
รายงานวธิีการและผลการด าเนินงาน 
ตามเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน (OBECQA) 
ประจ าปี  2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
134 ถนนเทพคุณากร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 



โครงสร้างโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร 
 
 

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สมาคมครู ผู้ปกครอง 
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน/พิเศษ 
2. งานวางแผนงานด้านวิชาการ 

3. งานจัดการเรียนการสอน 
     - 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

6. งานวัดผล ประเมินผล การเทียบโอน 
7. งานจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

    วิชาการ 
8. งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน เพื่อใช้ 

    ในสถานศึกษา 
9. งานทะเบียนนักเรียน 

     - งานทะเบียนนักเรียน ม.ต้น 
     - งานทะเบียนนักเรียน ม.ปลาย 

10. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
11. งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 

12. งานรับนักเรียน 
13. งานการศึกษาพิเศษ 

14. งานประสานความร่วมมือในการพัฒนา 
      วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
15. งานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่ 
      บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน  
      สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่ 

      จัดการศึกษา 
16. งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ 

      การศึกษา 
17. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

18. งานนิเทศการศึกษา 
19. งานห้องสมุด 

20. งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
21. งานพิพิธภัณฑ์ 

22.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
23.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
24.งานสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ   

    การศึกษา 
25. งานสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

1. งานจัดทำแผนงบประมาณ 
2. งานบริหารงบประมาณ 

3. งานตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงิน 
4. งานพัสดุและสินทรัพย์ 

5. งานการเงิน 
6. งานบัญชี 

7. งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 
    - ผู้จัดการสวัสดิการร้านจำหน่ายอาหาร 
    - รองผู้จัดการสวัสดิการร้านจำหน่าย 

      อาหาร 
    - งานระดมทรัพยากร 
8. งานสวัสดิการโรงเรียน 

    - ผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 
    - รองผู้จัดการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 

9. งานยานพาหนะ 
10. งานบริหารบ้านพัก 
11. งานควบคุมภายใน 

12. งานนโยบายและแผน 
13. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 
1. งานอาคารสถานที่ 

2. งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม 
    แหล่งเรียนรู้ 

3. งานบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
4. งานโภชนาการ 

5. งานคุ้มครองผู้บริโภค 
6. งานสาธารณูปโภค 

7. งานบริการสื่อสารและงาน 
    ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

8. งานโสตทัศนศึกษา 
9. งานประเมินผลการดำเนินงาน 
      บริการและอาคารสถานที่ 

10. งานสารบรรณและธุรการโรงเรียน 
11. งานโรงเรียนกับชุมชน 
12. งานบริการสาธารณะ 

13. งานสำนักงานผู้อำนวยการ  
14. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

  
 

งานบริหารกิจการนักเรียน 

 
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานระดับชั้น 

4. งานรักษาความปลอดภัย เวรยาม 
5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6. งานส่งเสริมวินัยและความประพฤติ 

    นักเรียน 
7. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

    โรงเรียน 
8. งานกิจกรรมรักษาดินแดน 
9. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

10. งานประสานเครือข่ายศิษย์เก่า 
11. งาน TO BE NUMBER ONE 

12. งานทัศนศึกษา 
13. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานกิจการ 

     นักเรียน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 
2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 

3. งานทะเบียนประวัติ 
4. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ 

    ปฏิบัติราชการ 
5. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
6. งานวินัยและรักษาวินัย 
7. งานออกจากราชการ 

8. งานประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งและ 
    วิทยฐานะ 

9.งานเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครู 
    และลูกจ้างประจำ 

10.งานสร้างและเผยแพร่เกียรติ 
    ประวัติโรงเรียน 

11.งานจัดระบบและบริหารพัฒนา 
     องค์กร 

12.งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาฯ 

13. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 



 
อภธิานศัพท ์

 
1. WSTR MODEL หมายถึง รูปแบบการบริหารที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 

W :  Worldwide   =   พฒันาผูเ้รียนสูม่าตรฐานสากล 
S :  Sufficiency economy   =   พฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุธรรมตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
T : Technology   =   พฒันาผูเ้รียนโดยใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนรูแ้ละบริหารจดัการองคก์ร 
R : Resource center   =   พฒันาแหลง่เรียนรูศิ้ลปวฒันธรรมอย่างมีคณุภาพ 

 
2. ADDIE MODEL หมายถึง รูปแบบการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

A :  Analysis   =   การวิเคราะหปั์ญหา 
D :  Design   =   การออกแบบ 

D :  Development   =   การพฒันาปรบัปรุง 
I :  Implementation คือการใชน้วตักรรม 

               E :  Evaluation   =   การประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 
 รายงานวิธีการและผลการด าเนินงานตามเกณฑค์ณุภาพ OBECQA ประจ าปีการศกึษา 2563  
ของโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  เป็นภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการและวิธีการด าเนินงานเพื่อสรา้งระบบ
คณุภาพขององคก์รและรบัการตรวจประเมินตามเกณฑค์ณุภาพการศกึษา เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  เขา้รว่มโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลดว้ยความมุ่งมั่น ในการพฒันา
องคก์ร  เพื่อใหเ้ป็นองคก์รที่มีคณุภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ทัง้การจดัหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน 
เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีศกัยภาพสูส่ากล  รวมถึงการสรา้งระบบการบรหิารจดัการอย่างมีคณุภาพ  เพื่อกา้วสูค่วาม
เป็นสากล  จึงไดจ้ดัท ารายงานวิธีการและผลการด าเนินงานฉบบันีข้ึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจประเมินผล 
การด าเนินงาน  แนวทางการประเมิน OBECQA 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารไดร้บัความรว่มมือจากผูบ้รหิาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา 
เครือข่ายผูป้กครอง  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการพฒันาคณุภาพ ระบบการบรหิารจดัการสู่ 
การเป็นสากลต่อไป 
 
 
 
              ( ว่าที่ ร.ต.เกชา  กลิ่นเพ็ง ) 

     ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 
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ก. สภาพแวดลอ้มขององคก์ร (Organizational Environment)    1 
ข. ความสมัพนัธร์ะดบัองคก์ร (Organizational Relationships)     7 

   2.  สภาวการณข์ององคก์ร (Organizational Situation)      9 
ก. สภาพแวดลอ้มของการแข่งขนั (Competitive Environment)    9 
ข. บริบทเชิงกลยทุธ ์(Strategic Context)       10 
ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินงาน (Performance Improvement System) 10 

หมวด 1  การน าองคก์ร (Leadership)        11 
1.1 การน าองคก์รโดยผูน้  าระดบัสงู (Senior Leadership)     11 

ก. วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  และค่านิยม (Vision, Mission and Values)              12 
 ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน  

     (Communication and  Organizational PERFORMANCE)   16 
1.2 การก ากบัดแูลองคก์รและความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
       (Governance  and  Societal Responsibilities)     18 
 ก. การก ากบัดแูลโรงเรียน (Organizational  GOVERNANCE)   18 
 ข. การประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและมีจรยิธรรม  

   (Legal and  ETHICAL BEHAVIOR)       19 
 ค. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Societal  Responsibilities)    20 

หมวด 2  กลยุทธ ์(Strategy)         22 
2.1 การจดัท ากลยทุธ ์(Strategy Development)      22 
 ก. กระบวนการจดัท ากลยทุธ์ (Strategy Development PROCESS)  22 

 ข. วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์(STRATEGIC OBJECTIVES)   29 

ก 



สารบัญ 
 
หน้า 

2.2 การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategy Implementation)     31 
 ก. การจดัท าแผนปฏิบติัการและการถ่ายทอดสูก่ารปฏิบติั 

    (ACTION PLAN Development and DEPLOYMENT)   31 
 ข. การปรบัเปลี่ยนแผนปฏิบติัการ  (ACTION PLAN Modification)  34 

หมวด 3  นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder)    35 
3.1 เสียงของนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  
         (VOICE OF THE STUDENT and Stakeholder)     35 

ก. การรบัฟังนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  
(STUDENT and Stakeholder Listening)     35 

ข. การประเมินความพงึพอใจและความผกูพนัองนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย       
(Determination of STUDENT and Stakeholders Satisfaction and 

ENGAGEMENT)         36 
3.2  ความผกูพนัของนกัเรียนและผูม้ีสว่ยไดส้ว่นเสีย  
          (Student and Stakeholder Engagement)      38 

ก. หลกัสตูรและการสนบัสนุนนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  
     (Product Offerings STUDENT and Stakeholder Support)   38 

 ข. การสรา้งความสมัพนัธก์บันกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  
    (Building STUDENT and Stakeholders Relationships)   41 

หมวด 4  การวัด การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้  
                 (Measurement, Analysis and Knowledge Management)    43 

4.1 การวดั การวิเคราะหแ์ละการปรบัปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน  
       (Measurement, Analysis and Improvement of Organization Performance) 43 
 ก. การวดัผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Measurement)   43 
 ข. การวิเคราะหแ์ละทบทวนผลการด าเนินการ  

    (PERFORMANCE ANALYSIS and Review)    47 
 ค. การปรบัปรุงผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Improvement)  48 
4.2 การจดัการความรู ้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        (Knowledge Management, Information and Information Technology)  49 
 ก. ความรูข้ององคก์ร (Organization Knowledge)    49 

 



สารบัญ 
 

หน้า 
ข. ขอ้มลู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Data, Information and Information Technology)    51 

หมวด 5  บุคลากร (Workforce)        54 
5.1 สภาพแวดลอ้มของบคุลากร (Workforce Environment)    54 
 ก. ขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร  

    (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)    54 
 ข. บรรยากาศในการท างานองบคุลากร (WORKFORCE Climate)  59 
5.2 ความผกูพนัของบุคลากร (Workforce Engagement)     60 
 ก. ความผกูพนัและผลการปฏิบติังานของบคุลากร  

    (WORKFORCE ENGAGEMENT and PERFORMNCE)   60 
 ข. การพฒันาบุคลากรและผูน้  า (Workforce and Leader Development)  62 

หมวด 6  การปฏิบัติการ (Operations)        64 
6.1 กระบวนการท างาน (Work Process)      64 
 ก. การออกแบบหลกัสตูรและกระบวนการ  (Product and PROCESS Design) 64 
 ข. การจดัการกระบวนการ (PROCESS Management)    67 
 ค. การจดัการนวตักรรม (INNVATION Management)    70 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบติัการ (Operational Effectiveness)    71 
 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  

      (PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS)    71 
 ข. การจดัการห่วงโซ่อปุทาน (Supply-Chain Management)   72 
 ค. การเตรียมความพรอ้มดา้นความปลอดภยัและภาวะฉุกเฉิน    72 

    (Safety and Emergency Preparedness)      
หมวด 7  ผลลัพธ ์(RESULTS)        75 

7.1  ผลลพัธด์า้นหลกัสตูรและกระบวนการ (Product and Process RESULTS)  75 
ก. ผลลพัธด์า้นหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้นกัเรียน  
     (STUDENT Focused Product and PROCESS Result)   75 
ข. ผลลพัธด์า้นประสิทธิผลของกระบวนการท างาน  
    (WORK PROCESS EFFECTIVENESS RESULTS)   79 
ค. ผลลพัธด์า้นการจดัการห่วงโซ่อปุทาน  
(Supply- Chain Management RESULTS)     80 



สารบัญ 
 

หน้า 
7.2  ผลลพัธด์า้นนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  
         (STUDENT and Stakeholder-Focused Results)     81 
 ก. ผลลพัธด์า้นนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  

    (STUDENT and Stakeholder-Focused RESULTS)    81 
7.3  ผลลพัธด์า้นบุคลากร (WORKFORCE – Focused RESULT)   82 
 ก. ผลลพัธด์า้นบุคลากร  (WORKFORCE – Focused RESULT)   82 
7.4  ผลลพัธด์า้นการน าองคก์รและการก ากบัดแูลองคก์ร  
         (Leadership and Governance Results)      85 

ก. ผลลพัธด์า้นการน าองคก์รและการก ากบัดแูลองคก์รและความรบัผิดชอบต่อสงัคม       
      (Leadership Governance and Societal Results)    85 

7.5  ผลลพัธด์า้นการเงินและตลาด (Financial and Market Results)   86 
 ก. ผลลพัธด์า้นการเงินและตลาด (Financial and Market RESULTS)  86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่  หน้า 

ตารางที่ 1 ก (1) แผนการเรียนหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 2 
ตารางที่ 1 ก(2) ขอ้มลูบุคลากรโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  5 
ตารางที่ 2 ข  
ตารางที่ 2.1ก (1) 
ตารางที่ 4.1ก(1) 
ตารางที่ 5.1ข(2)   
ตารางที่ 6.1ก (1) 
ตารางที่ 6.1ก (2)-2   
ตารางที่ 6.1ข (2)-2   
ตารางที่ 6.1ค  
ตารางที ่6.1ค (2) 
ตารางที่ 7.1ก   
 

  
ตารางที่ 7.1ข (2) 
 
ตารางที่ 7.2 (2)  
 
ตารางที่ 7.3 ก(1) -1 
ตารางที่ 7.3 ก(1) -2  
ตารางที่ 7.3 ก(4)  
ตารางที่ 7.4 ก(1)  
ตารางที่ 7.5 ก(1)  
 
 
  
 

ตารางแสดงความทา้ทาย ความไดเ้ปรียบและโอกาสเชิงกลยทุธ์ 
วิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรค 
แสดงรูปแบบการทบทวนและปรบัปรุงขอ้มลูและสารสนเทศ 
แสดงนโยบายและสิทธิประโยชนข์องบุคลากร 
แสดงกระบวนการที่สรา้งคณุค่ากบัขอ้ก าหนดที่ส  าคญั 
แสดงการออกแบบกระบวนการท างาน 
แสดงกระบวนการหลกัและกระบวนการสนบัสนนุของโรงเรียน 
แสดงวิธีการปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
แสดงกระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
แสดงจ านวนการรบันกัเรียนเขา้ศกึษาต่อระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1 และ
มธัยมศกึษาปีที่ 4 ปีการศกึษา 2561 – 2562 ของโรงเรียนวดัโสธร 
วรารามวรวิหาร 
แสดงการเตรียมพรอ้มต่อภาวะฉกุเฉินของโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 
ปี 2561-2563 
แสดงการเขา้รว่มประชมุผูป้กครองนกัเรียน โรงเรียนวดัโสธรวราราม
วรวิหาร ปีการศึกษา 2561-2563 
แสดงจ านวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 
แสดงอตัราก าลงัจ าแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู ้ปีการศึกษา 2561-2563 
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             สารบัญแผนภาพ 
 
กระบวนการวดัผลและการจดัการความรู ้
การเลือกขอ้มลูและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 
กระบวนการจดัการสารสนเทศและการจดัการความรูข้องโรงเรียน 
การจดัการขอ้มลูสารสนเทศพรอ้มงาน 
ขัน้ตอนการก าหนดคณุลกัษณะและทกัษะของบคุลากร 
วิธีการสรรหาบุคลากรใหม่ 
แสดงขัน้ตอนการก าหนดสมรรถนะและการรกัษาบุคลากรใหม่ 
ความส าเรจ็ในการท างาน 
แสดงการจดัการเปลี่ยนแปลงบคุลากร 
บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

แสดงวฒันธรรมและการปฏิบติังานของบุคลากร 
แสดงการสรา้งความผูกพนักบัองคก์ร 

แสดงระบบการจดัการกบัผลการปฏิบติังานของบุคลากร 
แสดงการประเมินเพื่อพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
แสดงการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ 
แสดงกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ของโรงเรียน 
แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ  
(Process  Efficiency and Effectiveness) ของโรงเรียนวัดโสธร 
วรารามวรวิหาร 
แสดงรอ้ยละของจ านวนนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-6  
ที่มีผลการเรียนระดบั 3 ขึน้ไป 
แสดงรอ้ยละของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลายปีการศกึษา  2561-2563 
การเปรียบเทียบ ค่ารอ้ยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน  
(O-NET)  ปีการศกึษา 2561-2563 

การเปรียบเทียบ ค่ารอ้ยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6  
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน  
(O-NET)  ปีการศกึษา 2561-2563 
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แสดงผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร
สถานศึกษาและการจดัการเรียนการสอนของครู                                                                                                                      
แสดงจ านวนนกัเรียนที่เขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัของรฐับาล  
มหาวิทยาลยัเอกชน สายอาชีพ และอื่นๆ ในปีการศึกษา 2561-2563 
แสดงรอ้ยละความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการบรกิารของโรงเรียน 
วดัโสธรวรารามวรวิหาร 
แสดงรอ้ยละของความพงึพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการท างาน  
ปี 2561-2563 
แสดงรอ้ยละความผูกพนัของบคุลากรต่ออตัราการลาออก ยา้ยออก 
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โครงร่างองคก์ร (Organizational Profile) 
 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ตัง้อยู่เลขที่ 134 ถนนเทพคณุากร  ต าบลหนา้เมือง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  รหสัไปรษณีย ์ 24000   โทรศพัท ์0-3851-1989   โทรสาร 0-3851-5073 
Email : watsothonschool@gmail.com  Website :  www.wstr.ac.th   บนเนือ้ที่  112  ไร ่สงักดั  ส านกังาน 
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จดัการเรียนการสอนในระดับปฐมวยัและระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ตัง้แต่ชัน้อนบุาล  1  ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6  รบันกัเรียนในเขตพืน้ที่บรกิารและนอกเขตพืน้ที่บรกิาร จดัการศกึษา
มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพมุ่งสูม่าตรฐานสากล  มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ มีทกัษะ 
ในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุและมีคณุภาพชีวิตที่ดี  ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรบั
ของนกัเรียน  ผูป้กครอง  ชมุชน  จะเห็นไดจ้ากจ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มมากขึน้ทกุปี 
 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน  215   คน (ขอ้มูล 31 มีนาคม
2564)  มีนายสทุธิพล  ไตรรตันส์ิงหกลุ  เป็นผูอ้  านวยการโรงเรียน  แบ่งการบรหิารโรงเรียนเป็น 5 กลุม่งาน  
คือ กลุม่บรหิารงานวิชาการ  กลุม่บรหิารงานงบประมาณ  กลุม่บรหิารงานบคุคล  กลุม่บรหิารงานทั่วไป   
งานบริหารกิจการนักเรียน  ดา้นการบริหารทัง้ 5 กลุ่มงาน  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  มีรองผูอ้  านวยการ
จ านวน 4  คน แต่ระบบกลุ่มบริหารของโรงเรียนมี 5 กลุ่ม  จึงใชว้ิธีการแต่งตัง้ขา้ราชการครูที่มีคณุสมบติัตามสาย
งานขึน้มาปฏิบติัหนา้ที่รองผูอ้  านวยการเพื่อใหส้มบรูณท์กุกลุม่งาน 
 
1. ลักษณะองคก์ร (Organizational Description) 
   ก. สภาพแวดล้อมขององคก์ร (Organizational Environment) 
     (1) หลักสูตร (Production Offerings) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  จดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัและระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ตัง้แต่ชัน้อนบุาล  1 ถึงชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 โดยจดัหลกัสตูรและแผนการเรียนที่หลากหลาย  ตอบสนองต่อ 
ความตอ้งการของชมุชน  ผูป้กครอง  นกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  ดงันี ้
 หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และจดัตามความตอ้งการของชมุชนในปีการศกึษา 2563  ดงันี ้
 

ระดับชั้น แผนการเรียน จ านวนห้องเรียน 
ปฐมวยั 3 แผนการเรียน 
จ านวน 10 หอ้งเรียน 

1.แผนการเรียนทั่วไป 
2.แผนการเรียนภาษาองักฤษ 
3.แผนการเรียนภาษาจีน 

4 
4 
2 

ประถมศึกษา  
3 แผนการเรียน 
จ านวน 24 หอ้งเรียน 

1.แผนการเรียนทั่วไป 
2.แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(EIS) 
3.แผนการเรียนภาษาจีน 

11 
7 
6 
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ระดับชั้น แผนการเรียน จ านวนห้องเรียน 

มธัยมศกึษาตอนตน้ 
11 แผนการเรียน  
จ านวน 41 หอ้งเรียน 

1. แผนการเรียนภาษาจีน – ภาษาญ่ีปุ่ น-ภาษาเกาหลี 
2. แผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาองักฤษ 
3. แผนการเรียนสงัคม – ภาษาองักฤษ 
4. แผนการเรียนคอมพิวเตอร ์–ธุรกิจ 
5. แผนการเรียนการงานอาชีพ 
6. แผนการเรียนพลศกึษา 
7. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(เตรียมทหาร) 
8. แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์
9. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(EIS) 
10.แผนการเรียนศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ 
11.แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์ คอมพิวเตอร ์

3 
3 
3 
3 
6 
3 
3 
7 
3 
3 
4 

มธัยมศกึษาตอนปลาย 
8 แผนการเรียน  
จ านวน 29 หอ้งเรียน 

1. แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่ น-ภาษาเกาหลี 
2. แผนการเรียนภาษา-สงัคม 
3. แผนการเรียนคณิต – ภาษา 
4.แผนการเรียนการงานอาชีพ ดนตรี  
5.แผนการเรียนพลศกึษา 
6.แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(เตรียมแพทย)์ 
7 แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(เตรียมวิศวะ) 
8.แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(EIS) 

4 
3 
2 
3 
3 
4 
7 
3 

ตารางที่ 1 ก (1) แผนการเรียนหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 
 

 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จัดหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยการประชมุวางแผนของคณะกรรมการหลกัสตูรของโรงเรียนตาม
บริบทและสภาพแวดล้อมและน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  นอกจากนีย้ังรับฟังความต้องการของ
นักเรียน  ผูป้กครองและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ในดา้นต่าง  ๆ  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีแผนการเรียนที่
หลากหลาย   

หลักสูตรอนุบาล  จดัหลกัสูตรที่มุ่งเนน้ทักษะชีวิต  ทกัษะทางวิชาการและความถนัดของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
แผนการเรียนภาษาจีน  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ  แผนการเรียนทั่วไป ในแผนการเรียนภาษาจีน และ
ภาษาองักฤษ  ด าเนินการจดัการเรียนการเรียนโดยครูต่างชาติคู่กบัครูไทย 
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หลักสูตรประถมศึกษา จัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นทางวิชาการและดา้นภาษา  ไดแ้ก่  แผนการเรียนทั่วไป  

แผนการเรียนภาษาจีน  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(EIS) ในแผนการเรียนภาษาจีน และแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(EIS)  ด าเนินการจดัการเรียนการเรียนโดยครูต่างชาติ  เนน้ดา้นการใชท้กัษะการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวนั  นกัเรียนสามารถใชป้ระโยคง่ายๆในชีวิตประจ าวนั 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  จดัหลกัสตูรที่มุ่งเนน้ทางวิชาการและความถนดัของผูเ้รียน  ไดแ้ก่  
แผนการเรียนภาษาจีน   แผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาองักฤษ   แผนการเรียนสงัคม – ภาษาองักฤษ     
แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ –ธุรกิจ  แผนการเรียนการงานอาชีพ   แผนการเรียนพลศึกษา   แผนการเรียน
วิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(เตรียมทหาร)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์ 
คอมพิวเตอร ์    แผนการเรียนศิลปะ-ดนตร-ีนาฏศิลป์   แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์EIS (English for 

Integrated Studies)  เพื่อตอบสนองผูเ้รียนที่ตอ้งการพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตรแ์ละภาษาองักฤษ
ที่เขม้มากขึน้  โดยการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละคอมพิวเตอร ์
เป็นภาษาองักฤษโดยครูไทยและครูต่างชาติ 
 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  จดัหลกัสตูรมุ่งสง่เสรมิทกัษะทางวิชาการและทกัษะอาชีพ เพื่อเตรียม 
ความพรอ้มในการศกึษาต่อในระดบัที่สงูขึน้  รวมทัง้การประกอบอาชีพตามความถนดัของตนเอง  โดยเปิดแผน 
การเรียนภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่ น  แผนการเรียนภาษา-สงัคม แผนการเรียนคณิต – ภาษา   แผนการเรียน 
การงานอาชีพ  ดนตรี   แผนการเรียนพลศกึษา  แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(เตรียมแพทย)์  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(เตรียมวิศวะ)  และแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์EIS  
(English for Integrated Studies) 
 นอกจากนีโ้รงเรียนยงัไดน้ าหลกัสตูรสถานศกึษาที่เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล  มาจดัการเรียน 
การสอนรายวิชาเพิ่มเติม  วิชาการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Independent Study : IS1)  วิชาการสื่อสารและการ
น าเสนอ (Communication and Presentation : IS2) ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1/1 ประถมศึกษาปีที่ 2 /1 
ประถมศกึษาปีที่ 3 /1 ,3 / 2 ประถมศกึษาปีที่ 4 / 1  ประถมศกึษาปีที่ 5 /1  ประถมศกึษาปีที่ 6 / 1   มธัยมศกึษา 
ปีที่ 2 และมธัยมศกึษาปีที่ 5 เพื่อสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพ  ตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็น 
พลโลก 
 จากหลกัสตูรและแผนการเรียนที่หลากหลายตัง้แต่ระดบัชัน้ปฐมวัย ประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  มุ่งมั่นในการส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีคุณลกัษณะตาม
มาตรฐานสากลทัง้ในดา้นวิชาการ  การสื่อสาร 2 ภาษา  การผลิตชิน้งานอย่างสรา้งสรรค ์ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน
ไดเ้ลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  ส่งผลใหโ้รงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นที่ยอมรบัของนักเรียน  
ผูป้กครองและชมุชน  
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นอกจากหลกัสตูรที่หลากหลายแลว้  โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารใชรู้ปแบบ WSTR MODEL โดย 

 W (World Class Standard)  การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล    
S (Sufficiency economy) นอ้มน าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการบริหารสถานศึกษาและการจดั 
การเรียนการสอน  T (Technology) น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบรหิารจดัการสถานศึกษาและการจดัการเรียน 
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  R (Research) ใชก้ระบวนการวิจยัในการบรหิารสถานศกึษาและในการจดั 
การเรียนการสอน   ในการบรหิารงานของโรงเรียน  โดยผูน้  าระดบัสงูของโรงเรียนใช ้PDCA ในการบรหิารงาน 
 เพื่อพฒันาคณุภาพผูเ้รียนในดา้นวิชาการรว่มกบัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ 
พงึประสงคแ์ละสง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ มีการก ากบัติดตาม  ตรวจสอบและพฒันางานของโรงเรียน 
 

 (2) วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES) 
 วิสัยทัศน ์ผูเ้รียนทุกคนเป็นคนดี มีความรู ้สู่สากล บนแนววิถีพทุธ  รุดหนา้เทคโนโลยี กีฬาดี วฒันธรรม
เด่น เนน้สิ่งแวดลอ้ม นอ้มน าวิถีพอเพียง ขานรบัระเบียงเศรษฐกิจ ใกลช้ิดชมุชน 
 พันธกิจ 

1. จดัการศกึษาใหผู้เ้รียนมีคณุภาพสูม่าตรฐานสากล 
2. ปลกูฝังผูเ้รียนใหม้ีคณุธรรม  จรยิธรรม  ตามแนวทางวิถีพทุธ  และสง่เสรมิสขุภาพอนามยัที่ดี

