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2556 
2 นายประเสริฐ  ช านาญพันธ์ รางวัลผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษดีเด่น ประจ าปี 2557  
3 นายสรสิช  แขวงแข่งขัน  รางวัลผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจ าปี 2555 
4 นายสรสิช  แขวงแข่งขัน  รางวัลผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจ าปี 2556 
5 นางชัชฎา  อุดมสิทธิ์ รางวัลรอง ผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2557 
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ผลงานครูและบุคลากรในโรงเรียน 
ล าดับที่ ผลงาน/รางวัล 

1 นางสุระพี  อาคมคง รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS   ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ าปี
การศึกษา 2556  เมืองทองธานี 

2 นางผุสดี  กินขุนทด รางวัลเหรียญทอง OBEC AWARDS   ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ประจ าปี
การศึกษา 2556    จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  

3 นางปาลิกา  ทัตเศษ ครูผู้ฝึกสอน  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน Cross word ระดับชั้น ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 เมืองทองธานี 

4 นางรมณ  ชมชื่น ครูผู้ฝึกสอน  เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขัน Cross word  ระดับชั้น  ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ าปีการศึกษา 2556 เมืองทองธานี 

5 นายพิพัฒน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์ ครูผู้ฝึกสอน  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจ าปี
การศึกษา 2555 เมืองทองธานี 

6 นายพิพัฒน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์ ครูผู้ฝึกสอน  รางวัลเหรียญเงิน ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภท
ชาย ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจ าปีการศึกษา 
2555 เมืองทองธานี 

7 นายพิพัฒน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์และนายไพโรจน์  ผิวเณรและคณะครู 25 คน ครูผู้ฝึกสอน  
รางวัลเหรียญเงิน วงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท  ก  ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ประจ าปีการศึกษา 2555 เมืองทองธานี 

8 นายพิพัฒน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์และนายไพโรจน์  ผิวเณรและคณะครู 25 คน รางวัลเหรียญเงิน 
วงดนตรีลูกทุ่ง  ประเภท  ข  ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
61 ประจ าปีการศึกษา 2554 
 เมืองทองธานี 

9   รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลหนึ่งแสนครูดี   ประจ าปี 2555ประจ าปี 2555--2557  จ านวน  36 คน2557  จ านวน  36 คน  
10 รางวัลครูสอนดี  ประจ าปี 2555  จ านวน  4  คนประจ าปี 2555  จ านวน  4  คน 
11 ครูดีในดวงใจ  
12 รางวัลครูดีเด่น 
13  
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3. ด้านสถานศึกษา 
 ล าดับที่  รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 

 1 รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจ าปี 2557 
 2 สถานศึกษาพอเพียง ประจ าปี 2555 
3 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 2556 

 
4.  ด้านความเชื่อม่ันและศรัทธาโรงเรียน 
    - จ านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ 
     ปีการศึกษา 2555 จ านวน           1,714  คน 
    ปีการศึกษา  2556 จ านวน           1,696  คน 
     ปีการศึกษา  2557 จ านวน           1,719  คน 
     ปีการศึกษา  2558 จ านวน           1,754  คน 
   - โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนในการบริหารโรงเรียนได้
ประมาณ ปีละ 532,6005.-บาท  