ของผูเ้รียน 
3. ยกระดบัการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนรูแ้ละบรหิารจดัการ 
4. พฒันาสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้อ านวยต่อการเรียนรูแ้ละสง่เสริมศิลปวฒันธรรมอย่างมีคณุภาพ 
5. สง่เสรมิการด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สง่เสรมิการเรียนรู ้ทกัษะทางอาชีพและจดัการศกึษาแบบทวิศกึษา 
7. สนบัสนนุการมีสว่นรว่มของชมุชนในการจดัการศกึษา 

ค่านิยม 
“มุ่งสูส่ากล สรา้งคนมีคณุธรรม กา้วล า้วิชาการ เนน้งานวฒันธรรม นอ้มน าความพอเพียง” 
มุ่งสูส่ากล    : พฒันาผูเ้รียนสูค่วามเป็นสากล 
สรา้งคนมีคณุธรรม : อบรมสั่งสอนผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี 
กา้วล า้วิชาการ  : สง่เสรมิผูเ้รียนใหม้ีพฒันาการดา้นวิชาการ 
เนน้งานวฒันธรรม : จดักระบวนการเรียนรี่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมทอ้งถิ่น ชมุชน 
นอ้มน าความพอเพียง : พฒันากระบวนการจดัการเรียนรูโ้ดยสอดแทรกหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)  ที่นักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวราราม

วรวิหารทกุคนตอ้งมี 
1. มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาชาติสูส่ากล 
2. เป็นคนดีมีคณุธรรม ยดึมั่นหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. เป็นผูน้  าในการอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิแหลง่เรียนรูด้า้นศิลปวฒันธรรม 
4. ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้

 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 
 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  มีลักษณะโดยรวมของบุคลากร คือ ฝ่ายบริหาร  ครูผู้สอน  ได้แก่ 
ขา้ราชการครู  พนกังานราชการ  ครูอตัราจา้ง  ครูชาวต่างชาติ  ลกูจา้ง ไดแ้ก่ ลกูจา้งประจ า  ลกูจา้งชั่วคราว 
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1.ผูบ้รหิาร 5 - - 5 - - 2 3 - 5 - 
2.ครูผู้สอน 
2.1 ขา้ราชการครู 
2.2 พนกังานราชการ 
2.3 ครูอตัราจา้ง 
2.4 ครูผูท้รงคณุคา่ 
2.4 ครูชาวตา่งชาต ิ
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3.  ลูกจ้าง 
3.1 ลกูจา้งประจ า 
3.2 ลกูจา้งชั่วคราว 

15 
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4 
11 

รวม 215 15 170 29 1 149 28 23 - 200 15 
ร้อยละของบุคลากร 100 6.98 79.07 13.49 0.46 69.30 13.02 10.70 - 93.02 6.98 

ตารางที่1 ก(2) ขอ้มลูบคุลากรโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร วนัที่ 31 มีนาคม 2564 
 

 ปัจจัยส าคัญทีท่ าให้บุคลากรมุ่งมั่นในการท างาน เพื่อบรรลวุิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของโรงเรียนคือ 
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารบริหารโดยใหฝ่้ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการท างาน  
แสดงความคิดเห็น  รว่มแรงรว่มใจกนั บคุลากรเขา้รบัการอบรม พฒันาดา้นวิชาการและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
เพื่อส่งเสริมใหค้รูเป็นครูมืออาชีพ  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองคก์ร
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของโรงเรียน  รวมถึงความตอ้งการของผูเ้รียน  ชมุชน และ
ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
 กลุ่มทีแ่ต่งตั้งให้ท าหน้าทีเ่จรจาสิทธิประโยชนก์ับโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
 การจดัตัง้กลุม่ท าหนา้ที่เจรจาสิทธิ์และดแูลผลประโยชนข์องโรงเรียน ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศกึษา 
ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  เครือข่ายผูป้กครอง  สมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  คณะกรรมการสภานกัเรียน 
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สิทธิประโยชนแ์ละข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยทีส่ าคัญของบุคลากร 

 การด าเนินการดา้นสิทธิประโยชนแ์ละขอ้ก าหนดพิเศษดา้นสขุภาพและความปลอดภัยส าหรบับุคลากร 
ไดแ้ก่  บริการตรวจสุขภาพประจ าปี  โดยงานอนามัยติดต่อประสานโรงพยาบาลภาครฐัมาตรวจสุขภาพให้กับ
คณะครูและบุคลากร  จดัสวสัดิการช่วยเหลือบุคลากรและครอบครวั เช่น มอบของขวญั  เขา้เยี่ยมแก่บุคลากรครู
หรือคนในครอบครวัเมื่อยามเจ็บป่วย  จัดสวัสดิการช่วยเหลือครอบครวับุคลากรที่ประสบเหตุหรือมีการเสียชีวิต 
จดัสวสัดิการที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังาน เช่น บริการน า้ด่ืม  อาหารอ่ิมละ 30 บาท  จดัเวรยามรกัษาการณภ์ายใน
บรเิวณโรงเรียนตลอด  24 ชั่วโมง  ทัง้ในวนัราชการและนอกเวลาราชการ จดัใหม้ีหอ้งพยาบาล มีครูและเจา้หนา้ที่
พยาบาลดแูลเบือ้ตน้  จดัท าประกนัชีวิตและอบุติัเหตใุหก้บับคุลากรครูและนกัเรียนทกุคน 
(4) สินทรัพย ์(Assets) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  ตัง้อยู่บนที่ดินจ านวน 30 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา มีทรพัยส์ินดา้นอาคาร
สถานที่  ไดแ้ก่  อาคารเรียน 4 อาคาร  อาคารอเนกประสงค ์1 อาคาร   อาคารโรงอาหารและโรงครวัประกอบ
อาหาร 2 อาคาร  อาคารฝึกงาน 1 อาคาร  อาคารศูนยกี์ฬา 1 อาคาร บา้นพักครูและบา้นพักนักการภารโรง 41 
หลงั  หอ้งสว้ม  6 หลงั  ลานธรรม 1 แห่ง หอ้งสมดุและหอ้งสมดุธรรมมีชีวิต 2 หอ้ง สนามบาสเกตบอล 2 สนาม 
สนามฟุตบอล 1 สนาม ภายในอาคารเรียนประกอบดว้ยหอ้งเรียนจ านวน 93 หอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการเฉพาะ
ทัง้หมด จ านวน 26  หอ้ง หอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตรจ์ านวน 1 หอ้ง หอ้งปฏิบติัการทางภาษาจ านวน 2 หอ้ง 
หอ้งปฏิบติัการทางดนตรี นาฏศิลป์ ทศันศิลป์ จ านวน 6 หอ้ง หอ้งปฏิบติัการทางคอมพิวเตอรจ์ านวน 4 หอ้ง  
หอ้งปฏิบติัการเก่ียวกบัการงานอาชีพ จ านวน 5 หอ้ง หอ้งจรยิธรรมจ านวน  2  หอ้ง  หอ้งประชมุ จ านวน 4 หอ้ง 
นอกจากนีย้งัมีการติดตัง้ Projector, โทรทศัน,์ คอมพิวเตอร ์ เพื่อสง่เสรมิการจดัการเรียนการสอนโดยใชส้ื่อ 
เทคโนโลยีของครู  จดัหาสื่ออปุกรณก์ารเรียนการสอนที่เอือ้ประโยชนต่์อการเรียนรูข้องนกัเรียน จดัสรรงบประมาณ
สนบัสนนุใหก้บักลุม่สาระการเรียนรู ้ กลุม่งาน  น าไปใชป้ระโยชนใ์นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้จดับรกิารสิ่งอ านวย
ความสะดวกใหก้บัครูในหอ้งพกัครู และจดับรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้ป็นแหลง่เรียนรูส้  าหรบันกัเรียน 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) 
 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ  ด าเนินการภายใตส้ภาพแวดลอ้มกฎระเบียบ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  ค าสั่ง 
นโยบาย  ขอ้ก าหนดส าคญัของบคุลากรโรงเรียน ดงันี ้พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553   กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553  หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พทุธศกัราช 2551  พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ  
เก่ียวกบัการรบันกัเรียน  ระเบียบว่าดว้ยการบริหารงบประมาณและพสัด ุระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิก
จ่ายเงินเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานของสว่นราชการ  ระเบียบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548   
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ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชมุระหว่างประเทศ (ฉบบัที่ 3 ) 
พ.ศ.2555  ขอ้บงัคบัครุุสภาว่าดว้ยมาตรวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ. 2548   
ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าดว้ยการวดัผลและประเมินผลตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เวรรกัษาความปลอดภัย  แนวปฏิบัติในการสรา้งความปลอดภัยและสรา้งวินัย
จราจรทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
ข. ความสัมพันธร์ะดับองคก์ร (Organizational Relationships) 
    (1) โครงสร้างองคก์ร (Organizational Structure) 
 การก ากับดูแลองคก์ร (GOVERNANCE system) 
 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ไดอ้อกแบบโครงสรา้งขององคก์ร  โดยค านึงถึงภารกิจหลกัในการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามขอ้เสนอโรงเรียนของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและค านึงถึงภาระ
งานของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามเกณฑร์างวัลคุณภาพ ดังไดแ้สดงตาม
แผนภาพโครงสรา้งการบริหาร จากแผนภาพดงักล่าว  โรงเรียนไดแ้บ่งกลุ่มการบริหารเป็น 4 กลุ่มงานและ 1 งาน
ไดแ้ก่  กลุม่บรหิารงานวิชาการ  กลุม่บรหิารงานงบประมาณ  กลุม่บรหิารงานบคุคล  กลุม่บรหิารงานทั่วไป   
งานบริหารกิจการนกัเรียน  โดยมีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน เป็นผูร้บัผิดชอบในแต่ละกลุ่มงาน โรงเรียนไดก้ าหนด
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ เป็นกลุ่มงาน  มีบทบาทหน้าที่และความ รับผิดชอบตามที่ก าหนดในค าสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มงาน มีการกระจายอ านาจและการตดัสินใจในระดบัโรงเรียน  มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  การวางแผนด าเนินงาน  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจกบัผูน้  าสถานศึกษา  รบัฟัง
ความคิดเห็นของบคุลากรในโรงเรียน เช่น การประชมุครูประจ าเดือน  การประชมุครูภายในกลุม่สาระการเรียนรู ้
    (2) นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENTS and STAKEHOLDERS) 
           นักเรียน (STUDENTS) โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารเป็นโรงเรียนประเภททั่วไป ไดค้ดัเลือกนกัเรียน
ตามเกณฑแ์ละวิธีการของ สพฐ. คือ ก าหนดใหโ้รงเรียนมีเขตพืน้ที่บริการ  ไดแ้ก่ เด็กจากทุกต าบลในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา และนอกเขตพืน้ที่บริการ  ถา้นกัเรียนในเขตพืน้ที่บริการมาสมคัรไม่ครบจ านวนนกัเรียน
ตามแผนที่ก าหนดไว ้ จะรบันกัเรียนนอกเขตพืน้ที่บรกิารจนครบจ านวนตามแผน  โดยนกัเรียนจะท าการทดสอบวดั
แววความรู ้ เพื่อคดัเลือกตามแผนการเรียนท่ีหลากหลายของหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรียนวดัโสธร 
วรารามวรวิหาร  ระดับปฐมวัย มี 3 แผนการเรียน ไดแ้ก่ แผนการเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และ
แผนการเรียนภาษาจีน  จ านวน 11 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา มี  3 แผนการเรียน  แผนการเรียนทั่วไป 
แผนการเรียนภาษาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (EIS) และแผนการเรียนภาษาจีน  จ านวน 24 ห้องเรียน  
มัธยมศึกษาตอนตน้ มี 11 แผนการเรียน ไดแ้ก่ แผนการเรียนภาษาจีน-ญ่ีปุ่ น-เกาหลี  แผนการเรียนภาษาไทย-
อังกฤษ-เกาหลี  แผนการเรียนสังคม-อังกฤษ  แผนการเรียนคอมพิวเตอร์-ธุรกิจ  แผนการเรียนการงานอาชีพ  
แผนการเรียนพลศกึษา  แผนการเรียนวิทย-์คณิต  แผนการเรียนวิทย-์คณิต (EIS)  แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
(เตรียมทหาร)  แผนการเรียนวิทย-์คอมพิวเตอร ์แผนการเรียนศิลปะ-ดนตร-ีนาฎศิลป์  จ านวน 41 หอ้งเรียน  
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มธัยมศกึษาตอนปลาย มี 8 แผนการเรียน ไดแ้ก่ แผนการเรียนจีน-ญ่ีปุ่ น  แผนการเรียนภาษา- สงัคม   
แผนการเรียนคณิต-ภาษา  แผนการเรียนการงานอาชีพ-ดนตรี แผนการเรียนพลศกึษา แผนการเรียนวิทย-์คณิต 
(เตรียมแพทย)์ แผนการเรียนวิทย-์คณิต (เตรียมวิศวะ) และแผนการเรียนวิทย-์คณิต (EIS) จ านวน 29 หอ้งเรียน 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDERS) กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียของโรงเรียน ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครอง
นักเรียน มีการจัดตัง้เครือข่ายผูป้กครอง  เพื่อรบัความคิดเห็นในที่ประชุมผูป้กครองของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
โดยผ่านมาทางครูที่ปรึกษาและมีการคัดเลือกตัวแทนผูป้กครองของแต่ละหอ้งเรียน เป็นคณะกรรมการเครือข่าย
ผูป้กครอง ซึ่งมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นดา้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนทัง้ดา้นวิชาการและช่วยเหลือดูแลนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ
แผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน พรอ้มขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผูเ้รียน กลุม่ชมุชน โรงเรียนในกลุม่สหวิทยาเขต องคก์รภาครฐั เอกชนที่อยู่ในเขตพืน้ที่บรกิาร  
กลุ่มหน่วยงานตน้สงักัด ไดแ้ก่ ส  านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และกระทรวงศกึษาธิการ 
     (3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS)  
          ผูส้่งมอบดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพืน้ที่บริการ นอกเขต
พืน้ที่บรกิารจงัหวดัฉะเชิงเทรา  
          ผูส้่งมอบดา้นการสนับสนุนทางการศึกษา ไดแ้ก่ บริษัทหา้งรา้นต่าง ๆที่เป็นคู่สญัญากับโรงเรียน ส่งมอบ
วัสดุอุปกรณ์การเรียน เช่น หนังสือเรียน ครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดและทันตาม
ก าหนดเวลา 
         พันธมิตรและผูส้นับสนุนของโรงเรียน ไดแ้ก่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณด้าน
อาคารสถานที่  ทนุการศกึษาสนบัสนนุการศกึษาแก่เด็กยากจน เรียนดี, ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา ดา้นนโยบายชาติ ทิศทางและกรอบการด าเนินงานในการพฒันาการศกึษา, เครือข่ายผูป้กครอง  
ใหก้ารสนบัสนนุดา้นการพฒันาการศกึษาในการสรา้งนวตักรรม รว่มประชมุพฒันาโรงเรียนอย่างนอ้ยภาคเรียนละ  
1 ครัง้  พันธมิตรที่ส  าคัญในการบริหารโรงเรียน ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัราชภัฎราชนครินทรฉ์ะเชิงเทรา เป็นสถาบนั 
การศกึษาที่รองรบัผูเ้รียนที่จบการศกึษาจากโรงเรียน  
 ข้อก าหนดทีส่ าคัญของห่วงโซ่อุปทาน (Supply-chain) ของโรงเรียน ไดแ้ก่ หลกัสตูรสถานศกึษา 
ที่มีโครงสรา้งและแผนการเรียนที่หลากหลาย  ยึดหยุ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียน  ครูมีทักษะและเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา จดักระบวนการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนที่สง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะ  
สรา้งผลงานในรูปแบบของโครงงาน  กิจกรรม IS ( Independent Study ) ฝึกผูเ้รียนคิด วิเคราะห ์สรา้งผลงานและ
น าเสนอผลงานอย่างสรา้งสรรค ์ ระบบดแูลนกัเรียนที่ส่งเสริม ติดตามแกไ้ขผูเ้รียนใหม้ีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
สิ่งเหล่านีเ้ป็นเป้าหมายหลกัของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในการอบรมสั่งสอนใหผู้เ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง
ของสงัคม 
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2. สภาวการณข์ององคก์ร (Organizational Situation) 
   ก. สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (Competitive Environment) 
        (1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position)  
        สภาพแวดลอ้มของการแข่งขัน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดเป็นโรงเรียนประเภททั่วไป  ขนาดใหญ่
พิเศษ  มีการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามความคาดหวังของผูเ้รียน  ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและ
คาดหวงัใหโ้รงเรียนจัดการศึกษาไดอ้ย่างมีคณุภาพ  นกัเรียนจบหลกัสูตรฯ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ได้
ตามความคาดหวงั  เพื่อใหโ้รงเรียนมีพฒันาการดา้นคณุภาพการศึกษา โรงเรียนใชผ้ลการจดัการศึกษาโรงเรียน
เบญจมราชรงัสฤษฎิ์ 2 เป็นคู่เทียบ  โดยพิจารณาจากการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน O-NET   
ผลการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนและจ านวนนกัเรียนที่เพิ่มขึน้ทกุปีการศึกษา 
        ปัจจยัแห่งความส าเร็จ สิ่งที่โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารตอ้งท าใหดี้ที่สดุเพื่อใหอ้งคก์รไดร้บัการพฒันาที่
สงูกว่าคู่เทียบ เพื่อใหบ้รรลวุิสยัทศัน ์ โดยสรา้งโอกาสใหก้บัผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยใหผู้ม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย
มีสว่นรว่มในการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัและสรา้งเสรมิเครือข่ายความสมัพนัธท์างสงัคม 
       (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
             โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร อยู่ในเขตพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  มีการปรบัปรุง
พฒันาหลกัสตูรใหม้ีความหลากหลายตอบสนองสภาวะแวดลอ้มทางสงัคม  ความตอ้งการของผูเ้รียนและสง่เสริม
ทกัษะของผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพสงูขึน้ เช่น หลกัสตูรสถานศึกษา แผนการเรียน วิทยาศาสตร ์ –คณิตศาสตร ์EIS ที่
เนน้การสอนวิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์เป็นภาษาองักฤษ  แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร ์ 
(เตรียมวิศวะ) แผนการเรียน วิทยาศาสตร-์ คณิตศาสตร ์(เตรียมแพทย)์ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการไปเรียน 
ต่อในระดับที่สูงขึน้  มีการเรียนเสริมภาษาที่ 2 คือ ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ่ น  ภาษาเกาหลี  ที่รองรบัความพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  และความเป็นมาตรฐานสากล 
 สว่นความเปลี่ยนแปลงในอีก 2 ปีชา้งหนา้ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารจะมีครูรุ่นใหม่เป็นจ านวนมาก  
เนื่องจากโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารไม่ค่อยไดร้บัยา้ยบคุลากรครู  แต่จะรบัครูบรรจใุหม่  ซึ่งประสบการณก์าร
ท างาน  ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นจะมีค่อนขา้งนอ้ย  โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารไดส้่งเสริมใหค้รูอบรมและ
ฝึกทักษะการท างานกับบุคคลที่มีประสบการณ์  ส่งผลใหบุ้คลากรครูมีโอกาสสรา้งนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ตอ้งการและความสามารถที่แตกต่างกนั 
             โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารมีการสรา้งความเชื่อมั่นกบัผูเ้รียนและผูป้กครองผ่านระบบดแูลช่วยเหลือ
นกัเรียน  สรา้งวฒันธรรมแห่งการเรียนรูใ้นองคก์ร  พฒันาแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลายภายในโรงเรียนและศกึษาจาก
แหลง่เรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน โดยน าวงจรคณุภาพ PDCA  มาใชใ้นการบรหิารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
        (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ (Comparative Data) 

โรงเรียนคู่เทียบ คือ โรงเรียนเบญจมราชรงัสฤษฎิ์ 2  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัโรงเรียน
มาตรฐานสากล  เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรบัในหลายดา้น  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจึงน ามา
เทียบเคียงเพื่อพฒันาการศกึษา 
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   ข. บริบทเชิงกลยุทธ ์(Strategic Context) 
  ความทา้ทาย ความไดเ้ปรียบและโอกาสเชิงกลยทุธข์องโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ไดก้ าหนดดา้น
บรกิารจดัการหลกัสตูรการศึกษา ดา้นการปฏิบติั ทรพัยากร บุคคล ดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งที่จะ
สง่ผลต่อความยั่งยืนขององคก์ร  ตามตาราง ดงันี ้

ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์ โอกาสเชิงกลยุทธ ์
1.ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ระดบัสถานศึกษาและระดบัชาติ 

1.ผูส้อนมีความมุ่งมั่น รว่มมือ 
ท างานเป็นทีม 

1.ชมุชนใหก้ารสนบัสนนุดา้น
กิจกรรมของโรงเรียน 

2.ยกล าดบัของโรงเรียนในกลุม่
โรงเรียนแข่งขนั 

2.ผูส้อนมีความสามารถในการจดั
กระบวนการเรียนรู ้

2.เครือข่ายผูป้กครองใหค้วาม
รว่มมือที่หลากหลายต่อการบรหิาร
การศึกษา 

 3.ผูส้อนไดร้บัการพฒันาสูม่ืออาชีพ 3.บรกิารชมุชนดา้นสถานที่ เช่นใน
วนัหยุดราชการจะบรกิารสถานที่
สนามของโรงเรียนใหเ้ป็นที่จอดรถ
ส าหรบัคนที่มาไหวอ้งคห์ลวงพ่อ 
โสธร 

 4.ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียร่วมกนั
ก าหนดทิศทางของโรงเรียน 

 

ตารางที่ 2 ข  ตารางแสดงความทา้ทาย  ความไดเ้ปรียบและโอกาสเชิงกลยทุธ์ 
 

         ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Performance Improvement System) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  ไดใ้ชร้ะบบการบรหิารจดัการคณุภาพ  เพื่อพฒันาโรงเรียนใหม้ีคณุภาพ
โดยการน าวงจรคณุภาพ PDCA และ WSTR MODEL เป็นพืน้ฐานในการพฒันาระบบการบรหิารของโรงเรียน
ทัง้ระบบตามโครงสรา้งการบรหิาร  ที่มีบทบาท  หนา้ที่  ความรบัผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นกรอบใน
การปรบัปรุงผลการด าเนินงาน  ตามแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปี  โดยมีเป้าหมายส าคญั  คือ
มาตรฐานการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน  ที่มีตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมายเป็นตวัก าหนดความส าเรจ็ของผล
การด าเนินงาน 
 

 
 

 



                                                                                                 

หมวด 1 การน าองคก์ร (Leadership) 

 
1.1 การน าองคก์รโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารมีการน าองคก์รโดยผูน้  าระดบัสงูของโรงเรียนไดใ้ชก้ารบริหารงานแบบมี
สว่นรว่มดว้ยการประชมุหารือวิเคราะหส์ภาพปัจจุบนัปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นโดยใชก้ารวิเคราะห ์SWOT 

เพื่อก าหนดทิศทาง นโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงค ์ด าเนินการตามวงจรคณุภาพ PDCA มุ่งเนน้พฒันา
งานใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกันดว้ยระบบ WSTR Model สู่สถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศ แสดงดังแผนภาพที่ 1.1 
ดงันี ้

ก าหนด 
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์ 

และเปา้หมาย  
    ตามเกณฑ ์OBECQA 

                                    ปรบัปรุงและพฒันา 
                                                                                               จากปัญหาที่ประสบ 
                                                     วางแผน ออกแบบนวตักรรม ก าหนดทิศทางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  วดัและประเมินผลการด าเนินงาน 

 

                    มาตรฐานที่ 1                                  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร                               มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการ 
               คณุภาพของผูเ้รียน             ของผูบ้ริหารสถานศกึษา                                       เรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

                             ประเมินผลลพัธเ์ทียบกบัค่าเป้าหมายทัง้ตวัวดัระหวา่งด าเนินการและผลลพัธต์ามวตัถปุระสงค์ 

                                                                             
     ผ่านหรือไม่ผ่าน                                                                               ปรบัปรุง 

                                                  
                                                            Excellence School 

แผนภาพที ่1.1 แสดงกระบวนการรูปแบบการบรหิารงานเพื่อโรงเรียนที่เป็นเลิศโดยใช ้WSTR Model 

การบริหารจดัการเป็นไป 
อย่างไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ 

ไม่ผ่าน 

WSTR 

Model 
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จากแผนภาพที่ 1.1 แสดงกระบวนรูปแบบการบริหารงานเพื่อโรงเรียนที่เป็นเลิศโดยใช ้WSTR Model  

มาจากกระบวนการคิดวางแผนแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารและองค์กรภาคี
เครือข่ายทกุภาคสว่น โดยน าอกัษรย่อโรงเรียนมาเป็นชื่อ Model มีความหมายดงันี ้ 
 W : World Class Standard หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานสากล 
 S : Sufficiency economy หมายถึง น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร
สถานศกึษาและการจดัการเรียนการสอน 
 T :  Technology หมายถึง น าเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาและการจดัการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 R : Research หมายถึง ใชก้ระบวนการวิจยัในการบรหิารสถานศกึษาและในการจดัการเรียนการสอน 
 นอกจากนี ้โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารยังไดน้ ากระบวนการ PDCA มาใชใ้นการขับเคลื่อนทุกงาน   
P (Plan) เป็นการวางแผน ออกแบบนวัตกรรมและการด าเนินกิจกรรม โดยมีแผนปฏิบัติงานที่วางแผนไวอ้ย่าง
เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียน D (Do) เป็นการด าเนินการตามที่ไดว้างแผน
และออกแบบนวตักรรมไว ้C (Check) เป็นการใชว้งจรการประเมินและการปรบัปรุง ตรวจสอบการด าเนินงานและ
การบรหิารจดัการศกึษา ตามรูปแบบ WSTR Model  ซึ่งประเมินคณุภาพนกัเรียน คณุภาพสถานศึกษา คณุภาพ
ครูและบุคลากร เพื่อปรับปรุงแนวทางการด าเนินการให้ดีขึน้ A (Action) เป็นการพิจารณาผลที่ได้จากการ
ตรวจสอบ หากผลที่เกิดขึน้เป็นไปตามแผนที่วางไว ้ก็จะน าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินัน้มาจัดท าใหเ้ป็น
มาตรฐาน พรอ้มทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ไปอีก เช่น ท าใหบ้รรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกว่าเดิม หรือเสีย
ค่าใชจ้่ายนอ้ยกว่าเดิมหรือท าใหค้ณุภาพดียิ่งขึน้ แต่ถา้ผลที่ไดไ้ม่บรรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนที่วางไว ้จะน าขอ้มลูที่
รวบรวมไวม้าวิเคราะหแ์ละพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้        
ใชค้วามพยายามใหม้ากขึน้กว่าเดิม ทัง้นีต้อ้งครอบคลุมสมรรถนะหลกัของโรงเรียน อันจะส่งผลใหเ้กิดคุณภาพ    
3 ประการคือ คณุภาพผูเ้รียน (มฐ.1) คณุภาพสถานศึกษา(มฐ.2) คณุภาพครูและบุคลากร (มฐ.3) ซึ่งจะส่งผลให้
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในที่สดุ 

ก. วิสัยทัศน ์พันธกิจและค่านิยม (Vision, Mission and Values)  
    (1) วิสัยทัศน ์พันธกิจและค่านิยม  (Vision, Mission and Values) 

       ผูน้  าระดบัสงูของโรงเรียนไดใ้ชก้ารบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยการประชุมหารือ เปิดโอกาสใหค้รู บุคลากร  
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียและองคก์รที่ใหก้ารสนับสนุนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ก าหนด วิสยัทศัน ์ค่านิยมและพนัธกิจ แสดงดงัแผนภาพที่ 1.1ก(1) ดงันี ้
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                                                                  รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รที่ไดจ้าก 
                                                                   การประชมุหารือ/การตอบแบบสอบถาม 

 
                                                                  ทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจและคา่นิยมเดิม 

 
                                                   วิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น ความคาดหวงัของผูเ้กี่ยวขอ้ง 
                                                  จากการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก (SWOT ANALYSIS) 

 
         น าเสนอขอความเห็นชอบจาก                               ไม่ใช่                    

                                                                    คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

                                                                         
                                                                                                ใช ้
                                           ก าหนดเป็นวสิยัทศัน ์พนัธกิจและค่านิยมของโรงเรียน 

 
                                                        ด าเนินการตามวสิยัทศัน ์พนัธกิจและค่านิยมของโรงเรียน 
                      
                                                                             ประเมินผลการด าเนินการ 
                                                                           ใช ้
                                                        รายงานผลการด าเนินการ                                         ไม่ใช่ 
                                                    ตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจและค่านิยมเสนอผูเ้กี่ยวขอ้งทราบ                    

 
       แผนภาพที ่1.1ก (1.1) แสดงกระบวนการด าเนินการก าหนด วิสยัทศัน ์พนัธกิจและค่านิยม 

จากแผนภาพที่ 1.1ก (1.1) แสดงใหเ้ห็นกระบวนการประมวลขอ้มูลที่ไดจ้ากการประชุม หารือ ระบบ
สารสนเทศที่แสดงผลการด าเนินงานของโรงเรียนและขอ้มลูยอ้นกลบัที่ไดจ้ากการกรอกแบบสอบถามครู บคุลากร 
นกัเรียน ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียและองคก์รสนบัสนุน น ามาประกอบขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรียน ทบทวนวิสยัทศัน ์พันธ
กิจและค่านิยมเดิม ใชก้ารวิเคราะห ์SWOT ANALYSIS หาจดุอ่อน จดุแข็ง น านโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
นโยบายของ สพฐ. และจดุเนน้ของ สพม.6 ความคาดหวงัของนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย ผลของการวิเคราะห ์
SWOT พบว่า โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ มีปัจจัยภายนอกที่เอือ้ต่อการจัด
การศึกษา โรงเรียนจึงไดจ้ัดท าร่างวิสยัทัศนแ์ละค่านิยมเสนอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งพิจารณาและร่วมแสดงความคิดเห็น 
เมื่อน ามาปรบัปรุงจนสมบูรณแ์ลว้จึงไดน้ าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียนและประกาศใช ้ทัง้นี ้ผูอ้  านวยการโรงเรียนไดส้รา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ครู บุคลากร นกัเรียน ผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย และน าไปใชไ้ดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ผ่านงาน กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เมื่อน าไปใชแ้ลว้ คณะกรรมการท่ีไดร้บั
การแต่งตัง้ จะประเมินผล ทบทวนและปรบัปรุงพฒันาวิสยัทศันแ์ละค่านิยมทกุสิน้ปีงบประมาณ โดยใชรู้ปแบบ 

 

ปรับปรุง/พัฒนา 

ปรับปรุง/พัฒนา 
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WSTR Model ในการบริหารจัดการ สรุปการถ่ายทอดวิสยัทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ  ไปสู่การปฏิบติัโดยแสดง 
ดงัแผนภาพที่ 1.1ก(1.2) ดงันี ้

 

                                                             วิสยัทศัน ์ค่านิยม พนัธกิจของโรงเรียน 

 

         การถ่ายทอด 

 

       วิสยัทศันข์องโรงเรียน                   ค่านิยมของโรงเรยีน           พนัธกิจของโรงเรียน 

 

   ประชมุชีแ้จงผูเ้ก่ียวขอ้งทกุกลุม่            ฝ่ายบรหิารเนน้ย า้และปฏิบตัิเป็น     ประชมุชีแ้จง 

                                                                          แบบอย่างตามค่านิยม                ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุกลุ่ม 

 

     จดัท าแผ่นป้ายประชาสมัพนัธ ์             ครูเนน้ย า้ในการท างานและ   จดัท าเอกสารเผยแพร ่

        เผยแพรท่างอินเทอรเ์น็ต     ปฏิบตัิเป็นอย่างตามคา่นิยม     ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุกลุ่ม 

 

          ครูและนกัเรียนกล่าวถงึ          ผูน้  านกัเรียนฝึกปฏิบตัิระหว่างท างาน             คณะกรรมการแตง่ตัง้ 

          วิสยัทศันอ์ย่างสม ่าเสมอ  และเป็นแบบอย่างตามคา่นิยม            รว่มก าหนด 

           กลยทุธส่์งเสรมิพนัธกจิ 

 

          นกัเรียน ครู บคุลากร         นกัเรียนฝึกปฏิบตัิตาม            กลุ่มบรหิาร กลุ่มสาระฯ  

     ที่เก่ียวขอ้งรบัทราบวิสยัทศัน ์           ค่านิยมที่ปลกูฝัง           และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

         ของโรงเรียนอย่างทั่วถงึ         จดักิจกรรมโครงการส่งเสรมิกลยทุธ ์

 

                                      นกัเรียน ครู บคุลากรรว่มกิจกรรมโครงการท่ีส่งเสรมิวิสยัทศัน ์

                                         และพนัธกิจของโรงเรียนโดยปฏิบตัติามคา่นิยมของโรงเรยีน 
 

 

 

 

แผนภาพที่ 1.1ก (1.2) แสดงการถ่ายทอดวิสัยทัศน์  ค่านิยมและพันธกิจไปสู่การปฏิบัติ 
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(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม 
(Promoting Legal and Ethical Behavior) 

          ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นต่อการประพฤติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม โดยมีกระบวนการจัดท าประมวลจริยธรรม มีการประชุม นิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
เจา้หนา้ที่ ใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายและปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างอนัดีงามดา้นจรยิธรรม โดยก าหนด 
แนวทางและขอ้ตกลงขององคก์รใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตนตามระเบียบวินัย ผูบ้ริหารไม่เคยขาดราชการ เป็น
แบบอย่างที่ดีส่งผลต่อการท างาน ท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานเต็มศกัยภาพ โดยมีการเก็บขอ้มลูสารสนเทศ
การปฏิบัติงาน มีการสรา้งขวัญก าลังใจเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยด าเนินการจัด
กิจกรรม เช่น วนัเปิดบา้นวิชาการ มีการมอบเกียรติบตัรยกย่องเชิดชูเกียรติครู ครูดีศรีโสธร ครูสอนดี ครูที่ปรกึษา
ดีเด่น ครูผูน้  าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ครูผูม้ีจิตอาสา ครูปฏิบติัหนา้ที่ฝ่ายบริหารดีเด่น นอกจากนีย้ั งมอบเกียรติบตัร
ใหก้ับนักเรียนที่น าชื่อเสียงมาใหโ้รงเรียน หากผูบ้ริหารพบว่าผูใ้ตบ้งัคับบญัชาไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงขององคก์ร 
ผูบ้รหิารโรงเรียนจะนิเทศ ก ากบัติดตาม เพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงก่อใหเ้กิดการปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั 
 
                                                                     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 

                                                         รวมรวมกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวชิาชีพ/จดัท าเป็นคู่มือครู 
 

                                                                       การส่ือสารสองทางสรา้งความเขา้ใจและปฏิบตัิเหมือนกนั 
 

                                                                       ใช ้WSTR Model ในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อ 

                                                                     การบรหิารจดัการองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                                                                                                                                                                    ไม่ผ่าน 
                                                                    ครูและบคุลากรปฏิบตัิตามกฎหมาและระเบียบตา่ง ๆ หรือไม่ 
                                                                                ผ่าน 
                                                                                   เสรมิขวญัก าลงัใจ/ยกย่องเชดิชเูกียรติ 
 
 

(3) การสร้างโรงเรียนทีป่ระสบความส าเร็จ (Creating Successful Organization) 

          ผูบ้รหิารโรงเรียนด าเนินการบรหิารงานใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จในปัจจุบนัและอนาคต โดยใช้
รูปแบบการบรหิาร WSTR Model ควบคู่กบัการน าวงจรคณุภาพ PDCA เขา้มาประยกุตใ์ชก้บัการท างานประจ า
และการปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้รหิารเป็นผูน้  าในการรเิริ่ม ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทัง้สรา้งบรรยากาศ
ในการท างาน มีการสื่อสารกบัครูและบคุลากรทกุคนใหเ้ขา้ใจตรงกนั จดัระบบสารสนเทศใหม้ีความพรอ้ม สามารถ 
 

การส่งเสริม 

การประพฤต ิ

ปฏิบัติตาม 

กฎหมายและ 

มีจริยธรรม 

แผนภาพที1่.1ก (2) แสดงการสง่เสรมิการพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและมีจรยิธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรฯ 
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น าขอ้มลูที่จ  าเป็นไปใชใ้นการบริหารจดัการภายในโรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นในการบริหาร
โรงเรียนใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

นอกจากนีย้งัมีการบริหารงานแบบการท างานเป็นทีม ผูป้ฏิบติังานทุกคนมีส่วนร่วม มีการนิเทศ ติดตาม
งานอย่างเป็นระบบ โดยมอบหมายใหผู้ป้ฏิบติังานในระดบัรองผูอ้  านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม หวัหนา้งาน หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู ้เป็นผูร้่วมนิเทศแบบกลัยาณมิตร ช่วยเหลือเกือ้กูลกนั เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเกิดความส าเร็จ 
นอกจากนีย้งัสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน  ยกย่องเชิดชเูกียรติผูท้ี่ประสบความส าเร็จและชื่นชมในผลงาน
ในงานวนัรวมโรงเรียนและวนัเปิดบา้นวิชาการ เมื่อครูมีก าลงัใจที่ดี มีความรู ้ความเชี่ยวชาญตรง 
สาขาวิชา ก็ส่งผลที่มีคุณค่าสู่นักเรียน นักเรียนจะไดร้ับประสบการณ์ตรงทั้งดา้นคุณธรรมจริยธรรมและด้าน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสรมิสรา้งความรกั ความผกูพนัของนกัเรียนท่ีมีต่อครูและโรงเรียน 
 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและยอมรับความเส่ียงที่ผ่านการ
ประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISK Taking) 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีนโยบายใหทุ้กกลุ่มงาน (งานบริหาร งานฝ่าย งานกลุ่มสาระการเรียนรู)้ มีการนิเทศ มี
การประชุมปรกึษาหารือร่วมกัน ศึกษาสภาพแวดลอ้มและสภาพการปัจจบุนั สรา้งนวตักรรมในการบริหารจดัการ
ซึ่งใชรู้ปแบบ WSTR Model เป็นการพฒันาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล มีคณุธรรม จริยธรรมตามหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใชส้ื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูแ้ละการบริหารจดัการองคก์ร รวมทัง้พัฒนาแหล่งเ รียนรู ้
ศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ และรายงานผลการด าเนินงาน ถา้พบปัญหาหรืออุปสรรคก็จะปรึกษาหารือและ
รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของแต่ละกลุม่งานส าเรจ็ บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว ้รวมทัง้
การด าเนินการของโรงเรียนเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าให้แก่บุคลากร การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ทุกกิจกรรมของโรงเรียน 
 ผูบ้ริหารสรา้งบรรยากาศใหค้วามไวว้างใจ สรา้งทีมงานที่เขม้แข็ง โดยการจดัอบรมสมัมนาครูที่บรรจใุหม่
เป็นการเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน สรา้งผูน้  ารุ่นใหม่ ส่งเสริมใหม้ีความกลา้คิดกลา้แสดงออก กลา้
ลงมือท า ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและรบัฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อใหเ้กิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารมีนโยบายและส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญและเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชานัน้ ๆ และยงัจดัอบรมสมัมนาทกัษะความรูท้ี่จ  าเป็นส าหรบัครูในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการมีสว่นรว่มใน
การด าเนินงานทกุกิจกรรมของโรงเรียน โดยออกค าสั่งมอบหมายงานใหต้รงตามศกัยภาพของแต่ละบคุคล 
 
 ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน (Communication and Organizational 

PERFORMANCE) 

     (1) การส่ือสาร (Communication)  
          ผูบ้ริหารโรงเรียนด าเนินการสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจอนัดีต่อการปฏิบติังานกบัครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสื่อสารหลายรูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารโดยตรงกับ
ผูป้ฏิบติังานผ่านการประชมุครูประจ าเดือน การประชมุคณะกรรมการบรหิารงานโรงเรียน การประชมุหวัหนา้งาน 
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และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้และเป็นการประชุมลกัษณะสองทิศทาง คือ เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดแ้สดง
ความคิดเห็น ไดส้รา้งความเขา้ใจกบัทุกกลุม่งาน ท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานนอ้ย ผูบ้รหิารอนุญาตให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา้พบเพื่อรายงานหรือปรกึษาเก่ียวกบัการปฏิบติังานไดต้ลอดเวลา ก่อใหเ้กิดการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ังมีการสื่อสาร ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางและสื่อที่หลากหลาย ท าใหก้าร
สื่อสารรวดเรว็ ชดัเจนและทนัต่อเหตกุารณ ์
  ส าหรบัการสื่อสารเพื่อใหท้ราบถึงการตดัสินใจที่ส  าคญัและความจ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน เพื่อเสริมสรา้งใหม้ีผลการด าเนินงานที่ดีและใหค้วามส าคัญกับนักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  โดย
ผูบ้ริหารโรงเรียนจะด าเนินการใหม้ีการประชุมทีมงาน ผูบ้ริหารในส่วนที่เป็นหัวหน้างานของโรงเรียนร่วมกัน
วิเคราะหข์อ้มูลและผลการด าเนินงานในอดีตมาประกอบการตัดสินใจ  ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เรื่องที่ส  าคญั ๆ จากนัน้จะด าเนินการประชุมเพื่อชีแ้จงใหค้รูและบุคลากรของโรงเรียนไดร้บัทราบถึงเหตผุลในการ
ตัดสินใจ โดยให้ความส าคัญกับนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสรา้งความมั่นใจให้บุคลากรในองค์กร  
นอกจากนีผู้บ้ริหารโรงเรียนยังมีนโยบายเชิงรุกในการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยการเสริมแรง สรา้งขวญั
ก าลงัใจ ยกย่อง ชมเชยบคุลากรที่ปฏิบติังานดี ซึ่งการปฏิบติัดงักลา่วท าใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกนั  อีกทัง้ยงัสรา้ง
ความผกูพนักบับคุลากรไดเ้ป็นอย่างดี 

                   
                                   แผนภาพที ่1.1ข (1) ระบบการสื่อสารของโรงเรียน 
 
 (2) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Focus on Action)  
  ผูบ้ริหารโรงเรียนมุ่งเนน้การปฏิบติังานที่เป็นเลิศเพื่อใหบ้รรลวุิสยัทศัน ์พันธกิจและค่านิยม มีการ
ประเมินผลการท างานเป็นระยะ โดยใช ้WSTR Model เป็นเครื่องมือในการขบัเคลื่อนเพื่อใหก้ารด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าผลการประเมินและการนิเทศมาวิเคราะห ์เพื่อปรบัปรุง/พฒันาเป็นนวตักรรมใหม่ 
ๆ เพื่อบรรลวุิสยัทศันโ์รงเรียน ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
 
 
 
 
 

รูปแบบการส่ือสารของผูบ้รหิารโรงเรียน

ส่ือสารโดยตรง  

ส่ือสารสองทาง

ส่ือออนไลน์
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                                                       วางแผนงานจากวตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย 
                                                           ที่ไดก้ าหนดขึน้ ประชมุ วางแผน ก าหนดเป้าหมาย 

 
 

                                                              ปฏิบตัิตามขัน้ตอนในแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้
 
 

                                                     ตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนของแผนงาน 

 
 

                                                                         ปรบัปรุง แกไ้ข / พฒันานวตักรรม 

แผนภาพที ่1.1ข(2) แสดงกระบวนการปฏิบติังาน 
     จากแผนภาพที่ 1.1ข(2) โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารมีกระบวนการมุ่งเนน้การปฏิบติังานอย่างจรงิจงั 
โดยการด าเนินงานตามโครงสรา้งการบริหารของโรงเรียน มีการแต่งตัง้คณะกรรมการในการด าเนินงาน ก าหนด
ขอบข่ายงาน น าสู่การปฏิบัติ นิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างเป็นระบบ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์วิสัยทัศนใ์นการด าเนินงานของผูบ้ริหารโรงเรียน สรา้งคุณค่าและท าใหเ้กิดความสมดุลระหว่าง
นักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์และนักเรียนเป็นคนดี มี
คณุธรรม จรยิธรรม ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ในการเสรมิสรา้งสมรรถนะหลกัขององคก์ร 
 

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal Responsibilities)  
      ก. การก ากับดูแลโรงเรียน (Organizational GOVERNANCE) 
           (1) ระบบการก ากับดูแลโรงเรียน (GOVERNANCE System)  
       การจดัการศกึษาโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารมีดงันี ้

 
แผนภาพที ่1.2ก(1) แสดงระบบของการก ากบัดแูลการจดัการศกึษาโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร 
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    จากแผนภาพที่ 1.7 แสดงระบบของการก ากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร แบ่ง
ออกเป็น 2 งาน คือ งานประจ าตามโครงสรา้งการบริหารโรงเรียน ที่มีผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียน ท าหนา้ที่ก ากับดูแลกลุ่มบริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู ้โดยมีมาตรฐานการปฏิบั ติงานเป็น
เปา้หมายของการวดัประสิทธิภาพ และงานกลยุทธซ์ึ่งเป็นไปตามแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และแผนปฏิบติัการประจ าปี มีผูร้บัผิดชอบก ากบั
ดแูลตามค าสั่งโรงเรียน การวดัผลการด าเนินการดา้นประสิทธิผลโดยใชต้วัชีว้ัดและค่าเป้าหมายรายปีเมื่อสิน้สุด
แผนกลยุทธ ์โดยใช ้WSTR Model เป็นเครื่องมือในการขบัเคลื่อนเพื่อการบริหารองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดา้นกระบวนการทัง้ 2 งาน 
          (2) การประเมินผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Evaluation)  

   โรงเรียนประเมินผลการด าเนินการของผูบ้ริหารโรงเรียน (SENIOR LEADER)   โดยใชท้ฤษฎี
ระบบ (System Theory) พิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต ผลลพัธ์ และกระบวนการก ากับดูแลโรงเรียน โดย
ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดแนวปฏิบติัเพื่อเป็นระบบ ก ากบัดแูลโรงเรียน มีการประเมินกระบวนการ ประเมินผลผลิต 
ผลลพัธ ์โดยผูบ้ริหารโรงเรียนไดม้ีหลกัปฏิบติัใหค้รูและบุคลากร ผูเ้รียน ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ท าการประเมินผล น า
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการประเมินไปพฒันาตนเองและปรบัปรุงใหเ้กิดประสิทธิภาพ บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้โดย
ผูบ้รหิารสรุปผลการด าเนินการต่อที่ประชมุครูและบุคลากร และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
ข.การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 

        (1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Legal and Regulatory Behavior) 

   โรงเรียนไดค้าดการณถ์ึงความกังวลของสาธารณะ ( Public Concerns ) ที่มีต่อหลกัสูตร  การจัดการ
ศึกษาและการปฏิบติัการในอนาคต  โดยโรงเรียนด าเนินการแต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับ
ปัญหา ความตอ้งการและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อโรงเรียนและน าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนด าเนินงาน
ของโรงเรียน ในการจดัการศึกษาโดยโรงเรียนไดจ้ัดการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับริการ โดย
พฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย เช่น แผนการเรียนหอ้งวิทยาศาสตร–์คณิตศาสตร,์แผนการเรียน
วิทยาศาสตร–์คณิตศาสตร ์(เตรียมแพทย)์,แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์(เตรียมวิศวะ) แผนการเรียน
ภาษาจีน-ภาษาญ่ีปุ่ น, แผนการเรียนการงานอาชีพ, แผนการเรียนพลศกึษา  
 การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะ (Public Concerns) ที่มีต่อหลักสูตรและการ
ปฏิบติัการในอนาคต โดยผูบ้รหิารและฝ่ายบรหิารของโรงเรียนมีกระบวนการ เปา้ประสงคส์  าคญัในการด าเนินการ
เก่ียวกับความเสี่ยง  การจัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
แผนปฏิบติัการประจ าปีที่มีระบบก ากบัติดตาม ขอ้ก าหนดที่ชดัเจน 
 การเตรียมการเชิงรุกต่อความกงัวลและผลกระทบเหล่านี ้ รวมถึงการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและ
กระบวนการจดัการห่วงโซ่อปุทานที่มีประสิทธิผล โดยผูบ้รหิารและฝ่ายบริหารของโรงเรียนไดเ้ตรียมนโยบายเชิงรุก 
คือ การจดัท าวารสาร “ราชพฤกษส์าร” แจง้ข่าว ประชาสมัพนัธ ์แจง้ขอ้มลูทางเว็บไซด ์ แจง้ขอ้มลูนกัเรียนทาง 
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โปรแกรม Student Care ใหผู้ป้กครองไดร้บัทราบขอ้มลูนกัเรียนทกุดา้น เช่น การมาโรงเรียนของนกัเรียน เวลาเขา้-
ออกจากโรงเรียนในแต่ละวนั   เพื่อเป็นการจดัการปัญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ  และแจง้วิธีการด าเนินการที่เป็นระบบ
แก่บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน 
          (2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR) 
             โรงเรียนมีการด าเนินการส่งเสริมและสรา้งความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกดา้นขององคก์รเป็นไปอย่างมี
จริยธรรม  โดยจดัท าโครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมในโรงเรียน จดัใหม้ีการเขา้ค่ายคณุธรรมจริยธรรมในทุก
ระดับชั้น เด็กทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมค่ายคุณธรรมและจัดทุกปีการศึกษา เป็นการสรา้งความตระหนักให้กับครู  
บุคลากร  นกัเรียน ในการน าความรูไ้ปใชใ้นชีวิตจรงิ จากการปลกูฝังดา้นคณุธรรมจริยธรรมเป็นผลใหไ้ดร้บัรางวลั 
“โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว” ซึ่งนอกจากนักเรียนจะเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมแลว้ นักเรียนยังคิด
วิเคราะหปั์ญหา หาสาเหตขุองปัญหา และวิธีการแกไ้ข เกิดการเรียนรูแ้บบโครงงาน นกัเรียนแต่ละหอ้งจะช่วยกนั 
ท าโครงงานคุณธรรม  นอกจากนีแ้ลว้การฝึกอบรม สั่งสอน การจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการดา้นคุณธรรมใน
บทเรียน ยงัผลใหโ้รงเรียนไดร้บัพระราชทานรางวลัจากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดา
มาต ุรางวลั “เสาอโศกผูน้  าคณุธรรม”  และโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารเป็นโรงเรียนวิถีพทุธพระราชทาน รุน่ 3 
 
ค.ความรับผิดชอบต่อสังคม  (Social Responsibilities) 
    (1) ความผาสุกของสังคม  (Societal Well-Being) 

         โรงเรียนค านึงถึงความผาสกุและผลประโยชนข์องสงัคมเป็นสว่นหนึ่งในกลยุทธแ์ละการปฏิบติัการประจ าวนั  
โรงเรียนมีสว่นร่วมในการสรา้งความผาสกุแก่สงัคม โดยศกึษาสภาพแวดลอ้ม สงัคม เศรษฐกิจของโรงเรียนที่มีอยู่ 

ผูบ้รหิารโรงเรียน มีวิธีการก าหนดกลยทุธแ์ละการปฏิบติัประจ าวนัที่ค  านึงถึงความผาสกุและผลประโยชน์
ของสงัคมในวงกวา้ง โดยจดัท าโครงการ โรงเรียนสง่เสรมิสขุภาพ กิจกรรมเวรประจ าวนั ดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มใน
เขตพืน้ที่รบัผิดชอบ เพื่อดแูลสขุภาพ สิ่งแวดลอ้มและสขุอนามยัของบคุคลในชมุชน เป็นการปลกูจิตส านึกของทกุ
คนในองคก์รที่ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบ สรา้งความผาสกุใหก้บัสงัคมทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
        (2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support) 

      โรงเรียนด าเนินการสนบัสนนุและสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชนที่ส  าคญั (KEY community) 

ของโรงเรียน ไดแ้ก่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ชุมชนโสธร โดยพิจารณาก าหนดชุมชนส าคัญจากเขตพืน้ที่บริการ
ใกลโ้รงเรียนและเดินทางสะดวก  มีการสง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้กิดความเขม้แข็งแก่ชมุชนที่ส  าคญั โดยจดัท ากิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น กิจกรรม “ฉะเชิงเทราเมืองรักการอ่าน” ร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ด้าน
สาธารณประโยชน ์เช่น กิจกรรม รด จิตอาสาร่วมกับกองพลทหารราบที่ 11 และดา้นสรา้งความเข็มแข็งใหแ้ก่
ชุมชนในการตา้นภยัยาเสพติด เช่น กิจกรรมส่งเสริมกีฬาในชุมชน มีคนในชุมชนมาใชส้ถานที่เลน่กีฬาในช่วงเวลา
เย็นทุกวัน การบริการชุมชนส าหรบัคนที่มาไหวพ้ระในวันหยุดราชการ โดยบริการสถานที่จอดรถที่เป็นลานหน้า
อาคาร 3 กบัหนา้อาคาร 4 ดา้นสืบสานประเพณีทอ้งถิ่น เช่น จดัการแสดงวงโยธวาทิตร่วมขบวนแห่หลวงพ่อโสธร 
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมอญัเชิญหลวงพ่อขึน้จากน า้ กิจกรรมวนัลอยกระทง นอกจากนัน้ 
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ยังมีหน่วยราชการ, บริษัท,ชุมชน มาขอใชส้ถานที่จัดประชุม จัดงานพิธีต่าง ๆ โดยมีสถิติในการบริการชุมชนใน
กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน แสดงผลดงัตารางภาพที่ 1.2ค(2) 

 
แผนภาพที ่1.2ค(2)  กระบวนการสนบัสนนุชมุชน 

 



หมวด 2 กลยุทธ ์(Strategy) 
 
2.1 การจัดท ากลยุทธ ์(Strategy Development ) 
      ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ ์(Strategy Development PROCESS) 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียน หวัหนา้กลุ่มงาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้หวัหนา้งานทุกงาน โดยมีงานนโยบายและแผนเป็น
เลขานกุารคณะกรรมการในการด าเนินงานการวางแผนและจดัท าแผนกลยุทธ์แผนระยะ 5 ปีของโรงเรียน ทบทวน
แผนกลยทุธท์กุปี เพื่อมาลอ้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี โรงเรียนใชร้ะบบการบรหิารแบบการ
มีส่วนร่วม ใชห้ลักบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ PDCA ในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียน โดยมีกระบวนการจดัท ากลยทุธ ์แบ่งเป็นเป็น 3 กระบวนการ คือ  1. กระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ 2. กระบวนการน าไปสู่การปฏิบัติ 3. กระบวนการติดตามและประเมินผล เพื่อวิเคราะห์อนาคตทางการ
แข่งขันและก าหนดเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจน โดยก าหนดกรอบการด าเนินโครงการใหเ้ป็นไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่ไดม้าตรฐานและมีความ
ต่อเนื่องอยู่เสมอ ทัง้นีเ้พื่อใหร้ะบบการท างานมีความคล่องตัวและสามารถปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยการวางแผนกลยุทธ์นัน้ไดเ้นน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร สมาคมผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานซึ่งใหค้วามรว่มมืออย่างดีย่ิง โดยสามารถสรุปเป็นกระบวนการ ไดด้งัภาพ 
 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 2.1ก กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน 
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 (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์(Strategy Planning PROCESS) 

กระบวนการวางแผนกลยทุธข์องโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ไดร้วบรวมขอ้มลูสารสนเทศ  
ขอ้มลูจากผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ไดแ้ก่ นกัเรียน ผูป้กครอง ชมุชน คณะกรรมการสถานศกึษา สมาคมผูป้กครอง 
ในการจดัท ากลยทุธ ์ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยทุธ ์
 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ  โรงเรียนมีการจดัตัง้คณะท างาน ประกอบดว้ยฝ่ายบรหิาร หวัหนา้กลุม่สาระการ
เรียนรู ้หวัหนา้งาน หวัหนา้ระดบั เช่น งานวิชาการ งานทะเบียน งานวดัผล งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน งานสง่เสริม
ประชาธิปไตย งานส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม งานบุคคล เป็นตน้ ร่วมกนัสรุปผลและประเมินผลกระบวนการ
ท างานที่ผ่านมา เช่น ผลการทดสอบระดบัชาติ การสรุปผลงานในแต่ละรอบปีของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ความ
ตอ้งการของนักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ความพรอ้มของแหล่งเรียนรู ้อัตราก าลังครู การอบรมศึกษาดูงาน 
ตลอดจนการบรกิารชมุชนและบุคคลภายนอก เป็นตน้ แลว้น าขอ้มลูต่าง ๆ มาทบทวนและแกไ้ขปรบัปรุง เพื่อใชใ้น
การวางแผนก าหนดทิศทางในอนาคตของโรงเรียน 
 ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมและวิเคราะห ์ โรงเรียนมีการจดัประชุมฝ่ายบริหาร คณะครู และคณะกรรมการทุก
ฝ่าย เพื่อน าขอ้มลูที่ไดม้าท าการวิเคราะห์ SWOT หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค เพื่อก าหนดทิศทางใน
การด าเนินงานของโรงเรียน ก าหนดกรอบระยะเวลาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวในการปฏิบติังาน ก าหนดกลยุทธ์
ของโรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ ตลอดจนก าหนดความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ต่อไป และจากการ
วิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค (SWOT Analysis) พบว่า 
 

 

 

 

ข้ันก าหนดกลยุทธ ์

ก าหนดกลยทุธใ์นการ
พฒันาโรงเรียน เพ่ือใหก้าร
ปฏิบตัิงานบรรลตุาม
วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์

ข้ันก าหนดวิสัยทัศน ์

ก าหนดวสิยัทศัน ์พนัธกิจ 
เป้าประสงคท์ีต่อบสนองต่อ
ทิศทางการศกึษา และ
ความทา้ทายของโรงเรียน 

ข้ันรวบรวมและวิเคราะห ์

วิเคราะหศ์กัยภาพของ
หน่วยงาน (SWOT 

Analysis) เพ่ือก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียน 

ข้ันเตรียมการ 

จดัตัง้คณะท างาน
รวบรวมขอ้มลูเพ่ือ
วิเคราะหศ์กัยภาพ 
ทบทวนการ
ด าเนินงานของ
โรงเรียน 

ข้ันก าหนดแผนปฏิบัติการ 

น ากลยทุธแ์ปลงไปสู่การปฏิบตัิใน
รูปของแผนงานหรือโครงการ 

ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล 
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จุดแข็ง โอกาส 

1. การจดัระบบองคก์รชดัเจน มสีายการปฏิบตังิาน 
แต่ละภารกิจชดัเจน ท าใหก้ารด าเนินการเป็นไปตามขัน้ตอน 
ลดการซ า้ซอ้น และมีประสิทธิภาพ 
2. เนน้การท างานเป็นทีม ใหท้กุคนเขา้มามีส่วนรว่ม  
3. โรงเรียนมีบรกิารดา้นอาคารสถานที บคุลากรวสัดอุปุกรณ ์
อ านวยความสะดวกแก่ชมุชน 
4. บคุลากรมีความมุง่มั่นในการท างานและท างาน 
5. ครูดแูลช่วยเหลือและส่งเสรมินกัเรียนอยา่งมีระบบ 
6. โรงเรียนมีการใชส่ื้อ วสัดอุปุกรณท์ี่หลากหลาย ส่งผลให้
นกัเรียนไดร้บัการพฒันาการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

1. ผูป้กครองมีทศันคติที่ดตี่อโรงเรียนและใหค้วามช่วยเหลือ
โรงเรียนตามโอกาสและความเหมาะสม 
2. ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีมีหลากหลาย เป็นการเพิ่ม
แหล่งเรียนรูแ้ละสรา้งโอกาสการเรียนรู ้
3. ไดร้บัการสนบัสนนุดา้นงบประมาณจากองคก์รส่วนทอ้งถิ่น 
และองคก์รเอกชน ในการเขา้ค่ายคณุธรรมจรยิธรรม และ
ทนุการศกึษา 
 

จุดอ่อน อุปสรรค 
1. คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนเขา้มามีสว่น
รว่มในการจดัการศกึษานอ้ย 
2. โรงเรียนขาดการพฒันาพืน้ท่ีบางส่วนเพื่อรองรบัการใช้
บรกิารของนกัเรียน 
3. บคุลากรสายผูส้อนไม่เพยีงพอต่อจ านวนนกัเรยีน 
4. นกัการภารโรงมจี านวนนอ้ยไม่เพียงพอต่อภาระงาน 
5. บคุลากรสายผูส้อนมีภาระงานค่อนขา้งมาก ท าใหเ้กิดความ
ล่าชา้ คล่องตวั ในการด าเนินงาน 

1. มีแหล่งอบายมขุใกลโ้รงเรียน ท าใหเ้ป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อ
นกัเรียน 
2. การปรบัเปล่ียนทางเทคโนโลยีส่งผลใหผู้เ้รียนรบัรูร้บัทราบ
เรื่องราวที่ไม่เหมาะสม ท าใหน้กัเรียนมีพฤตกิรรมที่ไม่พึง
ประสงค ์
3. ผูป้กครองส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกจิไม่ดี  

ตารางที่ 2.1 ก (1)  วิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรค 
  

 ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดวิสัยทัศน์  โรงเรียนน าขอ้มูลที่ไดม้าท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อปุสรรค (SWOT Analysis) ทัง้จากปัจจยัภายนอกและภายใน โดยวิเคราะหจ์ากความส าเร็จในอดีต สถานะใน
ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต เพื่อก าหนดกรอบ ทิศทาง และจุดมุ่งหมายของโรงเรียนว่าคาดหวังความส าเร็จ
อะไรในอนาคต ใหม้ีทิศทางที่แน่นอน ชดัเจน และตอบสนองต่อทิศทางการศกึษา และความทา้ทายของโรงเรียน 
 ขั้นที่ 4 ขั้นก าหนดกลยุทธ์  โรงเรียนมีการจัดประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค ์ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนปัจจัยส าคัญต่าง ๆ มาก าหนดกลยุทธ์ และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งก าหนดตัวชีว้ัดและเป้าหมายในการด าเนินงาน เมื่อผ่านการกลั่นกรองจากที่
ประชมุแลว้ จึงไดก้ าหนดเป็น 4 กลยทุธ ์คือ กลยทุธท์ี่ 1 พฒันาคณุภาพผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานสูร่ะดบั 
สากล โดยใชค้ณุธรรมน าความรูแ้ละยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธท์ี่ 2 พฒันาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมือ
อาชีพ  กลยทุธท์ี่ 3 พฒันากระบวนการวิจยัในการบรหิารจดัการสถานศึกษาและในการจดัการเรียนการสอน  
กลยุทธท์ี่ 4 เพิ่มศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ จากนัน้ท าการสื่อสารไป
ยงัทกุฝ่ายงานในโรงเรียน 
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 ขั้นที่ 5 ขั้นก าหนดแผนปฏิบัติการ งานนโยบายและแผนไดส้ื่อสารใหท้กุคนในโรงเรียนทราบถึงขัน้ตอน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกับการทิศทางของการพัฒนาโรงเรียนตาม
แผนกลยุทธ์ที่ไดว้างไว ้จากนัน้มีการจัดตัง้คณะท างาน ประกอบดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ฝ่าย
บริหาร หวัหนา้งาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้หวัหนา้ระดบั ร่วมประชมุวางแผนการจดัแผนปฏิบติัการประจ าปี 
โดยผ่านการกลั่งกรองจากผูบ้รหิาร จากนัน้น าเสนอเพื่อขออนมุติัจากคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และเมื่อ
ไดด้  าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าเสร็จสิน้ ก็จะมีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชมุ เพื่อทบทวนผล
การด าเนินงาน วิเคราะหค์วามส าเรจ็ ประเมินผล เพื่อน าไปปรบัปรุงในปีการศกึษาต่อไป 
 

 (2) นวัตกรรม (INNOVATIONS) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร มีกระบวนการจดัท ากลยุทธอ์ย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพส่งผลให้
สามารถก าหนดเป็นนวตักรรมของโรงเรียน คือ WSTR Model ประกอบดว้ย 

 
 

W : world class standard = การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานสากล 

S : Sufficiency economy = พัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณธรรมตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการบรหิารจดัการสถานศกึษาและการจดัการเรียนการสอน 

T: Technology = น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

R : Research = ใชก้ระบวนการวิจยัในการบรหิารจดัการสถานศึกษาและในการจดัการเรียนการสอน 
 นวัตกรรม  WSTR Model เป็น รูปแบบการบริหารจัดการ และสมรรถนะหลักของโรงเรียน ซึ่ ง
ประกอบดว้ย ครูมีกระบวนการพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพและมอบสิ่งที่ดีที่สดุใหก้บัผูเ้รียน และมีความสามารถใน
การพฒันาหลกัสตูรเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนอย่างหลากหลาย โดยมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียน 
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และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ปรบัปรุง และพฒันา (PDCA) อย่างเป็นระบบ มีการพฒันาผูเ้รียนใหพ้รอ้มทัง้ในดา้นของ
คณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนฝ่ายบริหารมีการก ากับ ติดตามตามระยะเวลาเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง  
 (3) การวิเคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธ ์(Strategy Considerations)  
 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ไดด้  าเนินการวิเคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธ์ โดยน าขอ้มูลส าคัญมาใช้
ประกอบในการวางแผนเชิงกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการประจ าปี ประกอบดว้ย 1. นโยบายของรฐับาล นโยบายของ
กระทรวงศกึษาธิการ และนโยบายจากหน่วยงานตน้สงักดั 2. จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT) ของ
โรงเรียน 3. การเปลี่ยนแปลงและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 4. ความยั่งยืนของโรงเรียนระยะยาว โดยวิเคราะห์
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในมิติต่างๆ โดยส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และพฒันา
องคก์รใหก้า้วทนัต่อการเปลี่ยนแปลงและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 5. ความสามารถในการปฏิบติัตามแผน ให้
เพียงพอต่อทรพัยากรที่ไดร้บัการจดัสรรและน าปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้ในปีที่ผ่านมาปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันา
ใหดี้ยิ่งขึน้ 

กลุม่งานนโยบายและแผน ส ารวจสภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายใน วิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของโรงเรียน รวมทั้งส ารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียนจากผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียและผูท้ี่มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง และน าผลที่ไดไ้ปก าหนดยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งแสดงกระบวนการวิเคราะหแ์ละ
ก าหนดกลยทุธ ์ดงัแผนภาพที่ 2.1ก (3) การวิเคราะหแ์ละก าหนดกลยทุธ ์

 
โรงเรียนได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาสารสนเทศและใช้กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์ที่มี

องคป์ระกอบ ดงันี ้
 1) ด้านหลักสูตร โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการสนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งระบบ 
อินเทอรเ์น็ตทั้งระบบ LAN และระบบ WIFI เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคน้หาความรูไ้ดด้ว้ย
ตนเอง และส่งเสริมการวิจัยการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนใหม้ีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

1. ทบทวนผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา

2. รวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการ

3. วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก

4. วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน

5. ก าหนดและประเมิน SWOT

6. ก าหนดยุทธศาสตร ์และกลยุทธ์
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 2) ด้านการบริหาร โรงเรียนมีการท างานโดยยดึความส าเรจ็ของผูเ้รียนเป็นหลกั ดงันี ้
  1. วิเคราะหจ์ดุแข็ง จดุอ่อน สิ่งคกุคาม และโอกาส ประเมินความตอ้งการจ าเป็นของโรงเรียน เพื่อ
ก าหนดวิสยัทัศน ์(Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) และ กลยุทธ์ (Strategy) ที่สอดคลอ้ง กับ
มาตรฐานการศกึษาของชาติและตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน 
  2. ก าหนดโครงสรา้งการบริหารโรงเรียน วิเคราะหง์าน ศึกษามาตรฐานของการด าเนินงาน การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อก าหนดมาตรฐานฝ่ายงาน ที่สนองตอบภารกิจหลกั วางมาตรการด าเนินงาน และ 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของแต่ละฝ่ายงาน 
  3. รูปแบบการบรหิารจดัการศกึษาของโรงเรียน WSTR Model ตามวงจรคณุภาพ PDCA 
  4. นวตักรรมเพื่อพฒันาสูก่ารปฏิบติัเป็นเลิศ (Best Practice) 
 3) ด้านชุมชน โรงเรียนไดใ้หชุ้มชนมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายการจดัการศึกษา และมีส่วนร่วมการ
ระดมทรพัยากร ชุมชนมีส่วนร่วมในการชื่นชมยินดีกับผลงานของครูและนักเรียน ท าใหชุ้มชนเกิดความรกัและ
ศรทัธา โรงเรียนมีการบริการขอ้มูลข่าวสาร ที่เก่ียวขอ้งกับนักเรียนใหถู้กตอ้งรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั โดยเฉพาะ
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตเป็นช่องทางในการสื่อสารกบัผูป้กครอง 
 4) ด้านครูและบุคลากร มีความมุ่งมั่น ศรทัธาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท และ 
เสียสละอย่างสม ่าเสมอ พัฒนาตนเองใชม้ีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางดา้นวิชาการและดา้นวิชาชีพ และจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรูข้องผู้เรียนและบริหารจัดการโดยใช้ สื่อ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ความท้าทายและความได้เปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารต้องยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาและระดับชาติใหสู้งขึน้ และยกล าดับของโรงเรียนในกลุ่มแข่งขันให้
สงูขึน้ ซึ่งความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธข์องโรงเรียน คือ คณะครูมีความสามารถในการจดักระบวนการเรียนรู ้มีความ
มุ่งมั่นท างานรวมกนัเป็นทีม มีการพฒันาครูสู่มืออาชีพ และผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียร่วมกนัก าหนดทิศทางของโรงเรียน 
และรว่มก าหนดกลยทุธข์องโรงเรียน มีดงันี ้กลยทุธท์ี่ 1 พฒันาคณุภาพผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพตามมาตรฐานสูร่ะดบั 
สากล โดยใชค้ณุธรรมน าความรูแ้ละยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  กลยุทธท์ี่ 2 พฒันาครูและบคุลากรสู่ความเป็นมือ
อาชีพ  กลยทุธท์ี่ 3 พฒันากระบวนการวิจยัในการบรหิารจดัการสถานศึกษาและในการจดัการเรียนการสอน  
กลยุทธท์ี่ 4 เพิ่มศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้ จากนัน้ท าการสื่อสารไป
ยงัทกุฝ่ายงานในโรงเรียน 
 จากปัจจยัส าคญัดงักล่าวนี ้สามารถน ามาจดัท าเป็นกรอบหลกัในการก าหนดทิศทางในการจดัการศึกษา 
และก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการของโรงเรียน ไดว้ิเคราะหโ์ดยใช ้SWOT Analysis ไดพ้บว่าโรงเรียน
วดัโสธรวรารามวรวิหารมีปัจจยัภายนอกที่เป็นโอกาส และปัจจยัภายในที่มีจุดแข็ง  มีสภาพโนม้เอียงไปในต าแหน่ง 
“เอือ้และแข็ง” หรือต าแหน่งของ STAR 
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 (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (WORK SYSTEMS and CORE 

COMPETENCIES) 

 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร มีระบบงานที่ใชช้ื่อว่า WSTR Model ประกอบดว้ย การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล การพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
กระบวนการวิจัยในการบริหารจดัการสถานศึกษาและในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครอบคลมุยุทธศาสตรแ์ละ
กลยุทธข์องโรงเรียน มีการด าเนินการตามวิสยัทศันข์องโรงเรียน มีการก ากบัการบริหารจดัการแบบวงจรคณุภาพ 
PDCA มีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งสู่สภานศึกษาที่มีความเป็น
เลิศ น าโดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของโรงเรียน ร่วมกันก าหนดแนวคิดและออกแบบระบบงาน (Work 

System) โดยคำนึงถึงสมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies) โดยระบบงานจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ 
คือ ระบบการเรียนการสอน และระบบสนบัสนุน โดยถ่ายทอดสู่บคุลากรทัง้โรงเรียน โดยสรา้งความเขา้ใจเบือ้งตน้
จากการประชุมปฏิบัติการและงานประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันใน
ขัน้ตอนการวางแผนและการก าหนดใหส้อดคลอ้งกับสมรรถนะส าคัญตามวงจรคุณภาพ PDCA พรอ้มทัง้มีการ
เผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ดงัแผนภาพที่ 2.1 ก (4) สมรรถนะของงาน 

 
จากภาพประกอบ จะเห็นถึงความสอดคลอ้งไปในทิศทางที่ต่อเนื่องกันของสมรรถนะที่จะช่วยให้งาน

เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเริ่มจากวิสยัทัศน ์พันธกิจและค่านิยม สู่เป้าหมายขององคก์รมาก าหนดเป็นกลยุทธ์ของ
องคก์ร โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลกัที่จะท าใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร ซึ่งตอ้งสอดรบักับสมรรถนะหนา้ที่
และสมรรถนะสว่นบุคคล โดยอาศยัความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะต่างๆที่จะเป็นแรงเสรมิในการผลกัดนัองคก์รให้
ด าเนินงานงานไดส้  าเรจ็บรรลตุามเปา้หมาย 
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โรงเรียนไดก้ าหนดระบบงานในอนาคต โดยน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อพัฒนาองคก์ร พัฒนางาน และพัฒนา

ทรพัยากรบุคคลใหป้ระสบผลส าเรจ็ เมื่อโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์ค่านิยม วฒันธรรม
องคก์รใหม่ ควรมีการเปลี่ยนสมรรถนะใหส้อดรบักับการเปลี่ยนแปลงนัน้ดว้ย การพฒันาทรพัยากรบุคคลถือเป็น
หวัใจส าคญัที่จะเป็นพืน้ฐานในการพฒันางานและองคก์รต่อไป โรงเรียนมีเป้าหมายในการจดัการศึกษาในระดับ
คณุภาพ มีสมรรถนะหลกัของโรงเรียนที่ส  าคญัในการจดัการศกึษาของโรงเรียน ดงันี ้

1. มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาชาติสูส่ากล 
2. เป็นคนดีมีคณุธรรม ยดึมั่นหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป็นผูน้  าในการวิจยัการศกึษา 
4. ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้

 

 ข. วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์(STRATEGIC OBJECTIVES) 
 (1) วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธท์ีส่ าคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ไดก้ าหนดวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์ที่ส  าคญัของโรงเรียนไวใ้นแผนกลยุทธ ์
ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) โดยมีวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์จ านวน 13 ขอ้ ใน 6 ยุทธศาสตร ์และได้
ก าหนดกรอบระยะเวลาที่จะบรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ มีการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ และ
เปา้ประสงคข์องโรงเรียน ที่ลงสูก่ารปฏิบติัใน 17 โครงการหลกัตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน 
 

ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์ ตัวชีว้ัด 
1. การจัดการศึกษาเพือ่ความ
ม่ันของของชาต ิ

1.1 เสรมิสรา้งความมั่นคงของสถาบนัหลกัของ
ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
1.2 ปลกูฝังผูเ้รียนดา้นคณุธรรม จรยิธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค ์
 

1. มีหลกัสตูรที่ตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัเรยีน และมีการจดัการเรยีนการ
สอนท่ีมีคณุภาพเทียบเคียงกบั
มาตรฐานสากล 
2. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
สงูขึน้ 
3. นกัเรียนมคีณุธรรมตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมีทกัษะใน
ศตวรรษที่ 21 
4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มและการ
บรกิารท่ีเอือ้ต่อการจดัการเรียนการสอน 
5. มีการพฒันาหลกัสตูรที่มุง่เนน้ความ
แตกตา่งตามศกัยภาพของนกัเรียนให้
เทียบเคยีงมาตรฐานสากล 
6. ส่งเสรมิการวิจยัในชัน้เรียนและพฒันา
ส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 
 

2. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผลและการศึกษาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

2.1 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการพฒันา
ผูเ้รียนอย่างมีคณุภาพดว้ยการปรบัหลกัสตูร
การวดัและประเมินผลที่เหมาะสม2.2 พฒันา
คณุภาพกระบวนการเรียนรู ้
2.3 สรา้งขดีความสามารถในการแข่งขนั 
2.4 ส่งเสรมิสนบัสนนุการท าวจิยั และน า
ผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาคณุภาพการ 
จดัการศกึษา 
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ยุทธศาสตร ์ วัตถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ ์ ตัวชีว้ัด 

3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

3.1 พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา ให้
สามารถจดัการเรยีนรูอ้ย่างมีคณุภาพ 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
3.2 พฒันาระบบการบรหิารงานบคุคลใหม้ี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

4. ผลิตและพัฒนากำลังคน 
รวมท้ังงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 

4.1 เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

5. สร้างโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล 
เพ่ือความเสมอภาคและความเท่า
เทียมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

5.1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

6.1 พฒันาระบบบรหิารจดัการโรงเรียนใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
6.2 สรา้งความเขม้แข็งในการบรหิารจดัการ
แบบมีส่วนรว่ม 

 

 (2) การพิจารณาวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์(STRATEGIC OBJECTIVES Considerations) 
 โรงเรียนด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหน้ักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนและมี 
คณุภาพตามที่โรงเรียน ผูป้กครองและชุมชนคาดหวงั โรงเรียนมีครูที่เป็นครูมืออาชีพและผูบ้รหิารมืออาชีพ โดยมี
ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธเ์ป็นแรงส่งเสริม และสนับสนุนใหโ้รงเรียนบรรลตุามวตัถุประสงคเ์ชิง 
กลยุทธ ์และตอบสนองต่อโอกาสในการสรา้งนวตักรรมในเรื่องของหลกัสตูร เนื่องจากโรงเรียนมีหลกัสูตรที่จัดให้
นักเรียนได้เรียนอย่างหลากหลาย โดยเน้นความสนใจและความถนัดของนักเรียน ได้เปิดสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชัน้ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีการปรบัปรุงหลกัสตูรเพื่อใหส้อดคลอ้ง กบัความตอ้งการและบริบทของโรงเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนแผนการเรียนที่หลากหลาย เช่น  แผนการเรียนศิลป์ -ภาษา แผน
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์แผนการเรียน คณิต-ภาษา แผนการเรียนศิลป์ -ภาษา (จีน) แผนการเรียนไทย-สงัคม  
และแผนการเรียนพลศึกษา เป็นตน้ และไดพ้ฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
และชุมชน ทัง้นีโ้รงเรียนใหก้ารสนับสนุนการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์
การเรียนรูอ้าเซียน พิพิธภัณฑเ์ฉลิมพระเกียรติ ฯ หอ้งสมุด การแสดงความสามารถของนักเรียน  ตลอดจนเป็น
แหลง่บรกิารใหก้บัชมุชน เช่น การจดังานต่าง ๆ ที่จอดรถส าหรบัประชาชนที่มาเที่ยววดัโสธรวรารามวรวิหาร 
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 งานนโยบายและแผนของโรงเรียน ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการ/โครงการตามกลยุทธ์ของโรงเรียน โดย
มอบหมายใหก้ลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรูร้บัผิดชอบโครงการดังกล่าวและไดร้บัการด าเนินการตามโครงการ 
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์มีการก าหนดกรอบระยะเวลาที่ชดัเจน มีการตรวจสอบ ก ากับ  ติดตาม
ประเมินผลตามโครงการอย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมินมาวิเคราะหถ์ึงผลที่เกิดขึน้กบัผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อ
น ามาปรบัปรุงต่อไป  ท าใหม้ั่นใจว่าวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์8 ขอ้ มีความสอดคลอ้งและสมดลุกนั 
 

2.2 การน ากลยุทธไ์ปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development 

and DEPLOYMENT) 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร มีการจดัท าแผนปฏิบติัการและสรุปผลการด าเนินงานตามกิจกรรมและ
โครงการที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธข์องโรงเรียนผ่านทางระบบกลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู ้โดยมี
การรวมรวมประมวลผลการปฏิบติังาน การบรหิารงานของโรงเรียน  ซึ่งคณะกรรมการกลุม่บรหิารโรงเรียนสามารถ
น ามาพิจารณาไดโ้ดยคณะกรรมการงานนโยบายและแผนเป็นผูร้วบรวมน าเสนอ 

(1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action PLAN Development) 
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

และกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการ ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเป็นแผนระยะ  5 ปี  
(ปี 2562-2566) ซึ่งจากกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายรายปีเป็นกรอบนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยกลุ่มบริหาร /
กลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ในร่วมกันเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีโครงการหลัก 17 โครงการ มีการประชุม
ประสานแผนเพ่ือขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการ ดังแผนภาพที่ 2.2 ก(1)  กระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ศกึษาแผนยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์

ทบทวนสรุปวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีที่ผ่านมา 

น าผลการวิเคราะหท์บทวนมาประกอบการพิจารณาก าหนดกิจกรรมในโครงการและผูร้บัผดิชอบ 

ฝ่ายบริหาร งานนโยบายและแผน หวัหนา้งาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้ประชมุพิจารณาจดัสรรงบประมาณ 

จดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารและจดัท าปฏทิินการปฏิบตัิงาน 

เสนอต่อคณะกรรมการสถานศกึษา 

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและลงนามอนมุตัิ 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรูด้  าเนินกจิกรรมตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีการศกึษา 
ผ่าน 

ประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามวงจรเดมม่ิง (PDCA) และรายงานผลการด าเนินงาน 

ไม่ผ่าน 
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โดยมีกระบวนการและตรวจสอบ ดังนี ้ ฝ่ายบริหารอ านวยการให้ด าเนินงานการใช้งบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรูด้  าเนินงานและใชง้บประมาณที่ไดร้บัการจัดสรรตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี งานนโยบายและแผนติดตามการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงคข์องโครงการ/กิจกรรม โดยทุกกลุม่งานกลุ่มสาระการเรียนรูต้อ้งสรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบั
เป้าหมายความส าเร็จ ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานทุกปีการศึกษาและจดัท าสารสนเทศ ในส่วนของงาน
นโยบายและแผนมีหนา้ที่รวบรวมผลการด าเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรมมาท าสรุปประเมินผลในภาพรวม 
เพื่อน าไปใชใ้นการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีในปีถดัไป 
 (2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action PLAN Implementation) 

การน ากลยุทธไ์ปสู่การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี โรงเรียนไดใ้ชก้ระบวนการ PDCA เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งการด าเนินงานโดยคณะกรรมการงานนโยบายและแผนก ากับติดตามทุก
โครงการ/กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปี รวมทัง้รายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร็จสิน้กิจกรรม ซึ่ง
มีกระบวนการน าไปปฏิบติั ดงันี ้

1. วางแผน (Plan) : ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญของแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม  เพื่อวางแผนการใชท้รพัยากรบุคลากร งบประมาณ และปัจจัยอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง  รวมทัง้จัดท า
ตารางแสดงระยะเวลา ที่ใชด้  าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม  

2. ปฏิบติั (Do) : แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน และบทบาทหนา้ที่ของผูด้  าเนินงาน ในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการ โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการจดัสรรทรพัยากร ประสานงาน และควบคุม
การด าเนินงานใหไ้ดผ้ลลพัธต์ามเปา้หมาย  

3. ตรวจสอบ (Check) : ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี และพัฒนาระบบการสื่อสารด้วยช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและเป็นปัจจุบัน  

4. การประยุกต์ (Apply) : น าข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมาจัดท าเป็น
สารสนเทศ เพื่อใชใ้นวิเคราะหผ์ลและพัฒนาระบบการด าเนินงาน เมื่อสิน้สุดการด าเนินงาน และจัดท ารายงาน
ประจ าปีเพื่อเผยแพรแ่ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 (3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)  

 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตามรายหัว 
จำนวนนักเรียนที่รายงานในข้อมูล DMC มีการระดมทรัพยากรเงินบำรุงการศึกษาทำให้โรงเรียนมีงบประมาณในการ
ดำเนินงานตามโครงการ ที่กำหนดนอกจากนี้โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ  โดยการจัดสรรงบประมาณให้กิจกรรม/งาน/โครงการตามลำดับความสำคัญ มีมาตรการในการกำกับ
ติดตามและมาตรการทาง ด้านการเงิน การพัสดุและสินทรัพย์ที่เข้มแข็งจึงคาดการณ์ว่าโรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหารจะมีงบประมาณเพียงพอและทำให้มั่นใจได้ว่าการเงินและทรัพยากรที่จะเพียงพอที่จะสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
ให้สำเร็จได ้
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 (4) แผนด้านบุคคลากร (WORKFORCE Plans)  
  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีคณะกรรมการวางแผนอัตราก าลงัและการก าหนดต าแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ ยา้ย ลา และการออกจากราชการ  ด าเนินการส ารวจอตัราก าลงัของบุคคลใน
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารโดยการพิจารณาจ านวนคาบสอนและจ านวนนกัเรียนมีการสรรหาบคุลากรสาขาที่
ยังขาดแคลน จัดสรรงบประมาณเพื่อจา้งบุคลากร ครูปฏิบติัการสอน วิทยากรทอ้งถิ่นที่มีความรูค้วามสามารถ
สาขาที่ตอ้งการ รวบรวมการขออัตราก าลงัครูจากส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเรื่องศึกษาเขต 6 เพื่อใหม้ีความ
พรอ้มส าหรบัการปฏิบติังาน นอกจากนีโ้รงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารยงัมีมาตรการใหค้รูทุกคนตอ้งปฏิบติังาน
ในกลุม่บรหิารใหม้ีภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนดว้ย 

(5) ตัววัดผลการด าเนินงาน (PERFORMANCE MEASURES)  
  โรงเรียนด าเนินการวดัผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรแ์ละกลยทุธ์ของโรงเรียนวดัโสธรวรา
รามวรวิหารตามระบบงาน WSTR Model ส าหรบัในส่วนของแผนปฏิบติังานการโครงการ และกิจกรรมจะมีการ
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามด าเนินงานและวัดผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มีการติดตามและ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการในช่วงครึ่งแรกของปีการศึกษา การด าเนินการจัดท ากิจกรรมตาม
แผนปฏิบติัติงาน และมีการก าหนดระยะเวลาการขออนุญาตด าเนินการก่อนท ากิจกรรมอย่างน้อย 1 เดือนหลัง
เสร็จสิน้การด าเนินการตอ้งรายงานผลการด าเนินการภายใน 1 เดือนโดยมีรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมเป็นรูปแบบ ให้กับครูและผู้รบัผิดชอบน าไปใช้ในการรายงานผลผ่านหัวหน้างานเสนอผ่านรอง
ผูอ้  านวยการ และเสนอผูอ้  านวยการโรงเรียนเพื่อทราบและพิจารณางานติดตามและประเมินผลโรงเรียน จะสรุป
รวบรวมผลการด าเนินการเพื่อจดัท าเป็นรายงานผลการด าเนินการตามโครงการต่อไป โรงเรียนมั่นใจในขัน้วดัผล
การด าเนินงานทางการปฏิบัติติการประจ าปีที่มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จการปฏิบัติติงานโดยใชว้งจร
คณุภาพ PDCA ทกุหน่วยงานมีกิจกรรมที่สอดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และแผนกลยทุธข์องโรงเรียน  

(6) การคาดการณผ์ลการด าเนินการ (PERFORMANCE PROJECTION)  
  กระบวนการคาดการณผ์ลการด าเนินการของโรงเรียน ด าเนินการภายใตก้ระบวนการการมีส่วน
ร่วมของงานที่เก่ียวขอ้งการก าหนดผลการด าเนินการอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะเวลา 3 ปี โดย
พิจารณาจากข้อมูลสารสนเทศร่วมกับการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของโรงเรียน สถานการณ์ปัจจุบัน ผลการ
ทดสอบระดบัชาติของโรงเรียน โดยผลการส ารวจโรงเรียนคู่เทียบพบว่าผลการทดสอบระดบัชาติมีค่าเฉลี่ยต ่ากว่า
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีผลการทดสอบระดับชาติต ่ากว่าโรงเรียน
เบญจมราชรงัสฤษดิ์ 2 กลุ่มบริหารงานวิชาการไดน้ าเขา้สู่การประชุมครูประจ าเดือน เพื่อใชก้ าหนดเป้าหมายค่า
คาดการณโ์ดยพิจารณาจากความทา้ทายและความไดเ้ปรียบ นอกจากนีย้งัด าเนินการวางแผนรองรบัการพฒันา
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จากนั้นน าค่าคาดการณ์สู่การปฏิบัติ เมื่อสิน้สุด
โครงการมีการน าขอ้มูล ประเมินผลการปฏิบติัการมาใชป้รบัปรุงเป้าหมายใหเ้หมาะสมกับค่าคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการในรอบ 3 ปีถดัไป โรงเรียนมีกระบวนการที่ท าใหม้ั่นใจว่าผลการด าเนินงานที่กา้วหนา้ตามที่คาดการณ์
ไว ้โดยมีระบบ สารสนเทศช่วยในการติดตามและเทียบเคียงกบัค่าเปา้หมายและแผนตามระยะเวลาที่ก าหนดให ้ 
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กรณีผลการด าเนินงานมีความแตกต่างที่คาดการณไ์ว ้จะมีการหารือรว่มมือในการวางมาตรฐานแกไ้ข เพื่อเพิ่มให้
บรรลวุิสยัทศันแ์ละเปา้หมายที่วางไวแ้ละบรรลตุามวตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 
 
 ข. การปรับเปล่ียนแผนการปฏิบัติการ (ACTION PLAN  Modification) 
 โรงเรียนมีการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการประจ าปี แต่ถา้มีเหตจุ าเป็นฉกุเฉิน หรือสถานการณท์ี่ไม่เอือ้
ต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการที่วางไว ้ก็สามารถปรบัเปลี่ยนแผนปฏิบติัเพื่อใหส้อดรบักบัสถานการณไ์ด ้
โดยการปรบัเปลี่ยนแผนการปฏิบติัการมีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้
 กรณีปกติ ทางงานนโยบายและแผนก าหนดใหม้ีกระบวนการทบทวนแผนปฏิบติัการของโรงเรียนทุกๆ 6 
เดือนในภารกิจหลักและงานสนับสนุน โดยวิเคราะหจ์ากสถานการณ์ปัจจุบัน ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย รวมถึงการคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตผ่านคณะติดตามผล หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรบัเปลี่ยนแผน จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมงานแผนงานโรงเรียน หัวหน้างาน และฝ่ายบริหาร
พิจารณาตามล าดับ โดยผูร้บัผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตอ้งท าบนัทึกชีแ้จงเหตุผลที่จ  าเป็นตามขัน้ตอนที่ถูกตอ้ง
ตามระเบียบ โดยเสนอต่อผูบ้รหิารสถานศกึษาใหร้บัทราบและมอบหมายผูร้บัผิดชอบโครงการ/กิจกรรมด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติัการที่ปรบัเปลี่ยนไดท้นัที ในกรณีเมื่อผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบติัการ
ต ่ากว่าค่าที่คาดการณ์ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง อาจต้องมีการปรบัเปลี่ยนแผนโดยท าการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ เพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางปฏิบติัในการปรบัค่าคาดการณห์รือวิธีด าเนินงานหรือยกเลิกการ 
ด าเนินงานในปีถดัไป โดยมีแบบขอเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และรายการค่าใชจ้่าย ซึ่งโรงเรียน
มีการตั้งงบประมาณส ารองในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ
ทนัท่วงที 
 กรณี ฉุกเฉิน  หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน เหตุจ าเป็น หรือสถานการณ์ไม่เอื ้อ ต่อการด าเนินการตาม
แผนปฏิบติัการที่วางไว ้เช่น กรณีประสบภยัธรรมชาติ โรคระบาด หรือไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณท์างการเมือง 
เป็นต้น ฝ่ายบริหารจะพิจารณาความเสี่ยงจากสถานการณ์ และท าการวางแผน หากระบวนการ และก าหนด
แนวทางเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนกับเป้าหมายที่ปรบัเปลี่ยน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ปรบัปรุงเป้าหมายและแผนงานเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตามล าดับ และน าผลสรุปที่ไดส้ื่อสารกับ
บุคลากรในโรงเรียนใหท้ราบโดยทั่วกันในทุกช่องทาง ผูบ้ริหารสถานศึกษามอบหมายต่อผูร้บัผิดชอบเพื่อน าสู่การ
ปฏิบติัอย่างทนัท่วงที 

ทางงานนโยบายและแผน ไดใ้ชก้ระบวนการ PDCA ในการปฏิบติังานทุกขัน้ตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีผลกระทบ
หรือที่เปลี่ยนไปจากเดิมจะด าเนินการปรบัเปลี่ยนตามกระบวนการที่ก าหนดไว ้การทบทวน ปรบัปรุงแผนการ 
ปฏิบติัการจะด าเนินการทุกภาคเรียน ดว้ยกระบวนการก ากบัติดตาม เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับ
สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 
 

 



หมวดที ่3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder) 

 

3.1 เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOICE OF THE STUDENT and Stakeholder) 
3.1ก. การรับฟังเสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Listening) 
3.1ก (1) นักเรียนปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Current STUDENTS and Stakeholders) 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารมีวิธีการในการรบัฟังนกัเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียหลายช่องทาง ไดแ้ก่ 

การสอบถาม การสมัภาษณ ์การประชุมสภานักเรียน หัวหนา้หอ้ง หัวหนา้ระดับ และการประชุมผู้ปกครอง การ

เยี่ยมบา้น การสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพื่อรบัฟังความคิดเห็น และหาแนวทางร่วมกนั เพื่อแกปั้ญหา

ใหเ้กิดความพงึพอใจ 
แผนภาพที ่3.1ก (1)  กระบวนการรับฟังเสียงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูประจ าชัน้ไดเ้นินการสมัภาษณ ์สอบถามความตอ้งการของนกัเรียนในโรงเรียน น าปัญหาขอ้เสนอแนะมา

ประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา พัฒนา และเสนอต่อผู้บริหาร โรงเรียนมีการส่งข่าวสาร 

ประชาสมัพนัธ ์ติดต่อประสานงานผ่านทางแอพพลิเคชนัไลน ์เช่น กลุม่ไลนา์หอ้ง กลุม่ไลนผ์ูป้กครองแต่ละหอ้งเรียน 

กลุ่มไลน์เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นต้น นอกจากนีโ้รงเรียนยังมี อีเมล์ watsothonschool@gmail.com เว็บไซต์ 

www.wstr.ac.th เฟสบุ๊ค เพื่อใชติ้ดต่อระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ผูป้กครอง โดยมีผูดู้แลระบบ ตอบขอ้ซักถาม

ตลอดเวลา มีการออกเยี่ยมบา้นนกัเรียนเพื่อไดท้ราบถึงความเป็นอยู่ตามสภาพจรงิและพบปะพดูคยุกบัผูป้กครองถึง

ปัญหาและความตอ้งการใหท้างโรงเรียนช่วยเหลือ โรงเรียนมีการใชโ้ปรแกรม scan tool ในการบรหิารจดัการระบบ 

ดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ครูประจ าชัน้มีการติดตามในกรณีนกัเรียนขาดเรียน ลา มาสาย หนีเรียน และแจง้ข่าวสารไป

ยงัผูป้กครอง เพื่อรว่มกนัแกปั้ญหานกัเรียนไดอ้ย่างทนัท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

น าขอ้เสนอแนะของนักเรียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียจากการสอบถามการบริหารการจดัการดา้นต่างๆมา

เป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบติังาน

ในปีการศกึษาถดัไป 

รายงานผลการด าเนินการ

ประเมินความพึงพอใจต่อการปัญหา

ด าเนินการแก้ปัญหา

ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา

รบัฟังเสียงของนักเรียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
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3.1ก (2) นักเรียนในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Potential STUDENT and Stakeholders) 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารไดท้ าการศกึษาขอ้มลูของนกัเรียนในเขตพืน้ที่บริการ ศกึษาความตอ้งการ

ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย โดยผ่านการประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร ทัง้ในและนอกเขตพืน้ที่บริการผ่านช่องทางเพจ

เฟสบุคแนะแนว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และใหไ้ดส้ารสนเทศไปใชใ้นการพัฒนาหลักสูตรใหต้รงกับความ

ตอ้งการของนกัเรียนในอนาคต 

แผนภาพที ่3.1ก (2)   กระบวนการรับฟังเสียงจากนักเรียนในอนาคต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โรงเรียนมีการรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนแนะจากนักเรียนในอนาคต ผูป้กครอง และชุมชน ในการ

ประชุมผูป้กครอง มีการน าเสนอผลงาน ร่วมจดันิทรรศการ ทัง้ภายในและนอกชุมชน เพื่อประชาสมัพนัธแ์ละเปิด

โอกาสใหผู้ป้กครอง นกัเรียนในอนาคต และชมุชนไดเ้ห็นความกา้วหนา้และพฒันาการของนกัเรียนซึ่งเกิดจากการ

จดัการศกึษาของโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร มีการประชาสมัพนัธใ์หบุ้คคลทั่วไปไดท้ราบข่าวสารเมื่อโรงเรียน

หรือนกัเรียนไดร้บัรางวลัต่างๆ ส าหรบันกัเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เพื่อเป็นแรงจูงใจในการศึกษา

ต่อโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารซึ่งแนวทางในการพฒันานเป็นไปตามตอ้งการของนกัเรียน ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

และสัมพันธ์กับกระบวนการ และน าผลการด าเนินการรายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อน าไปวางแผนและพัฒนา

หลกัสตูรต่อไป 
 

3.1 ข การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Determination 

of STUDENT and Stakeholders Satisfaction and ENGAGEMENT) 
3.1ข (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction and 

ENGAGEMENT) 

โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง นกัเรียนปัจจุบนั 

นกัเรียนในอนาคต และศิษยเ์ก่า โดยการท าแบบประเมินความพงึพอใจในการจดัการศึกษาและการบรกิารของ 

สรปุและรายงานผล

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ

ด าเนินการแนะแนว ประชาสมัพนัธ ์สรา้งแรงจงูใจ

ก าหนดวิธีการแนะแนว รบัฟังความคิดเหน็ของนักเรียนและ

ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

ศึกษาข้อมูลนักเรียนในอนาคต
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โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในดา้นของ หลกัสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้การบริการ ด าเนินการ พัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหน้กัเรียน ผูป้กครอง และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเกิดความพงึพอใจ สง่ผลถึงความผกูพนัต่อครูและ

โรงเรียน 
แผนภาพที ่3.1ข (1)  การประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลและส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนปัจจุบนั นักเรียนในอนาคต ศิษย์

เก่าและผูป้กครอง เก่ียวกบัการจดัท าหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียนมากที่สดุ เห็นได้

จากโรงเรียนมีโครงสรา้งหลกัสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี  ท าใหผู้เ้รียนมี

ทางเลือกที่หลากหลายมากขึน้ ส่งผลใหน้กัเรียนเรียนรูอ้ย่างมีความสขุ ศิษยเ์ก่าของโรงเรียน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม

ในการจดักิจกรรมและใหค้วามร่วมมือกบัศิษยปั์จจุบนั เช่น  รุ่นพี่มาแนะแนวทางการศึกษาต่อสถาบนัอดุมศึกษา 

ศิษยเ์ก่ากลบัมาเยี่ยมโรงเรียน การระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมอบทุนการศึกษา

ใหแ้ก่นกัเรียน 

โรงเรียนด าเนินการประเมินความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน เพื่อ

รบัฟังความคิดเห็นและขอ้รอ้งเรียน คณะกรรมการและผูบ้ริหารประเมินขอ้มลูที่ไดร้บั วิเคราะหถ์ึงสาเหตคุวามไม่

พงึพอใจเพื่อหาแนวทางในการปรบัปรุงพฒันา 

โรงเรียนจัดประชุมชีแ้จงสรา้งความเข้าใจแก่นักเรียน และผูป้กครองถึงแนวทางที่ไดด้  าเนินการปรบัปรุง

แกไ้ข รวมถึงแนวทางปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พงึพอใจขึน้อีกในอนาคต 
3.1ข (2) ความพึงพอใจ เปรียบเทยีบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to Competitors) 

โรงเรียนมีการก าหนดโรงเรียนคู่เทียบเคียง เพื่อน าขอ้มลูมาเปรียบเทียบในการพฒันา โดยเลือกโรงเรียนที่

มีบริบทใกลเ้คียงกัน มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนเปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่

เทียบเคียง 

รายงานข้อมูล

รวบรวม/วิเคราะหข์้อมูล

เกบ็ข้อมูล

สรา้งเครือ่งมือ

ก าหนดหวัข้อการประเมินความพงึพอใจ และความผกูพนัของนักเรียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
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แผนภาพที ่3.1ข (2)   กระบวนการหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจ 

 

โรงเรียนไดก้ าหนดโรงเรียนเพื่อเทียบเคียงผลการด าเนินงานในการพัฒนา โดยเลือกโรงเรียนที่มีบริบท

ใกลเ้คียงกัน น าผลการด าเนินการ เช่น ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) มาเปรียบเทียบ เพื่อให้

นกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชน เห็นจดุเด่นของโรงเรียนและน าขอ้มลูไปประกอบการพิจารณาการตดัสินใจเลือกเขา้

ศกึษาต่อที่โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 
 

3.2 ความผกูพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Engagement) 
3.2ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Product Offerings STUDENT and 

Stakeholder SUPPORT) 
3.2ก (1) หลักสูตร (Product Offering) 

โรงเรียนด าเนินการทบทวนและปรบัปรุงหลกัสตูรทุกปีการศึกษา มีการติดต่อสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์อย่าง

หลากหลาย รบัฟังความคิดเห็นของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาใหส้อดคลอ้ง

กับนโยบาย ตามความตอ้งการของนักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน โรงเรียนไดเ้ปิดหอ้งเรียนพิเศษเช่น หอ้งเรียน 

EIS หอ้งเตรียมทหารฯ หอ้งเรียนวิทยาศาสตร ์- คณิตศาสตร ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อความความแตกต่างและเพิ่ม

โอกาสในการขยายขีดความสามารถทางดา้นการศึกษาที่เหนือคู่แข่ง โดยค านึงถึงความตอ้งการ  ความคาดหวัง 

และความนิยมของนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นส าคญั 

 

รายงานผลการด าเนินการ

ประเมินระดบัความพึงพอใจ

จดัท าเครือ่งมือ

ก าหนดประเดน็เปรียบเทียบ

ส ารวจโรงเรียนเทียบเคียง
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แผนภาพที ่3.2 ก(1)  กระบวนการก าหนดหลักสูตร 

 

โรงเรียนด าเนินการพฒันาหลกัสตูรอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งพิจารณาจากขอ้มลูของแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู ้จดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสตูรสถานศึกษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  

2551 เพิ่มเติมสาระมาตรฐานสากล (World Class Standard) นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีการตอบแบบ

ประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนผูป้กครองที่มีต่อหลกัสตูรและการบรกิารของโรงเรียนในปีการศกึษาที่ผ่านมา เมื่อ

ท าการปรบัปรุงจะน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศกึษา 

ทิศทางที่โรงเรียนก าหนดขึน้ สอดคลอ้งกบันโยบายในทุกระดบั ตอบโจทยปั์ญหาใหก้บัผูเ้รียนและผูม้ีส่วน

ไดส้่วนเสีย และเป็นไปตามความตอ้งการตลอดจนสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง  ๆ 

พิจารณาถึงความตอ้งการ ความคาดหวังของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน และเพื่อดึงดูดผูเ้รียนและผูป้กครอง

กลุม่ใหม่ใหต้ดัสินใจเลือกเขา้ศกึษาต่อ 
 

3.2ก (2) การสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Support) 

โรงเรียนมีการจัดเก็บขอ้มูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ศึกษานักเรียนในดา้นครอบครวั เศรษฐกิจการเรียน 

พฤติกรรม น ามาวิเคราะห ์คดักรอง จดัล าดบัความส าคญัเพื่อด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือ สง่เสรมิผูเ้รียนในแต่ละ

ดา้น ดงัแผนภาพที่ 3.2ก (2)  กระบวนการสนบัสนนุนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

 

 

 

 

 

 

น าไปใช้

ปรบัปรงุหลกัสูตร

ประเมินการใช้หลกัสูตร

จดัการเรียนรูต้ามหลกัสูตร

สรา้งและพฒันาหลกัสูตรให้หลากหลาย

ศึกษาความต้องการของนักเรียน

รายงานผลการด าเนินการ

ด าเนินการสนับสนุน มอบทุนการศึกษา จดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ

วิเคราะหข์้อมูลนักเรียน

จดัท าระเบียนสะสม (ปพ.8)
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โรงเรียนจดัเก็บขอ้มลูนักเรียนเป็นรายบุคคล โดย การจดัท าระเบียนสะสม (ปพ. 8) เพื่อรูจ้กันกัเรียนเป็น

รายบุคคล ก าหนดใหค้รูที่ปรกึษาออกเยี่ยมบา้นเพื่อพบปะพดูคยุ และเก็บขอ้มลูจากผูป้กครอง ทัง้ดา้นครอบครวั 

ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเรียน ความเป็นอยู่ งานอดิเรก พฤติกรรมของนักเรียนเพื่อน าขอ้มลูมาวิเคราะห ์คดักรอง 

จัดล าดับความจ าเป็นในการดูแลช่วยเหลือ ด าเนินการช่วยเหลือตามล าดับ  จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหา

นกัเรียนกลุม่เสี่ยง สง่เสรมินกัเรียนที่มีความสามารถพิเศษใหเ้ขา้ร่วมแข่งขนัในรายการต่างๆ ไดร้บัรางวลัมากมาย 

มีการประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่างๆ สง่ผลใหผู้ป้กครอง ชมุชน สนบัสนนุการพฒันาการศกึษาของโรงเรียน 

โรงเรียนเป็นแหล่งบริการดา้นวิชาการของชุมชน เช่น ใหบ้ริการนกัเรียนศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัราช-

นครินทร ์มาฝึกประสบการณ์วิชชีพครู การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรโ์ดยใหบ้ริการอุปกรณ์และวิทยากรให้

ความรู ้ฯลฯ  

 

3.2ก (3) การจ าแนกนักเรียน (STUDENT Segmentation) 

โรงเรียน มีการจัดแผนการเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียน มุ่งเนน้พฒันา

นกัเรียนเพื่อการศึกษาต่อทัง้สายสามญั สายอาชีพ และระดบัอดุมศึกษา มีการจดักิจกรรมส่งเสริมความสามารถ

เฉพาะ เชน่ ค่ายวิชาการ การท าโครงงานสรา้งอาชีพ ฯลฯ  ดงัแผนภาพที่ 3.2ก (3)  กระบวนการจ าแนกนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเปิดสอนหลกัสตูรหลากหลายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชนทัง้ใน

ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้และระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดหลกัสูตรหอ้งเรียนปกติมีการจ าแนก

นกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 และ 4  โดยจ าแนกจากผลการเรียนจากโรงเรียนเก่าและตอ้งเป็นนกัเรียนใน

เขตพืน้ที่บริการก่อน ส าหรบัหลกัสูตรหอ้งเรียนพิเศษมีการจ าแนกนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 

โดยจ าแนกจากผลการเรียนจากโรงเรียนเก่าที่ตอ้งไม่ต ่ากว่าเกณฑท์ี่ก าหนด ใชผ้ลการสอบคดัเลือกโดยเรียงล าดบั

ตามคะแนนที่ไดจ้ากการสอบจดัแผนในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทัง้ยงัทดสอบความสามารถพิเศษในสาขาวิชาทกัษะ  

เช่น สาขาพละ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็นตน้ มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละเฉพาะดา้น เช่น ค่าย

หอ้งสมดุ ค่ายพฒันาศกัยภาพนกัเรียนดนตรีไทยและวงโยธวาทิต เป็นตน้ 

สรปุและรายงานผล

นิเทศติดตาม

ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของนักเรียน

จ าแนกกลุ่มนักเรียน

ส ารวจความต้องการในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน
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3.2ข การสร้างความสัมพันธก์ับนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Building STUDENT and 

Stakeholders Relationships) 
3.2ข (1) การจัดการความสัมพันธ ์(Relationship Management) 

โรงเรียนมีกระบวนการในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียน กบั นกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชนอย่าง

หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก การจัดนิทรรศการร่วมกับโรงเรียนและชุมชน  

โรงเรียนมีการแต่งตัง้ครูท าหนา้ที่รบัผิดชอบโดยตรง เรื่องงานชมุชน รบัผิดชอบในการประสานงานระหว่างโรงเรียน

กับชุมชน น านักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น งานนมัสการหลวงพ่อโสธร งานแห่เทียนเขา้พรรษา 

เป็นตน้ ผูบ้รหิารโรงเรียนและครูรวมทัง้บุคลากรทางการศกึษาไดร้่วมมือในการพฒันาชมุชนร่วมกิจกรรมกบัชุมชน

ในทกุกิจกรรมที่ทางชมุชนขอความรว่มมือ 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใชใ้นการแก้ไขปรบัปรุงการจัดกิจกรรม และการ

บริหาร การจดัการดา้นต่าง ๆ โดยสภานกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษยเ์ก่า เครือข่ายผูป้กครอง

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่3.2ข (1) กระบวนการสร้างและจัดการความสัมพันธก์ับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดกิจกรรมสานสมัพันธ์ เพื่อสรา้งความผูกพนัระหว่างรุ่นพี่และรุ่นนอ้ง 

รุ่น มีการจดังานศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างศิษยเ์ก่าและครูเป็นประจ าทุกปี นอกจากนีย้ังมี

การส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูล ศิลปวัฒนธรรม จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน ท าให้นักเรียนเห็น

ความส าคญั เกิดความรกัและผกูพนั รว่มอนรุกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิ่น 

โรงเรียนมีการประเมินความพงึพอใจและขอ้สนอแนะจากสภานกัเรียน คณะกรรมการสถานศกึษาสมาคม

ศิษยเ์ก่า สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวดัสธรวรารามวรวิหาร โดยการประชมุปรกึษาหารือ ตอบแบบสอบถาม 

แบบประเมินความพงึพอใจเพื่อหาแนวทางในการพฒันาการจดักิจกรรม และสรา้งความผกูพนัต่อไป 

สรปุและรายงานผล

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

ด าเนินการสรา้งความสมัพนัธ์

ก าหนดรปูแบบในการสรา้งความสมัพนัธก์บันักเรียนและผูป้กครอง
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3.2ข (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management) 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีช่องทางในการรับฟังข้อรอ้งเรียนของนักเรียนปัจจุบัน นักเรียนใน

อนาคต ศิษยเ์ก่า ผูป้กครอง และชมุชน หลายช่องทาง ไดแ้ก่ กระทูเ้ว็บไซต ์www.wstr.ac.th เฟสบุ๊คแฟนเพจของ

โรงเรียน การประชุมโดยผ่านสภานักเรียน หัวหน้าหอ้ง เครือข่ายผูป้กครองระดับหอ้งเรียน เครือข่ายผูป้กครอง

ระดับโรงเรียน สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน ์(Social 

Network) เพื่อประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร แสดงความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกัน รวบรวมขอ้มูล สารสนเทศ ขอ้

รอ้งเรียน และด าเนินการแกปั้ญหาเพื่อใหเ้กิดความพงึพอใจ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่3.2ข (2)   การจัดการกับข้อร้องเรียน 
 

ทางโรงเรียนมีการประชมุผูป้กครอง การคดัเลือกเครือข่ายผูป้กครอง เพื่อเป็นตวัแทนของผูป้กครอง มีการ

สรา้งกลุม่ไลนเ์ครือข่ายผูป้กครองเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร มีการเลือกตัง้สมาคมผูป้ครองโรงเรียนวดั 

โสธรวรารามวรวิหาร และสรา้งกลุ่มไลนใ์นการติดต่อสื่อสาร ส าหรบัครูที่ปรกึษาไดใ้ชก้ารสรา้งกลุ่มไลนห์อ้งเรียน

เพื่อใชติ้ดต่อกบันกัเรียน และกลุม่ไลนเ์ครือข่ายผูป้กครองหอ้งเรียน ในการติดต่อสื่อสารกบัผูป้กครอง ประชมุสภา

นกัเรียนและคณะอนุกรรมการนกัเรียน เพื่อร่วมกนัวิเคราะหจ์ุดเด่น จุดดอ้ยของการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ และ

หาแนวทางในการแกไ้ขพฒันา เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร มีการส่งข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์ ใหน้ักเรียนและผูป้กครอง

รบัทราบ และถือปฏิบติั นอกจากนีโ้รงเรียนยงัมีเว็บบอรด์ อีเมล ์เว็บไซต์ www.wstr.ac.th เพื่อใชติ้ดต่อระหว่าง

โรงเรียนกบันกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

โรงเรียนน าผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียน ผูป้กครองและชมุชน ที่มีต่อการแกปั้ญหาขอ้

รอ้งเรียน ว่าตรงตามความตอ้งการ ความคาดหวงัหรือไม่ น าขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนมาพฒันาการ

ด าเนินงานและวางแผนการปฏิบติังานในปีการศึกษาต่อไป 

 

รายงานผลการด าเนินการตามข้อรอ้งเรียน

ประเมินความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาข้อรอ้งเรียน

ด าเนินการแก้ปัญหา

ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

รวบรวมข้อรอ้งเรียน



หมวด 4 การวัด การวิเคราะหแ์ละการจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis and Knowledge Management) 

 
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ไดก้ าหนดระบบการวัดผลด าเนินการใหค้รอบคลมุทุกดา้น เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู

ในการประเมินว่าสามารถด าเนินงานใหบ้รรลตุามวิสยัทศัน ์พนัธกิจเป้าประสงค ์และมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้

เพื่อการประกนัคณุภาพหรือไม่ ภายใตง้านตามโครงสรา้งการบริหารในแผนปฏิบติัการและโครงการ กิจกรรมตามแผน

กลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งในแต่ละรอบปีจะมีการน าขอ้มูลมาจัดการใหเ้ป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจปรบัปรุง และพฒันาระบบการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพยั่งยืนขึน้ไปในอนาคตและสรา้งนวตักรรมผ่าน

กระบวนการจดัความรูแ้ละใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใหเ้กิดความรวดเร็ว คล่องตวัในการบริหารจดัการแสดงดงั

แผนภาพที่ 4.1 ความสมัพนัธข์องระบบการวดัผล การวิเคราะหแ์ละการจดัการความรู ้
 

 
 

4.1 การวัด วิเคราะห ์และปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน (Measurement, Analysis and 

Improvement of Organization Performance)  
ก. การวัดผลการด าเนินการ (PEDRFORMANCE MEASUREMENT)  
 (1) ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURE)  
 โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการ โดยมีขอ้มลูสารสนเทศจากการวดัผลตอบสนองตัวชีว้ัด

ในมาตรฐานการศึกษา แผนกลยทุธ ์แผนปฏิบติัการประจ าปีของโรงเรียน โดยใหบ้คุลากรในโรงเรียนมีสว่นรว่มก าหนด

และทบทวนตวัชีว้ดั (KPI) ตามบทบาทหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายและแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามการปฏิบติังานและ 

ผลการท างานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ติดตามความกา้วหนา้กรณีการด าเนินงานยงัไม่สิน้สดุ และระยะที่ 2 ติดตาม

ผลการด าเนินงานเมื่อสิน้สดุการด าเนินงานโครงการกิจกรรมโดยการใชรู้ปแบบ WSTR Model เมื่อครบสิน้ 
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ปีงบประมาณ จะรวบรวมเพื่อน าไปสู่การสรุปการวดัผลในระดบัโครงการ น าผลที่ไดจ้ากการวดัไปเทียบกบั เป้าหมาย

และใชใ้นการปรบัปรุงโครงการในปีการศึกษาต่อไป และเมื่อครบก าหนด 4 ปีจะน าผลที่ไดจ้ากการวัดไปใช้ในการ

ปรบัปรุงกลยุทธ์ของโรงเรียน ส่วนด้านมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้

คุณภาพทั้ง 3 มาตรฐาน โดยด าเนินการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูล และรายงานผลการด าเนินงาน จัดท าเป็น

รายงานประจ า (SAR) เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา แสดงดงัแผนภาพที่   4.1ก(1) ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการคัดเลือกและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีวิธีการเลือก การรวบรวม

ข้อมูลสารสนเทศและการด าเนินการต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการงานสารสนเทศ ประกอบดว้ย คณะกรรมการสารสนเทศของกลุ่มบริหาร และกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง

คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดรูปแบบ ขอบเขตในการจัดท าสารสนเทศของหน่วยงาน โดยเริ่มจากการศึกษาและ

วิเคราะหค์วามตอ้งการในการใชข้อ้มลูของหน่วยงาน จากขอ้มลูตามนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทรา รวมถึงวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของโรงเรียน จากระบบการบรหิารจดัการโรงเรียน และจากตวับ่งชีข้อง 
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มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  จากนัน้สารสนเทศแต่ละหน่วยงานแต่ละมาตรฐานด าเนินการเก็บรวมรวมขอ้มูล  

น าขอ้มลูที่เก็บไดม้าท าการวิเคราะหข์อ้มลูหรือประมวลผลท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง หากพบขอ้ผิดพลาดจะน า

กลบัมาปรบัปรุง แกไ้ขใหถู้กตอ้ง หากมีความถูกตอ้งจะน าไปด าเนินการต่อเพื่อการพัฒนาต่อไป จากนัน้จัดท าเป็น

สารสนเทศเพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงานน าขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน ์ ใชข้อ้มลูเพื่อการพัฒนาและเปรียบเทียบจึงมี

การจดัเก็บขอ้มลูสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ตามกลุม่บริหารและมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียนจดัเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลใน

การสรุปรายงานประจ าปี (SAR) เพื่อจะไดน้ าขอ้มลูกลับมาพิจารณาในการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การประจ าปีต่อไป ทัง้นีโ้รงเรียนมีการทบทวนขอ้มูลและสารสนเทศขึน้อยู่กบัประเภทของขอ้มูล โดยมีความถ่ีในกา ร

ทบทวนขึน้อยู่กบัประเภทงาน  ตามตารางที่  4.1ก (1)  ดงันี ้

ตารางที ่ 4.1ก(1)แสดงรูปแบบการทบทวนและปรบัปรุงขอ้มลูและสารสนเทศ 
รายการ หน่วยงาน การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

รายรบั  รายจา่ยของสถานศกึษา งานการเงินและบญัช ี
กลุ่มบรหิารงบประมาณ 

รายวนั  รายเดือน  รายภาคเรยีน  รายปี 

ตวับ่งชีต้ามมาตรฐานการศกึษาของ
โรงเรียน 

งานพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

รายภาคเรียน  รายปี 

คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน งานทะเบยีน - วดัผล 
กลุ่มบรหิารวชิาการ 

รายภาคเรียน  รายปี 

ขอ้มลูดา้นสขุภาพของนกัเรียน งานอนามยักลุม่บรหิารทั่วไป รายวนั  รายเดือน  รายภาคเรยีน  รายปี 
ขอ้มลูดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน กลุ่มบรหิารงานบคุคล รายวนั  รายเดือน  รายภาคเรยีน  รายปี 
ผลงานดีเด่น ทกุกลุ่มบรหิาร รายเดือน  รายภาคเรียน  รายปี 

 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีการน าขอ้มูลจากระบบสารสนเทศในการติดตามความกา้วหนา้ของการ

ด าเนินการโดยรวมของโรงเรียน  เทียบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธแ์ละแผนปฏิบติัการ จดัท าเป็นรายงานน าเสนอต่อ

ผูบ้ริหาร  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจโดยด าเนินการเป็น  2  ระบบ  คือ  สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ  ไดแ้ก่  

ระบบรบันกัเรียน  ระบบ DMC คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  (ระดบัชัน้เรียน  ระดบัโรงเรียน  ระดบัเขตพืน้ท่ี  และ

ระดับชาติ)  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การจัดสรรอัตราก าลงัครูและสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา  ไดแ้ก่  สารสนเทศตามตวับ่งชีใ้นแต่ละมาตรฐาน  ทัง้นี ้ โรงเรียนมีรายงานผลการด าเนินการทกุภาคเรียน  

และทุกสิน้ปีการศึกษาโดยกลุ่มงานจะร่วมกันสรุป  วิเคราะห ์ ประเมินผลการด าเนินงาน  เพื่อหาแนวทางในการ

ปรบัปรุงผลการด าเนินงาน  เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการท างานที่เป็นระบบ  ผลจากการวิเคราะหไ์ปใชใ้นการวางแผนพฒันา/

แกไ้ขปัญหา  ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร  เช่น  การยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน  การพฒันา

ครู  และบคุลากรของโรงเรียน  การด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน  และเชื่อมโยงการใชป้ระโยชนก์บัผูม้ารบั 
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บริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  ทัง้ในส่วนของการป้องกนัและแกไ้ขสถานการณท์ี่อาจส่งผลกระทบกบัโรงเรียนส าหรบั

ขอ้มูลและสารสนเทศที่สนับสนุนใหเ้กิดนวัตกรรมนัน้  โรงเรียนไดใ้ชว้ิธีการจัดการความรู ้ โดยการน าขอ้มูลพืน้ฐาน

จากปัญหาแต่ละเรื่องมาสนบัสนนุใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ๆ ขึน้ 
 (2)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ (Comparative  Data) 

  โรงเรียนมีวิธีเลือกขอ้มลูและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาสนบัสนนุการตดัสินใจและสนับสนนุให้

เกิดนวตักรรม  ดงันี ้

  1.  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามเปา้หมายของแผนกลยทุธข์องโรงเรียนในแต่ละปีการศกึษา 

  2.  เปรียบเทียบขอ้มลูของผลการด าเนินงานของโรงเรียน  กบัขอ้มลูของผลการประเมินโรงเรียนคู่

เปรียบในสงักดัเดียวกนัโดยหน่วยงานตน้สงักดั  เช่น  สพม.2  สพฐ.  สมศ.  สทศ.  เป็นตน้ 

  ขัน้ตอนในการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกบัโรงเรียนที่มีผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที่คลา้ยคลงึกนัเพื่อ

มุ่งเนน้ใหเ้กิดวิธีปฏิบติัที่เป็นเลิศและน าไปสู่ค่านิยมของโรงเรียน  คือการจดัการเพื่อนวตักรรมและมุ่งเนน้ที่ผลลพัธแ์ละ

การสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ผูเ้รียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย  มีรายละเอียด  แสดงดงัแผนภาพที่  4-3 

 
แผนภาพที ่4.1ก(2)  การเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทยีบ 
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(3)  ข้อมูลนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (STUDENT  and  STAKEHOLDER  Data) 

 โรงเรียนมีการพิจารณาข้อมูลนักเรียน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียจากแหล่งต่าง ๆ  โดยมีกระบวนการ  ดังนี ้  

 1.  มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศไว้ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล Data  Management Center  

(DMC) มีการส ารวจความพงึพอใจต่อการจดัการศกึษา เช่น การใชห้ลกัสตูร การเปิดหลกัสตูรหอ้งเรียนพิเศษ การจดั

กิจกรรมต่าง ๆ มีการติดต่อประสานงานกันทางโทรศัพท ์และปรึกษาโดยตรงกับผูบ้ริหารโรงเรียน  เพื่อใหเ้กิดความ

มั่นใจว่าโรงเรียนไดส้นองตอบต่อขอ้เรียกรอ้งความคาดหวังไดค้รบถ้วน ถา้พบปัญหาจึงน ามาปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป  

โรงเรียนมีการรประเมินหลงัท ากิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ไว้ในเอกสารรายงานแผนปฏิบัติการ  มีการจัดท าเป็น

เอกสารสารสนเทศของโรงเรียนแลว้น าขอ้มูลมาก ากับติดตาม ปรบัปรุง แก้ไข โดยผ่านการประชุมฝ่ายบริหารทุก

สปัดาห ์และการประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงเรียน ประชมุกลุม่สาระฯ/งาน ประชมุครูประจ าเดือน 

2 ขอ้มลูผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจากกลุม่บรหิารวิชาการ 

3. ขอ้มลูรายงานศึกษาต่อระดบัอดุมศกึษาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จากกลุม่งานแนะแนว 

4. การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นขอ้เสนอแนะจากการประชมุผูป้กครอง และผูป้กครองเครือข่าย 

5. ขอ้มลูรายงานสขุภาพนกัเรียนจากกลุม่งานบรหิารทั่วไป 

(4) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility) 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร มีการวดัผลด าเนินการกิจกรรมโครงการตมแผนปฏิบติังานสอดคลอ้งกับกล

ยทุธโ์รงเรียนที่สนองต่อความเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอก ดงันี ้

1. สรา้งความขา้ใจใหก้บับคุลากรทกุคน ถึงวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของการด าเนินงาน 

2. ก าหนดแนวทางปฏิบติังานและการวดัผลการด าเนินงานรว่มกนั 

3. การปฏิบติังานและการวดัผลการด าเนินงาน ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ 

4. มีการประชคุณะกรรมการ ก่อนและหลงัการปฏิบติังาน 

5. มีการน าเสนอและประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและชมุชน 

ข. การวิเคราะห ์และทบทวนผลการด าเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review) 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีรูปแบบการบริหารที่ยั่งยืนและเป็นระบบ โดยบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

มุ่งเนน้พฒันาไหไ้ดม้าตรฐานเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน โดยมีระบบการวดัผลการด าเนินงาน โดยมีสว่นรว่ม ดงันี ้

1.ประเมินการจดักิจกรรม/การปฏิบติัแผนงาน โครงการของกลุม่นโยบายและแผนรวมทุกหน่วยงาน 

ภายในโรงเรียน 
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2. มีการประเมินความพงึพอใจนกัเรียนและความคิดเห็นผูป้กครองนกัเรียน ภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

3. ประชมุคณะกรรมการสถานศกึษา ที่ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวฒุิ ตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน ตวัแทนครู 

ศิษยเ์ก่า ผูท้รงคณุวฒุิในทอ้งถิ่น อย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

4. ประชมุครูและบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 

5. ประชมุย่อยและ PLC ของบคุลาการของกลุม่สาระ/ฝ่าย/งาน มีการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ  

อย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 

6. แต่งตัง้คณะกรรมกาประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนทุกปี เพื่อวิเคราะห ์ทบทวน ปรบัปรุง 

ผลการด าเนินการ ตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาชัน้ฟ้ืนฐาน 

7. วิเคราะหผ์ลการด าเนินกาดว้ยวิธี SWOT หาจดุอ่อน/จแุข็ง/โครงการ และอปุสรรคในการด าเนินการ 

ของโรงเรียน 

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (PERFORANCE Improvement) 

(1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ (Best Practices) 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารไดใ้ช ้WSTR Model ตลอดจนวงจรคณุภาพเดมมิ่ง (Deming's Cycle) หรือ 

PDCA มาใชใ้นการก ากบัดแูล การด าเนินการของานตามโครงสรา้งการบริหาร และกิจกรรมโครงการภายใตก้ลยุทธ์ 

ดงัแสดงไวใ้น 2,1,2.2 และ 6.1 และน าผลไปปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ดงันี ้

1. ประมวลผลจกการส ารวจ สอบถามผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สรุปความตอ้งการ จ าเป็น น าไปใชใ้นการปรบัปรุงกลยทุธ ์มาตรฐาน ตวับ่งชี ้ในการวางแผนประจ าปี 

2. ถ่ายทอดขอ้มลูส าคญัไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. รายงานขอ้มลูผ่านทางการประชมุคณะกรมการสถานศกึษาสมาคมผูป้กครอง/ผูป้กครองนกัเรียน/กรรมการ

เครือข่ายผูป้กครอง 

4. รายงานผลการด าเนินการประจ าปี 

(2) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE) 

โรงเรียนมีวิธีใชผ้ลการทบทวน ผลการด าเนินงาน ขอ้มลูเชิงเปรียบเทียบ และขอ้มลูเชิงแข่งขนัที่ส  าคญั 

เพื่อคาดการณผ์ลการด าเนินการในอนาคต ดงันี ้

1. น าผลการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา เป็นขอ้มลูฟ้ืนฐาน วิเคราะหจ์ดุเด่น วิเคราะหผ์ลที่เกิดขึน้และ 

จดุที่ควรพฒันา น าไปจดัท าโครงการ ตามความส าคญัของปัญหา 
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2. ใชข้อ้มลูจกระบบควบคมุความเสี่ยงเป็นพืน้ฐานในการวางแผนการนิเทศ ก ากบัติดตาม 

การปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน 

3. มีการประชมุบคุลากรน าลงสูก่ารปฏิบติั รว่มกนัวิพากษว์ิจารณ ์เสนอแนะความคิดเห็นรว่มกนั 

ในหน่วยงานเพื่อใหไ้ดแ้นวปฏิบติัที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

(3) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement and INNOVATION) 

โรงเรียนมีวิธีการใชผ้ลการทบทวนผลการด าเนินการ ไปจดัล าดับความส าคญัของเรื่อง ที่ตอ้งน าไปปรบัปรุง

อย่างต่อเนื่องและน าไปเป็นโอกาสในการสรา้งนวตักรรม ดงันี ้

1. จัดใหม้ีการนิเทศการปฏิบัติงานของโรงเรียน น าขอ้มูลมาวิเคราะหห์าขอ้บกพร่อง เพื่อแกไ้ขปัญหาและ

พฒันา 

2. คัดเลือก Best Practice ที่พบเห็นจากการนิเทศ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกนัและน าขอ้มลูออกเผยแพร่ 

3. ส่งเสริมใหบุ้คลากร น าหัวขอ้ที่สนใจไปด าเนินการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อสรา้งสรรคน์วัตกรรมในการ

พฒันาแกไ้ข ใหง้านมีประสิทธิผลมากขึน้ 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management , Information 

Technology) 

ก. ความรู้ขององคก์ร (Organization Knowledge) 

(1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

โรงเรียนมีการจดัการความโดยการรวบรวมขอ้มลู และถ่ายทอดความรูข้องบุคลากรตามโครงสรา้งการบริหา

งานของโรงเรียน แต่ละกลุ่มตอ้งมีกรพัฒนาบุคลากร การนิทศติดตาม การรายงานการปฏิบติังานเผยแพร่ แบ่งปัน

ความรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ ดงันี ้

- ถ่ายทอดความรูข้องบุคลกรโดยจัดใหแ้ต่ละกลุ่มสารการเรียนรูน้ิเทศติดตามการด าเนินงาน น าเสนอขอ้มูล

ความรูแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนั แบ่งปันประสบการณเ์พื่อน าความรูท้ี่ไดไ้ปพฒันาการเรียนการสอนต่อไป 

- จับคู่นิเทศถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากพี่สู่น้อง (Coaching) มีการนิเทศภายในกลุ่ม

สาระเดยีวกนั โดยจบัคู่ระหว่างครูรุน่พี่ที่มีประสบการณค์วามรู ้และความช านาญในการสอนกบัครูบรรจใุหม่ 

- เมื่อบุคลากรไปเข้าร่วมประชุม หรืออบรมสัมมนาภายนอกโรงเรียน จะตอ้งกลับมาขยายผลต่อ เพื่อน า

ความรูท้ี่ไดม้าสง่ต่อใหก้บัเพื่อนครูในโรงเรียน เพื่อน าความรูไ้ปใชใ้นการเรียนการสอนต่อไป 
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          - มีการจดัชุมชนแห่งการเรียน (PLC) อย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 2 คาบเพื่อใหค้รูในกลุ่มสาระและในกลุ่มระดบัชัน้
ไดพ้ฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียนรว่มกนั 

- มีการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ ใหน้ักเรียนสมัครตามความสมัครใจ ตัวอย่างเซ่น ค่ายวิทยาศาสตร ์ค่าย
หอ้งเรียนพิเศษ ค่ายคณิตศาสตร ์ค่ายภาษาองักฤษ เป็นตนั 

- มีการสนบัสนนุใหน้กัเรียนสอบธรรมะศกึษาทกุระดบัชัน้ โดยจดัใหม้ีการอบรมธรรมะก่อนการสอบ 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีการถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์ที่ เ ก่ียวข้องผ่านการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร และการประชมุครูเป็นประจ าทกุเดือน กลุม่บรหิารแต่ละฝ่ายจะมีการประชมุบุคลากรที่สงักดัใน
ฝ่ายทุกสปัดาห ์เพื่อน านโยบายไปขยายผลต่อครูในกลุ่มสาระเดียวกัน กลุ่มสาระการเรียนรูม้ีการประชุมครูในกลุ่ม
สาระทุกเดือน เพื่อแจง้ผลการเรียนการสอนและแนวนโยบายจากกลุ่มบริหารและระดับชั้นมีการประชุมทุกเดือน
เช่นเดียวกนั มีการจดัรูปแบบของรายงานการประชมุ เพื่อใหบ้คุลากรไดศ้กึษาในโอกาสต่อไป นอกจากนีโ้รงเรียนได ้

สง่เสรมิการศกึษา ดงูาน เพื่อน าความรูม้าพฒันางานและเปรียบเทียบกบัหน่วยงานที่เป็นเลิศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันในสหวิทยาเขตโดยการจัดใหม้ีกีฬาสานสมัพันธ์ทุกปี จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ี่ไดก้ล่าวมาจากขา้งตน้ ท าให้
น าไปสู่การปรบัปรุงแผนการด าเนินงานของโรงเรียนและก าหนดผลการชีว้ัดผลการด าเนินงานต่อไป มีการรวบรวม
และส่งผ่านขอ้มลู รูปแบบเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่จะท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เขา้สู่เว็บไ ซต์
โรงเรียนเพื่อใหบ้คุลากรไดน้ าไปใชใ้นรูปแบบเดียวกนั ซึ่งมีการตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้มลูอยู่เสมอ 

(2) การเรียนรู้ระดับองคก์ร (Organization LEARNING) 

การถ่ายทอดความรูร้ะหว่างโรงเรียนกับนกัเรียน ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย , ผูส้่งมอบพนัธมิตร, ผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือ
ทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและผูเ้ก่ียวขอ้งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเอกสารในรูปแบบหนังสือราชการ , 
วารสารประชาสมัพนัธโ์รงเรียน, การจดัประชุมผูป้กครองชัน้เรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนละอย่างนอ้ย 1 
ครัง้มีการตัง้กลุ่ม Line เพื่อติดต่อประสานงานกนัระหว่างครูกบัครูและครูกบัผูป้กครองการประชุมเสียงตามสายของ
โรงเรียนโดยการจดัใหน้กัเรียนรบัผิดชอบด าเนินรายการใหส้อดแทรกความรูแ้ละเปิดเพลงเพื่อใหน้กัเรียน ผ่อนคลาย
ก่อนเขา้แถวตอนเขา้ การเผยแพร่ขอ้มลูผ่านทางเว็บไซตโ์รงเรียน http://wstr.ac.th Facebook: โรงเรียนวดัโสธรวรา
รามวรวิหาร ซึ่งถือเป็นคลงัความรูเ้ผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารสว่นกลางของโรงเรียนเป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีการรายงานใน
รูปแบบของการประชุม เช่น การประชุมกรรมการสถานศึกษาการประชุมกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง สมาคมศิษย์
เก่า ฯ สมาคมผูป้กครองและครู ฯ เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธก์ารแบ่งปันขอ้มลูต่าง ๆ และมีการขอความคิดเห็นเพื่อ
น ามาปรบัในการพฒันาโรงเรียนต่อไป 
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ข. การจัดการทรัพยกรสารสนทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data and Information 

andInformation Technology) 

(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Quality)                 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีการจัดการคุณภาพของขอ้มลูและสารสนเทศ โดยแต่งตัง้คณะกรรมการ
สารสนเทศ ซึ่งประกอบดว้ย เจา้หน้าที่สารสนเทศของแต่ละกลุ่มบริหาร และกลุ่มงานต่างๆในโรงเรียนท าหน้าที่
รวบรวมขอ้มูลของหน่วยงาน ซึ่งจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งแม่นย าและเชื่อถือได ้แลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะหจ์ัด
หมวดหมู่ และจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปเล่มเอกสาร ป้ายประกาศและเว็บไซตข์องโรงเรียน 
(www.wstr.ac.th) ซึ่งจะมีการส ารองขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร ์เพื่อความปลอดภัยส าหรบัขอ้มูลที่เป็นความลับ 
เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบัการเงินและขอ้มลูส่วนตวัของบุคลากรและนักเรียน มีการจดัเก็บและป้องกนัความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้กบัขอ้มลูรายละเอียด แสดงดงัแผนภาพที่ 4.2 ข(1) 

 

แผนภาพที ่4.2ข (1) กระบวนการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ของโรงเรียน 
 

(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Security) 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารมีการรกัษความปลอดภยัฐานขอ้มลูโดยท าการจดัเก็บหรือบนัทึกขอ้มลูลงใน
สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น จดัท าเป็นรายงานหนงัสือ บทความในจุลสารโรงเรียน จดัเก็บในฐานขอ้มลูคอมพิวเตอรโ์ดยมี
การก าหนดสิทธิก์ารเขา้ถึง จดัเก็บไวใ้นแถบแม่เหล็ก (Hard disk)  
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(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability) 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารมีสารสนเทศพรอ้มใชง้านโดยมีสื่อ อปุกรณ ์เทคโนโลยีอ านวยความสะดวกมี
การแต่งตัง้ผูด้แูลระบบขอ้มลูสารสนเทศ ดแูลระบบอินทอรเ์น็ต และเว็บไซตข์องโรงเรียน ใหท้นัสมยัและทนัเหตกุารณ ์
ดแูลคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย (server) ใหพ้รอ้มใชง้าน มีการดแูล พฒันาระบบฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์เช่น ระบบ  

Secondary56 และ Bookmark2551 ในการจัดการ เป็นการจัดระบบสารสนเทศเก่ียวกับหลกัสูตรและการเรียนการ
สอน การวดัผลประเมินผล จดัเก็บขอ้มลูบนเว็ปไซต ์(DMC) สามารถเขา้ถึงขอ้มลูและสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์
ได ้เช่น เมื่อครูและบุคลากรมีการลงเวลาปฏิบติังานดว้ยระบบสแกนนิว้ ระบบงานบคุลากร สามารถพิมพร์ายงานการ
ปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรเสนอผูบ้ริหารไดทุ้กวันเป็นปัจจุบัน ระบบงานสารบรรณ สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
หนงัสือราชการ ค าสั่งโรงเรียน ผ่านการใชร้ะบบงานส านกังานอิเล็กทรอนิค e-office  โรงเรียนมีสื่ออปุกรณเ์ทคโนโลยี 

และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใชบ้รกิารอย่างเพียงพอ เช่น หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์มีคอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ และ
อ่ืน ๆ ใหน้กัเรียนไดล้งเมือปฏิบติั ฝึกทกัษะและสืบคน้ขอ้มลูที่เอือ้ต่อการเรียนรูร้วมทัง้บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบติังานต่างๆ ไดอ้ย่างประสิทธิภาพโดยรายละเอียด แสดงดงัแผนภาพที่ 4.2ข (3)  

 
แผนภาพที ่4.2ข (3) การจัดการข้อมูลสารสนเทศพร้อมงาน 
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(4) คุณลักษณะของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์(Hardware and Software Properties) 

 โรงเรียนมีการบริหารฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์เพื่อจัดสรรใหน้ักเรียนมีการใชง้านฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์ที่

ใหม่และทันสมัยในการเรียนการสอน มีการแบ่งปันเครื่องที่ใชง้านไดใ้หก้ับกลุ่มสาระฯ และกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้

บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอรใ์ชง้านพอเพียงต่อการใชง้านและจดัจา้งบุคลากรที่มี ความช านาญดา้นระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รบัผิดชอบดูแลรกัษาฮารด์แวรแ์ละพัฒนาซอฟตแ์วรใ์หใ้ชง้านอย่างมีประสิทธิภาพ มีผูท้ี่รบัผิดชอบดูแล

จัดหาลักษณะของฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร ์จัดหาผู้ส่งมอบที่มีคุณภาพมีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ วางระบบ

เทคโนโลยีใหส้ามารถใชง้าน  ไดง้่าย สะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั  

 (5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability) 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีวิธีการที่เพิ่มความมั่นใจว่า ขอ้มูลสารสนเทศรวมถึงระบบฮารด์แวรแ์ละ

ซอฟแวรย์งัคงมีสภาพพรอ้มใชง้านไดอ้ย่างต่อเนื่องแมใ้นสภาวะฉกุเฉิน ดงันี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 ระบบอินเตอรเ์น็ตของโรงเรียน มีการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายส าหรบัเชื่อมต่อระบบอินเตอรเ์น็ต 2 

ระบบ คือ ระบบอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงู (Leased Line) โดยเช่าสญัญาณจาก TOT Corporate Service และระบบ

อินเตอรเ์น็ตความเร็วสงูจากโครงการพฒันาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการศึกษาเพื่อรองรบั

การศึกษาทั้งระบบ (UniNet) ดังนั้น หากมีระบบใดระบบหนึ่งขัดข้อง ก็จะมีระบบส ารอง เพื่อให้สามารถใชง้าน

เครือข่ายไดต้ลอด  

ขัน้ตอนที่ 2  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหากระเสไฟฟ้าขัดขอ้ง ซึ่งอาจสรา้งความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ

และระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีโครงการจัดซือ้เครื่องส ารองไฟ เปิดใช้งานเครื่องส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้า

อตัโนมติั (UPS) ตลอดระยะเวลาที่เปิดใชง้านเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอรส์ว่นบุคคล  

ขัน้ตอนที่ 3  ใชซ้อฟตแ์วรแ์บบโปรแกรมฟรี open source ในการบรหิารจดัการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

เลือกใชซ้อฟต์แวรบ์ริหารจัดการแบบลิขสิทธิ์มีการบริการให้ค าปรึกษาจากทีมงานผูพ้ัฒนาอย่างทันท่วงที มีการ

ปรบัปรุงระบบซอฟทแ์วรท์ี่ใชง้านใหท้นัสมยัอยู่เสมอ  

ขัน้ตอนที่ 4 มีระบบส ารองฐานขอ้มลูในหลายๆที่โดยจดัเก็บไวแ้ถบแม่เหล็ก (Hard disk)  

ขัน้ตอนที่ 5 จัดใหม้ีบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถในการดูแลขอ้มูลสารสนเทศ ฮารด์แวร ์ซอฟแวร ์วัสดุ

อปุกรณ ์และท าหนา้ที่เตรียมพรอ้มใหใ้ชง้านไดอ้ย่างต่อเนื่องแมก้รณีภาวะฉกุเฉิน  

 



หมวด 5 บุคลากร (Workforce) 
 

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment) 
ก . ขี ด ค ว าม ส าม า รถ แ ล ะอั ต ร าก า ลั งบุ ค ค ล  (WORKFORCE CAPABILITY and 

CAPACITY) 
 (1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารโดยฝ่ายบรหิารงานบุคคล มีวิธีการในการประเมินความตอ้งการดา้น
ขีดความสามารถและอตัราก าลงั รวมทัง้ทกัษะ  สมรรถนะและก าลงัคนที่มีอยู่ โดยค านึงถึงการมีสว่นรว่มของ
ทกุฝ่าย มีการแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบดว้ยหวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรู ้หวัหนา้งาน ร่วมกนั
ก าหนดสมรรถนะของบุคลากร เพื่อไดบ้คุลากรท่ีเหมาะสม มีความรูค้วามสามารถตรงตามสายงานที่โรงเรียน
ตอ้งการและขาดแคลน โรงเรียนมีวิธีในการประเมินความตอ้งการดา้นขีดความสามารถและอตัราก าลงั ดงันี  ้

 

 
 

แผนภาพที ่5.1 ก (1)-1 แสดงขั้นตอนการก าหนดคุณลกัษณะและทักษะของบุคลากร 
  

กลุ่มบริหารงานบุคคลวิเคราะหท์บทวนสถานการณ์เพื่อประเมินความจ าเป็นดา้นขีดความสามารถ  

ดา้นการจดัการเรียนการสอนและอตัราก าลงั ด าเนินการตามแนวทางประเมินขีดความสามารถและอตัราก าลงั 

ทุกระดบัและทุกฝ่ายงานเป็นประจ าทุกไตรมาส 1-2 เพื่อเตรียมการในปีการศึกษาใหม่เพิ่มนโยบายระมดัระวงั

การเพิ่มบุคลากรโดยเพิ่มมาตรการลดอตัราการเพิ่มตามเกณฑอ์ัตราก าลงัทบทวนเกณฑอ์ัตราก าลงัและสอบ

ทานการประเมินความจ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังเป็นรายฝ่ายงานและโครงการส าคัญ

ด าเนินการในรูปคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนเพื่อสรา้งความเขา้ใจมีสว่นรว่มน าไปสู่การปฏิบติัประเมินสว่น 
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ต่างขีดความสามารถและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและเพิ่มกระบวนการนิเทศงานโดยผูบ้ริหารเพิ่ม 

KPI ใหฝ่้ายงานและทบทวนขีดความสามารถของโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกับทิศทางนโยบายวิสยัทัศนแ์ละการ

เปลี่ยนแปลง  ประเมินความจ าเป็นดา้นขีดความสามารถและอัตราก าลงับุคลากรมาวิเคราะหป์ระกอบ การ

จัดท าการพัฒนาบุคลากร กระบวนการพัฒนาทรพัยากรบุคคลและผู้น า เพื่อใหโ้รงเรียนด าเนินงานประสบ

ความส าเรจ็ใหบ้รรลผุลตามกลยทุธท์ี่ส  าคญัของโรงเรียนใหบ้รรลเุป้าหมาย 

 (2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members) 

 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรใหม่ใหท้นัและเพียงพอต่อความตอ้งการ  เมื่อ
มีต าแหน่งว่าง เช่น การเกษียณอายรุาชการ การยา้ยไปด ารงต าแหน่งใหม่ บรรจใุหม่ นกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  ลกูจา้ง ดงันี ้
 1) ส ารวจอตัราก าลงั ความตอ้งการบคุลากรในสาขาวิชาต่างๆ 
 2) ก าหนดสมรรถนะ ความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะที่จ  าเป็นในการปฏิบติังาน 
 3) แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
 4) พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหา บรรจแุต่งตัง้ตามสมรรถนะที่ก าหนดไปใชเ้กณฑใ์น 
การคดัเลือกประกอบกบัคณุสมบติัอ่ืนๆ 
 5) ประกาศหลกัเกณฑส์ าหรบัใชใ้นการคดัเลือกบุคคลสรรหา ว่าจา้ง บรรจุ แต่งตัง้ บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ตรงตามความตอ้งการหรือนกัศกึษาบรรจทุนั เช่น สควค ครุุทายาท 
 6) ไดบ้คุลากรตามสมรรถนะที่ตอ้งการ 

 
แผนภาพที ่5.1ก (2)-1  วิธกีารสรรหาบุคลากรใหม ่
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ฝ่ายบรหิารด าเนินการในการรกัษาบุคลากรใหม่ไว ้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1) ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เพื่อสรา้งความเข้าใจในหน้าที่และรายละเอียดต่าง  ๆ เก่ียวกับองค์กร 

ตลอดจนการมอบหมายงาน มีระบบพี่ เลีย้งคอยสอนงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรใหม่ได้เรียนรูง้านพิเศษ

เพิ่มเติมอีกอย่างนอ้ยคนละ 1 งานตามความสามารถและความสนใจ 

 2) มีการเสริมสรา้งคณุภาพชีวิตและความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างานใหแ้ก่บคุลากร โดยเนน้การ
สรา้งบรรยากาศที่ดีในการท างาน ใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อเอือ้อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน มีการ
ส่งเสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่างผูบ้ริหารกับบุคลากรและระหว่างบุคลากรดว้ยกันเองและเสริมสรา้งความ
ผกูพนัในกลุม่บคุลากร ใหเ้กิดความรกัความผกูพนั มีความเอือ้อาทรต่อกนั โดยเนน้การท างานรว่มกนัเป็นทีม 

 
แผนภาพที ่5.1ก (2)-2  แสดงขั้นตอนการก าหนดสมรรถนะและการรักษาบุคลากรใหม ่

 

การสรรหาบุคลากรข้าราชการและการรักษาบุคลากรใหม่  ในการสรรหาบุคลากรภายนอก             

กลุ่มบริหารงานบุคคลไดป้ระกาศรบัสมัครผ่านสื่อสมัครงานต่าง ๆ และเพื่อใหม้ั่นใจว่าการพิจารณาคัดเลือก

ผูส้มัครที่มีความรูค้วามสามารถ  มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนดจึงมีเครื่องมือคัดกรองหลาย

ขัน้ตอน ผูท้ี่จะไดร้บัการบรรจุแต่งตัง้ตอ้งผ่านการตรวจสุขภาพและการสอบประวติัเพื่อเป็นการรกัษาบุคลากร

ใหม่ มีการอบรมปฐมนิเทศสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาโครงสรา้งการบริหารโรงเรี ยน 

หลกัสตูรการจดัการเรียนการสอน ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร จรรยาบรรณวินยัการท างานที่ส  าคญั โดยมีพี่เลีย้ง 
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การฝึกปฏิบติังานและก ากบัดูแลติดตามเพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร มีการจดักิจกรรมส่งเสริมสมัพนัธภาพ 

และกิจกรรมสาธารณประโยชนท์ี่ท าใหบ้คุลากรมีความสขุและภาคภมูิใจในโรงเรียน 

(3) ความส าเร็จในงาน (Work Accomplishment) 

3.1  โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารจดัรูปแบบการท างานและบริหารบุคลากรเพื่อท าใหง้าน

ของโรงเรียนประสบความส าเรจ็ 

 3.1.1  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารแบ่งโครงสรา้งการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่ม

งาน ไดแ้ก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหาร

กิจการนกัเรียน เพื่อใหม้ีผูบ้รหิารระดบัสงูบริหารจดัการภารกิจส าคญั และการเปลี่ยนแปลงทางการบรหิารการ

จดัการศกึษา ซึ่งในแต่ละกลุม่งานมีการบรหิารโดยยดึหลกัการกระจายอ านาจและการมีสว่นร่วมของบุคลากร 

 3.1.2   มีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือนทุกเดือน  

เพื่อติดตาม สรุปผล ทบทวน และพฒันาการปฏิบติังานในแต่ละเดือน เพื่อเสนอแนวทางในการปฏิบติังานที่จะ

น าไปสูผ่ลการด าเนินงานที่ดีทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว 

 3.1.3   ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การศึกษาดูงาน การอบรมคูปองครู การประชุมสมัมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู  ้

กับหน่วยงานภายนอก การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การพัฒนาทักษะความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ  

และการใชส้ื่อ ICT ในการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ 

ในปี 2561-2563  มีการทบทวนฝ่ายงานให้สอดคล้องกับการตอบสนองทิศทางกลยุทธ์ของการ

ด าเนินงานของโรงเรียน  สอบทานเกณฑ์การจัดสรรอัตราของฝ่าย/งานให้สอดคล้องกับภารกิจหลักคือ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และภารกิจรองคืองานสนับสนุนการสอนการด าเนินการบริหารและจัด

บุคลากรเน้นการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงการขยายแผนการเรียนการให้บริการนักเรียนเพื่อให้ผลก าร

ด าเนินงานของโรงเรียนบรรลตุามเปา้หมาย ดงัแผนภาพที่ 5.1ก (3)  ความส าเรจ็ในการท างาน 
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การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรท าใหง้านของโรงเรียนประสบความส าเร็จ ใชป้ระโยชนจ์าก

สมรรถนะหลกัของบคุลากรไดอ้ย่างเต็มที่ สง่เสรมิ สนบัสนนุการมุ่งเนน้ผูเ้รียน และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ท าใหม้ี 
ผลการด าเนินงานที่เหนือกว่าการคาดหมาย ตอบสนองต่อความทา้ทายเชิงกลยุทธ ์และแผนปฏิบติังานใหเ้กิด
ความคลอ่งตวัตามบรบิทท่ีเปลี่ยนแปลง การบรหิารงานบคุคลของโรงเรียนใหป้ระสบความส าเรจ็มีวิธีการ  

 (4) การจัดการการเปล่ียนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)  
โรงเรียนมีการเตรียมความพรอ้มต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราก าลังที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป ดัง

แผนภาพที่ 5.1ก (4)  แสดงการจดัการเปลี่ยนแปลงบคุลากร 

 
 
 โรงเรียนโดยฝ่ายบริหารงานบคุคล มีวิธีการในการบริหารบคุลากร บรหิารความตอ้งการทัง้ของ
บคุลากรและของโรงเรียน เพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถด าเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง ป้องกนัการลดจ านวนของ
บคุลากรและลดผลกระทบหากเกิดกรณีดงักลา่ว ดงันี ้
 1. ส ารวจสมรรถนะของบุคลากร 
 2. สรรหาบุคลากรตรงตามสมรรถนะของสายงานแทนบคุลากรที่ลดลงไป เพื่อใหส้ามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง 
 3. พฒันาตนเองอย่างหลากหลายวิธี พี่เลีย้งสอนงาน การถ่ายทอดความรูจ้ากผูป้ฏิบติังานที่จะลาออก
หรือเกษียณอาย ุแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
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4. มอบหมายการปฏิบติังาน 

 5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน 
 6. พฒันาบคุลากรท่ีเพิ่มขึน้ใหม้ีสมรรถนะตามสายงานที่มอบหมาย 
 

ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (WORKFORCE Climate) 
 (1) สภาพแวดล้อมของการท างาน (Workplace Climate) 

 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของบุคลากรเก่ียวกับ

สภาพแวดลอ้มการท างาน วิเคราะหค์วามตอ้งการของบุคลากรออกมาเป็นประเด็น  และด าเนินการตามความ

เหมาะสม    พรอ้มทั้งประเมินผลการด าเนินการและปรบัปรุงผลเพื่อพัฒนาใหม้ีประสิทธิภาพ  ซึ่งวิธีการที่

โรงเรียนด าเนินการ ไดแ้ก่ การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในสถานที่ท างาน เพื่อใหค้รูไดเ้กิดความสขุและความพึง

พอใจ สรา้งสภาพแวดลอ้มที่ดีในการท างาน มีการพัฒนาดา้นระบบสารสนเทศสญัญาณอินเทอรเ์น็ตเพื่อการ

บริการสืบคน้ขอ้มูลในระบบเครือข่ายที่ทันสมัย รวดเร็ว มีการติดตัง้กลอ้งวงจรปิดตามจุดต่าง  ๆ ของโรงเรียน 

ตลอดจนยามรกัษาความปลอดภยัประจ าหนา้ประตโูรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่5.1ข (1)  บรรยากาศการท างานของบุคลากร 

 (2) นโยบายและสิทธิประโยชน ์ (WORKFORCE Benefits and Policies) 

 โรงเรียนสนบัสนนุบุคลากรโดยก าหนดนโยบาย การบรหิาร และสิทธิประโยชน ์ดงันี  ้

ตารางที่ 5.1 ข (2) แสดงนโยบายและสิทธิประโยชนข์องบุคลากร 
ครูและบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว 

1. การประกนัอบุตัเิหต ุ
2. การตรวจสขุภาพประจ าปี 
3. เมื่อบิดา-มารดา หรือคู่สมรสถงึแก่กรรม โรงเรียน
ช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท 

1. การประกนัอบุตัเิหต ุ
2. การตรวจสขุภาพประจ าปี 
3. โรงเรียนสมทบเงินค่าประกนัสงัคม 5% 
4. โรงเรียนสนบัสนนุเงินเพื่อไปทศันศกึษาประจ าปี 
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ครูและบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว 

4. โรงเรียนสนบัสนนุเงินเพื่อไปทศันศกึษาประจ าปี 
5. จดับรกิารยานพาหนะส าหรบับคุลากรในการเขา้รว่ม
กิจกรรมนอกสถานศกึษา 
6. จดัสวสัดิการเสือ้ผา้ประจ าโรงเรียน 
7. การมอบเงินสวสัดกิารดแูลช่วยเหลือในภาวะฉกุเฉินหรือ
ประสบภยัพิบตัิ 

5. จดับรกิารยานพาหนะส าหรบับคุลากรในการเขา้รว่ม
กิจกรรมนอกสถานศกึษา 
6. จดัสวสัดิการเสือ้ผา้ประจ าโรงเรียน 
7. การมอบเงินสวสัดกิารดแูลช่วยเหลือในภาวะฉกุเฉินหรือ
ประสบภยัพิบตัิ  

 

5.2 ความผกูพันของบุคลากร (Workforce Engagement) 
 ก. ความผูกพันและปฏิบัติงานของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT and 

PERFORMNCE) 

 (1) วัฒนธรรมองคก์ร (Organization Culture) 

 โรงเรียนมีวิธีในการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่มีลกัษณะเปิดกวา้งทางการสื่อสารมีรูปแบบ 

การท างานแบบเป็นทีม ยดึหลกัการมีสว่นรว่มของบคุลากร มีผลการด าเนินการที่ดีและบคุลากรที่มีความผกูพนั 

ต่อโรงเรียน โรงเรียนมีความมั่นใจในวัฒนธรรมองค์กรที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การประพฤติปฏิบัติตนของ

ผูบ้รหิาร ครู และนกัเรียน ความเอาใจใส่เอือ้อาทรเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่และความศรทัธาในองคก์ร สง่เสรมิใหอ้งคก์รมี

ความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นสังคมแห่งการใฝ่เรียนใฝ่รู ้เกิดความรักและหวงแหนในสถาบัน เพื่อมุ่งสู่

ความส าเรจ็ของนกัเรียนทุกๆ ดา้น ท าใหม้ั่นใจไดว้่าวฒันธรรมองคก์รไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายของ

ความคิด วฒันธรรม และความคิดเห็นของบคุลากรตามค่านิยมขององคก์ร  
 

แผนภาพที ่5.2ก (1) แสดงวัฒนธรรมและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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  (2) ปัจจัยขับเคล่ือนความผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT) 

 โรงเรียนมีวิธีการก าหนดปัจจยัที่ส  าคญัที่สง่ผลต่อความผูกพนัและความพงึพอใจของบคุลากร วิธีการ

ก าหนดปัจจยัหรือองคก์รประกอบเหล่านีแ้ตกต่างกนัตามกลุม่และประเภทของบุคลากร 

 
แผนภาพที ่5.2ก (2) แสดงการสร้างความผูกพันกับองคก์ร 

(3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGEMENT) 

โรงเรียนมีวิธีประเมินความผูกพนัของบุคลากร ทัง้วิธีที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดงันี  ้

1. โรงเรียนแต่งตัง้คณะกรรมการศึกษาความพงึพอใจของบคุลากรทกุระดบั นอกจากนีย้งัได ้

จากการประเมินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ การประชมุ อภิปราย วิเคราะหผ์ลการด าเนินงานในรอบปี รบัฟัง

ปัญหา แสดงความคิดเห็น และรว่มหาทางปรบัปรุง พฒันาต่อไป 

2. ผลของการผูกพนัของบุคลากรสืบเนื่องยาวนาน มีการแนะน าการศกึษาจากรุน่พี่สูรุ่่นนอ้งอย่าง

ต่อเนื่อง ครูที่เกษียณอายรุาชการอาสามาช่วยสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือร่วมเป็นคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management) 
โรงเรียนมีระบบการจดัการผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลเุป้าหมาย ดงันี ้

 

แผนภาพที ่5.2ก (4) แสดงระบบการจัดการกับผลการปฏิบตัิงานของบุคลากร 

ข การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (Workforce and Leader Development) 
(1) ระบบการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development system) 

ปัจจยัที่โรงเรียนใชใ้นการพฒันาเพื่อด าเนินการเก่ียวกบัระบบการเรียนรูแ้ละการพฒันา ดงันี ้

 1. สมรรถนะหลกัขององคก์ร คือ จดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาที่สง่เสรมิศกัยภาพของผูเ้รียนสูค่วามเป็น

เลิศ สง่เสรมิและพฒันานกัเรียนเขา้รว่มประกวดการแข่งขนัทกัษะดา้นต่างๆ สรา้งนิสยัการแสวงหาความรูแ้ละ

สรา้งความรูโ้ดยการใช ้ICT จดักิจกรรมสรา้งสรรค ์ที่สง่เสรมิการเรียนรูใ้นรูปแบบต่างๆ 

  2. การปรบัปรุงผลการด าเนินการองคก์รและนวตักรรมโรงเรียนไดด้ าเนินการ ไดแ้ก่ ก าหนดเปา้หมาย

ใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูแ้บบมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ ก าหนดแผนงานปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสาระ

สนเทศโดยมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบจดัท าระบบต่างๆวารสารประชาสมัพนัธเ์พื่อเผยแพรผ่ลงานของโรงเรียน 

(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and development effectiveness) 

 ความตอ้งการดา้นการเรียนรูแ้ละการพฒันา โรงเรียน พิจารณาจากการรายงานผลการปฏิบติังานของ

บคุลากรโดยมอบหมายใหห้วัหนา้กลุม่บรหิารหวัหนา้งานหวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรูซ้ึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบดแูล  

 โรงเรียนมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรูแ้ละพฒันาโดยก าหนดใหม้ี 

การประเมินผลการปฏิบติังานจ านวน 2 ครัง้ต่อปีเพื่อพฒันาบุคลากรใหส้ามารถปฏิบติังานบรรลตุามเปา้หมาย 
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(3) ความก้าวหน้าในวิชาชพี (Career Progression) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรเขา้รบัการอบรม  ศึกษาดูงานทัง้ในดา้นวิชาการและวิชาชีพแลว้

น ามาขยายผลใหก้บับคุลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียนต่อไป 

2. สง่เสรมิและสนบัสนนุบคุลากรใหไ้ดร้บัการศกึษาต่อในระดบัที่สงูขึน้เพื่อพฒันาตนเอง 

3. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหบ้คุลากรจะท าผลงานทางวิชาการเพื่อพฒันาวิชาชีพอยู่เสมอ 

4. การพฒันาผ่านสื่อ E-Learning 

5. มีการยกย่องชมเชย  สรา้งขวญัและก าลงัใจแก่บคุลากรผูม้ีผลงานดีเด่นในระดบัต่างๆ   

นอกจากนีโ้รงเรียนยังใหค้วามส าคัญกบัการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อพัฒนาความกา้วหนา้

ในหนา้ที่การงาน โดยจดัท าเป็นแผนพฒันารายบคุคล 

แผนภาพที ่5.2ข (2) แสดงการประเมินเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations) 
 

6.1 กระบวนการทำงาน (Work Process) 
    ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Design) 
      (1) ข้อกำหนดของหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Requirement) 
 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้จัดทำข้อกำหนดทีส่ำคัญของหลักสูตรและกระบวนการทำงาน ดังนี้ 

1.1  โรงเรียนได้ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณะกรรมการจะร่วมกันวางแผนและประชุมร่วมกัน  โดยศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงสร้าง
การบริหารภายในและสมรรถนะหลักของโรงเรียน ศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพ่ือจะได้ตั้งเป้าหมาย
ในการจัดทำหลักสูตร 

1.2  ฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ประชุมปรึกษาหารือ  เพ่ือวางเป้าหมายของ 
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและ
นักเรียน มีการชี้แจงให้ครูทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทราบถึงหลักสูตรของห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ 

1.3  ฝ่ายบริหารวิชาการ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นำข้อมูลจากการประชุมมาปรึกษาหารือกันและ 
วางแผนดำเนินการ  จัดทำหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  เพ่ือขออนุมัติ
หลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้ 

1.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม  นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดไว้  โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตร  นอกจากนี้ยังชี้แจงหลักสูตรให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบในวันปฐมนิเทศและ
วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน       

1.5  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและสรุปการใช้หลักสูตร  เพ่ือพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับบริบทของนักเรียนต่อไป   
 ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการด้านระบบการเรียนรู้  คือ ครูผู้สอนทุกคนต้องจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา  เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน  ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนรายวิชาทุกวิชา  เป็นการ
วางแผนการสอน  มีบันทึกผลการสอนของครูภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการบอกถึง
ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอน และแจ้งถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งนำปัญหาที่พบไป
วิเคราะหห์าสาเหตุและแก้ไขพัฒนาต่อไป 

โรงเรียนมีการจัดทำข้อกำหนดของระบบงาน  เพ่ือให้ได้ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการทำงานตาม
มาตรฐาน  ส่งผลให้การทำงานเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  ข้อกำหนดสำคัญของกระบวนการทำงานในโรงเรียน 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร  มีดังนี้ 

1. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร 
2. การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
3. การนำเทคโนโลยี  สื่อออนไลน์มาใช้ในการบริหารงานภายในและภายนอกองค์กร 
4. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำแนวปฏิบัติของงานแต่ละงาน 
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ตารางที ่ 6.1ก(1)  แสดงกระบวนการที่สร้างคุณค่ากับข้อก าหนดทีส่ าคัญ 
 

กระบวนการที่สร้างคุณค่า 
ที่สำคัญ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ผู้รับผิดชอบ 

กระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
1. การปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตร 

 
1. คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ  ประชุมวางแผน
กำหนดนโยบาย 
2. กำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียน 
 2.1 หลักสูตรโรงเรยีนวัดโสธรวรารามวรวิหารตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 
2551 
 2.2 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษในโครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ
ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ  ภาษาจนี  ภาษาญีปุ่่น) 
2.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 

 
1.. ฝ่ายบริหาร 
2. คณะกรรมการฝ่าย
บริหารวิชาการ 

2. การรับนักเรียน 1. ชี้แจงหลักสูตรของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ให้แก่ผู้ปกครอง  นักเรียน   รวมทั้งแผนการจัดห้องเรียน
ปกติและห้องเรียนพิเศษ 
2. เกณฑ์การจบหลักสูตร 
3. คุณสมบัติและจำนวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 
4. กำหนดเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
5. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการรับนักเรียน 

คณะกรมการฝ่าย
บริหารวิชาการ 

3. การจัดการเรียนการสอนตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน 
วัดโสธรวรารามวรวิหารและ 
การวัดผลประเมนิผล 

1. จัดทำโครงสรา้งหลักสูตรโรงเรียน 
วัดโสธรวรารามวรวิหารและคำอธิบายรายวชิา 
2. จัดทำระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
3. กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาและ
สถานศึกษา 
4. เกณฑ์การจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
5. ครูผู้สอนจัดทำโครงการสอนรายวิชาและจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู ้
6. รายงานการจัดการเรียนการสอน 
สำหรับห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ 

คณะกรมการฝ่าย
บริหารวิชาการ 
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        (2) แนวคิดในการออกแบบ  (Design Concepts) 
        ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  มีการออกแบบรายงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
โรงเรียนและใช้หลักการบริหารจัดการคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA เพ่ือทบทวนการดำเนินงาน และใช้ 
WSTR Model ในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า  ซึ่งก่อให้เกิดการออกแบบกระบวนการทำงาน 
       โรงเรยีนวัดโสธรวรารามวรวิหารออกแบบสร้างกระบวนการทำงานทุกกลุ่มงาน โดยสะท้อน ถึงการบริหาร 
จัดการศึกษาตามระบบงาน  ในกระบวนการทำงานสำคัญของกลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล   
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานกิจการนักเรียน ซึ่งก่อให้เกดิกระบวนการทำงานทีเ่ป็นวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารการศึกษาและก่อประโยชน์ความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับ
นักเรียน 

 
แผนภาพที่ 6.1ก(2)-1  แสดงการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ 

 

ตารางที ่6.1ก(2)-2  แสดงการออกแบบกระบวนการทำงาน 

กลุ่มงาน/กระบวนการทำงาน ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการ/กระบวนการสนับสนุน 
1. กระบวนการบริหารงาน 
1.1  คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
วิชาการ 
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
   (1) งานพัสดุ 
   (2) งานการเงิน 

1.ประชมุ  วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
2.ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร (A) 
3.สะดวก รวดเร็ว ทันเวลาและถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมาย (D) 

การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ
ของกระบวนการทำงานได้มา
จากระเบียบปฏิบัติ กพ.  
จากกระทรวงศึกษาธิการและ
จากส่วนราชการอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง
กับผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
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กลุ่มงาน/กระบวนการทำงาน ข้อกำหนดที่สำคัญ วิธีการ/กระบวนการสนับสนุน 

2. กระบวนการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล 

ข้อมูลครบถ้วน  ถูกต้อง  (C) ทันเวลา  
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน  
ใช้งานง่าย ตรวจสอบความถูกต้องได้และ
พร้อมใช้งาน 

การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ
ของกระบวนการทำงานได้มา
จากระเบียบปฏิบัติ กพ.  
จากกระทรวงศึกษาธิการและ
จากส่วนราชการอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง
กับผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

3. การบริการข้อมูลและ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูลถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันเวลา  ตาม
ระเบยีบปฏิบัต ิ(A) 

 

ข. การจัดการกระบวนการ (PROCESS Management) 
   (1)  การนำกระบวนการไปปฏิบัติ (PROCESS Implementation) 
       กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้  แจ้งให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียน รู้  รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาทั้งห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน  โดยกลุ่มบริหารงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กลุ่มงานของโรงเรียนได้นำแนวทางการดำเนินงานตามระบบงานและข้อกำหนดสำคัญไปปฏิบัติ  ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ในกระบวนการทำงาน  ระบบงานของโรงเรียนก็ก่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีภายในโรงเรียนของ
กลุ่มบริการงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน ซ่ึงเป็นส่วนสำคัญในการขบัเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สร้างคุณค่า  ก่อให้เกิด 
ความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน  ยังส่งผลให้กับโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  และให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และบุคคลอ่ืนที่ได้รับมอบหมายให้
ติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครู  ผลการปฏิบัติงานสอนรวมทั้งการบันทึกผล
การสอนของครูและผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง 
 โรงเรียนมีการนิเทศ  กำกับ ติดตามและประเมินกระบวนการทำงาน  ข้อกำหนดสำคัญตามหลักการบริหาร
จัดการคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA   เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานก็จะปรับปรุงแก้ไขและ
เรียนรู้การปฏิบัติงานจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับบริหาร ระดับกลุ่มสาระ ระดับกลุ่มงาน และระดับบุคคล มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการเผยแพร่ความรู้  การศึกษาดูงานระหว่างโรงเรียนทั้งในจังหวัด ในประเทศ  
ต่างประเทศ  มีคณะกรรมการกำกับ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) พร้อมรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่านเอกสารการรายงานผล  วารสารโรงเรียนและเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารนำแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการทำงานและข้อกำหนดที่สำคัญ
ตามมาตรฐานคุณภาพไปปฏิบัติทั้งโรงเรียน  โดยให้รองผู้อำนวยการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้ากลุ่มงาน 
รับผิดชอบดำเนินการตามงาน  โครงการและกิจกรรม  ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดลักษณะคุณภาพตามตัวชี้วัด 
เพ่ือควบคุมกระบวนการทำงาน 
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โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานตาม

ข้อกำหนดที่สำคัญและลักษณะคุณภาพตามตัวชี้วัดภายในกระบวนการทำงาน (In-Process) ของกลุ่มบริหาร  
กลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงาน  เพ่ือให้เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานหรือโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุตามตัวชี้วัด และมีการประเมินผล  พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

    (2) กระบวนการสนับสนุน  (Support Process) 
 โรงเรียนมีกระบวนการสนับสนุน (Support Process)  ด้วยกลยุทธ์หลัก  ดังแผนภาพ 

                 
           

แผนภาพที่ 6.1ข (2)-1 แสดงกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ของโรงเรียน 

 โรงเรียนมีวิธีการในการควบคุมต้นทุน โดยรวมของระบบงาน ในการป้องกันไม่ให้เกิดความบกพร่องหรือการ
ทำงานซ้ำการลดต้นทุนคา่ประกันความเสียหายหรือการลดความสูญเสีย ดังนี้ 
  1) ทุกระบบงานมีการจัดทำโครงสร้างการทำงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาท
หน้าที่ 
 2) โรงเรียนได้มีการประชุมแจ้งให้บุคลากรในโรงเรียนได้ทราบขอบข่ายงานในแต่ละกลุ่มงานและ

ปรึกษาหารือ ในการกำหนดขอบข่ายงานที่อาจซ้ำกัน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนในการ

ดำเนินงานร่วมกัน  

3) ทุกระบบงานมีการวางแผนการทำงานที่เปน็ระบบ มีการจัดการด้านอาคารสถานที่และงบประมาณ  

การบำรุงรักษาเครื่องมือและสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  

4) มีข้อกำหนดการทำงานที่ชัดเจน ในทุกระบบงาน  

5) การจัดสรรงบประมาณยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ตารางที ่6.1ข (2)-2  แสดงกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของโรงเรียน 
 

กระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. ฝ่ายบริหาร 

2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
   กระบวนการพัฒนาระบบการบริหาร 
   จัดการองค์กรทีดี่ 

1. ฝ่ายบริหาร 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

3. กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1. ฝ่ายบริหาร 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
4.กลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน 

4. กระบวนการพัฒนาบุคลากร 1. ฝ่ายบริหาร 
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 
      (3) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ (Product and Process Improvement) 

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีกระบวนการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตามกระบวนการทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการ โรงเรียนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน เพ่ือพัฒนาระบบการทำงานให้มี
ความคล่องตัวทางการบริหาร การมีส่วนร่วม การแบ่งขอบเขตภาระงานอย่างชัดเจน โดยผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนาบุคลากร จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร ดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ตามแผนงานโครงการ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาที่กำหนด จัดให้มีระบบนิเทศติดตามประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามแผนงาน
ประจำปี ให้รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา  

2) การจัดการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยพิจารณากรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มาวิเคราะห์กำหนดแนวทาง 
การจัดการศึกษา ความสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา เพ่ือรองรับและส่งต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเป็น
ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน 

3) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมปลูกฝังผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 ประการ 
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาการศึกษา โครงการ กิจกรรม การจัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระ เช่นวิชาหน้าที่พลเมือง วิชาธรรมศึกษา การฝึกอบรมกิจกรรมค่ายธรรม 
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ศึกษา การนำนักเรียนทำบุญตักบาตรทุกวันพระ การสอบธรรมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการ การประกวดโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทาน โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณโรงเรียน และบุคลากร พระสงฆ์จากทางวัดโสธร 
วรารามวรวิหาร มาสอนและอบรมให้ความรู้กับนักเรียน เป็นประจำทุกภาคเรียน 

4) การสืบสานอัตลักษณ์และความเป็นไทยของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนได้จัดทำแผนงาน 
โครงการ จัดการเรียนการสอนตามแบบวิถีพุทธ การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การอบรมหน้าแถว กิจกรรมโฮมรูม 
การอบรมธรรมมะโดยพระวิทยากรมาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน  การแต่งกายตามแบบประเพณีนิยมตามวันที่
โรงเรียนกำหนด การประกวดมารยาท การไหว้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ การร่วมมือกับชุมชน
ภายนอกในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ สอดคล้องเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ สู่มาตรฐานสากล 

5) การพัฒนามาตรฐานทางการศึกษา โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ตณะกรรมการกำกับ
ติดตาม นำผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา(สมศ) การประเมินผลระดับชาติ (O-net) การประเมินผล (NT) 
และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาทำการวิเคราะห์ นำผลมาการประเมินเปรียบเทียบหาความเชื่อมโยง 
สอดคล้องตามเกณฑ์รายมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่โรงเรียนกำหนด สิ่งที่สะท้อนถึงพัฒนาการของผู้เรียน การจัดการ การ
บริหารหลักสูตร หากผลสัมฤทธิ์ที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันทุก
ฝ่ายพร้อมจัดทำแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โดยจัดทำแผนประเมินคุณภาพถายใน (SAR) และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
      ค การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 

โรงเรียนวัดโสธรธรวรารามวรวิหารได้ศึกษา วิเคราะห์แนวทางในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดย
สร้างนวัตกรรมเพ่ือกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานคือ WSTR Model  

W : World Class Standard การบริห ารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรีย นการสอนตาม
มาตรฐานสากล  มีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การยึดหลักธรรมาภิบาล(Good Government) ในการ
บริหารงานที่ดีในสถานศึกษาของทุกฝ่าย เพ่ือให้ทุกงานบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 

S : Sufficiency Economy  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถงึการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษา จัดระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

T : technology  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณจัดหาสื่อการสอน เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา จัด
การศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกฝ่าย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกอันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) และ
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0  (The Fourth Industrial Revolution) 

R : research ใช้กระบวนการวิจัยในการบริหารสถานศึกษาและในการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียน
สนับสนุนให้ครู นักเรียนสร้างงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม ่มีผลผลิตทางด้านวัตกรรมเพ่ือยกระดับ 
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ผลสัมฤทธิ์ ตามคุณภาพมาตรฐานการประกันคุณภาพ การจัดการในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

การดำเนินงานสู่การปฏิบัติงานโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดแนวทางในการทำงานดังต่อไปนี้ 
           1.การจัดโครงสร้าง ฝ่ายบริหารร่วมวางแผนกับทุกภาคส่วน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์กร วิเคราะห์โครงสร้างตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน กำหนดกรอบภาระงานทุกงานที่รับผิดชอบ กำหนดแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีระบบการวัดผลประเมินผล การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย  

2. การจัดบุคลากร มุ่งเน้นการบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถลงตรงตาม
สายงาน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อบรมพัฒนางาน การใช้สื่อเทคโนโลยี การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

3. กระบวนการปฏิบัติงาน ทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
กรอบภาระกิจงาน การมีส่วนร่วม การประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก มีความคล่องตัวใน 
การปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การรายงานผลอย่างเป็นระบบ  เพ่ือรองรับ
การประเมินและนำผลที่ได้ไปพฒันางาน 
 

ตารางที ่6.1ค แสดงวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
 

วิธกีารปรับปรุงกระบวนการทำงาน ผลการปรับปรุง 
วิธีการเผยแพร่/แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ 
1. มอบหมายบุคลากรรับผดิชอบแผนงาน/
โครงการในการดำเนินงาน 
2. จัดประชุมสรุปผล ปญัหา อุปสรรคและการ
แก้ไขปัญหา 
3. ติดตามงานโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน 
4. ประเมินผลการดำเนินงานโดยผู้บริหารและ
หัวหน้างาน 

1. การให้บริการทุกกระบวนการมี
ความถูกต้อง ครอบคลมุ ทันเวลา 
และไม่มีปญัหาในการรับบริการ 
 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน 
3. สรุปผลการประเมิน 
4. ติดตามการแก้ไขปัญหาจาก
ข้อเสนอแนะ 
5. สรุปประเมินและตดิตามผล
พร้อมท้ังแจ้งผลการประเมิน 

 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness) 
    ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process  Efficiency and Effectiveness) 
 โรงเรียนมีการควบคุมต้นทุนการจัดการศึกษา  มีการดำเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน  โดยตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือทำหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและติดตามการจัดการ โรงเรียนดำเนินการ ดังแผนภาพที่  
6.2 ก  แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process  Efficiency and Effectiveness) ของ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
 
 
 
 
 



-72- 

                         
 
ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (Supply-Chain Management) 
    โรงเรียนได้ดำเนินการ ดังนี้ 
         
 

 
 
 
 
 
 
 

 
        นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการรวบรวมข้อมูล  เพ่ือประเมินผู้ส่งมอบซึ่งก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

ค . การเตรียมความพร้อมด้ านความปลอดภั ยและภาวะฉุ ก เฉิ น  (Safety and Emergency 

Preparedness) 
   (1) ความปลอดภัย (Safety) 
      ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ตลอดเวลา  โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่ม
บริหาร  กลุ่มงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  หาแนวทางป้องกัน  จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงได้เป็น
อย่างดี ได้แก่ 
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      1. การจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  ทางโรงเรียนยังได้
ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เพ่ือจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน  นอกจากนี้ทาง
โรงเรียนยังจัดการอบรมเกี่ยวกับการจราจรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือมาช่วยด้านการจราจร
ภายในโรงเรียน เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนมีจำนวนมากข้ึน ผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียนจำนวนมาก รถจึง
มีจำนวนมากเช่นกัน 
                2. จัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดครอบคลุมทุกพ้ืนที่ภายในโรงเรียน เพ่ือให้สามารถติดตาม  ตรวจสอบ
เหตุการณ์ตา่งๆได้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
                3.  กำหนดให้มีการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง โดยในวัน
ปฏิบัติราชการได้กำหนดให้มีครูเวรประจำวันดูแลความเรียบร้อยทุกพ้ืนที่ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การรักษาความปลอดภัยอย่างมีระบบ  ชัดเจน และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

      4. กำหนดให้มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน 
      5. กำหนดให้มีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและตรวจสอบห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้า  

ประปาให้มีความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้งาน 
      6. ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส เป็นประจำอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

การใช้งานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
              โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ดำเนินการเก่ียวกับระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 

      1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ภัยพิบัติและสถานการณ์ภาวะ 
ฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนภายในโรงเรียน   

     2. ป้องกันภาวะฉุกเฉินโดยจัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผน  เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน  โครงการประกันสุขภาพนักเรียน โครงการขับขี่ปลอดภัย  กิจกรรม
ตรวจบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ  เฝ้าระวังความเสี่ยงด้วยกล้องวงจรปิด  ตรวจสอบบุคคลภายนอกในการเข้า-ออกบริเวณ
โรงเรียน 
 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามอาคารทุกอาคารให้เพียงพอ  มีการ
ตรวจสอบภาพความพร้อมใช้งาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ ครู  
นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา 
          วางแผนฟื้นฟู การฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 1) ผู้รับผิดชอบประเมินความเสียหายหรือผลกระทบจากการเกิดภาวะฉุกเฉิน 
 2) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ และประสาน
เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการช่วยเหลือฟ้ืนฟูให้คืนสู่สภาพเดิมภายในเวลารวดเร็วตามสถานการณ์ 
 3) กำกับติดตาม การดำเนินการ ประเมินผลการดำเนินการ 
 4) ปรับปรุงระบบการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
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ตารางท่ี 6.1ค (2) แสดงกระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

การเตรียมความพร้อมใน 
ภาวะฉุกเฉิน 

วิธีการเตรียมความพร้อม 
วิธีการที่ทำให้ม่ันใจว่าสามารถ
ดำเนินภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

ภาวะฉุกเฉินอุบัติภัยต่างๆ 1. การกำกับดูแล รักษาความ
ปลอดภัย 
2. แจ้งเตือนบุคลากร 
3. การจัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย 
4. มีช่องทางเข้า-ออกอาคาร
มากกว่า 1 ช่องทาง 
5. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู
และนักเรียน เรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
6.จัดให้มีการฝึกซ้อมหนีภัย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัตทิี่อาจจะเกิดข้ึน 
7. จัดทำแผนงบประมาณใน
การจัดซื้อยา เครื่องเวชภัณฑ์
เป็นประจำทุกปี เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน 

1. มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ 
2. มีการเตรียมความพร้อมใน
เรื่องกฎจราจร 
3. จัดทำแผนแนวปฏิบัติการ
เผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน 

 



หมวด 7 ผลลัพธ ์(RESULTS) 
 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  ขอน าเสนอผลลพัธจ์ากการด าเนินการ ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ผลลพัธ ์

ดา้นหลกัสตูรและกระบวนการ ผลลพัธด์า้นนกัเรียนและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ผลลพัธด์า้นบคุลากร ผลลพัธ์ 

ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดแูลองคก์ร และผลลพัธ์ดา้นการเงินและตลาด  ดงันี ้
 

7.1 ผลลัพธด์้านหลักสูตรและกระบวนการ  (Product and Process RESULTS) 

ก. ผลลัพธด์้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นนักเรียน (STUDENT Focused 

Productand PROCESS Result) 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลกัสตูรที่มีความหลากหลายเทียบเคียงกับ
หลักสูตรมาตรฐานสากล  ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน  สง่ผลใหผู้เ้รียนไดร้บัรางวลัจากการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคและระดบัชาติ 

นอกจากนีย้งัมีการจดัการเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้การศึกษาคน้ควา้และการสรา้งองคค์วามรู้ (Research 

and Knowledge Formation : IS1) การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation : IS2) 
และกิจกรรมสรา้งสรรคแ์ละบริการสงัคม (Global Education and Social Service Activity : IS3)  ซึ่งน าเสนอ
ในรูปแบบสถิติรอ้ยละของนกัเรียนท่ีสอบผ่านรายวิชาการศึกษาคน้ควา้อิสระ (Independent Study) 
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารจดัการเรียนการสอนไดต้ามมาตรฐานที่ก าหนด คือ ครูสอนตรงตามวฒุิการศึกษา
และความถนัด  จัดกระบวนการเรียนรูโ้ดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพของนักเรียน  ครูมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัด
การศกึษา 
 จากผลลพัธด์า้นหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน  ที่กลา่วมาขา้งตน้  โรงเรียนสามารถจดัการเรียน
การสอนไดส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียนและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็น
โรงเรียนทั่วไป  แต่เป็นที่นิยมและตอ้งการของผูป้กครองและนกัเรียน  ซึ่งดไูดจ้ากจ านวนนกัเรียนท่ีเพิ่มขึน้ทกุปี 
ตารางที ่7.1 ก  แสดงจ านวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 และมัธยมศึกษาปีที ่4 
ปีการศึกษา 2561 – 2562 ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
 

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ทัง้หมด 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ทัง้หมด 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
ทัง้หมด 

มัธยมศึกษาปีที ่1 560 
3,922 

538 
3,750 

514 
3,676 

มัธยมศึกษาปีที ่4 328 363 401 
 

จากตารางที่ 7.1 ก พบว่าจ านวนนกัเรียนโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารท่ีสมคัรเขา้เรียนต่อชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1
และมธัยมศกึษาปีที่ 4 มีจ านวนเพิ่มขึน้ทกุปี  เห็นไดว้่าโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารเป็นที่มั่นใจของผูป้กครอง
ในการน านกัเรียนมาศึกษาต่อที่โรงเรียน 
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 (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. รอ้ยละของจ านวนนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลายที่มีผลการเรียนระดบั 3 ขึน้ไป 

ปีการศกึษา 2561-2563 

 
แผนภาพที ่7.1ก(1)-1 แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 ทีมี่ผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ไป 
 

จากแผนภาพที่ 7.1ก (1) - 1 แสดงรอ้ยละของจ านวนนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการ

เรียนระดบั 3 ขึน้ไป ปีการศึกษา 2561 เป็น 65.36 ในปีการศกึษา 2562 เป็น 65.89 และในปีการศกึษา 2563 เป็น 

65.37 (ขอ้มลูจากสารสนเทศงานทะเบียนวดัผล) 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลายปีการศึกษา       

2561-2563 

 

แผนภาพที ่7.1ก(1)-2 แสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายปีการศึกษา  2561-2563 
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จากแผนภาพที่ 7.1 ก (1) – 2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 ปี

การศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.02   ในปีการศกึษา 2562 ค่าเฉลี่ยคิดเป็น เป็น 3.03 และในปีการศกึษา 2563 

ค่าเฉลี่ยคิดเป็น เป็น 3.03 (ขอ้มลูจากสารสนเทศงานทะเบียนวดัผล) 

 3. การเปรียบเทียบ ค่ารอ้ยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศกึษา

ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) มากกว่าขีดจ ากดัลา่งของแต่ละวิชา ปีการศึกษา 2561-2563 
 

แผนภูมิผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

T-Score ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

52.04
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แผนภาพที ่7.1ก(1)-3 การเปรียบเทยีบ ค่าร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ทีม่ีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561-2563 

วิชา ค่าเฉล่ีย T-Score 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ภาษาไทย 52.04 51.78 54.29 48.51 47.81 48.06 

คณิตศาสตร ์ 26.90 24.10 25.46 48.04 48.34 48.52 

วิทยาศาสตร ์ 34.67 29.21 29.89 48.70 49.00 48.75 

องักฤษ 26.67 29.00 34.38 47.59 46.90 49.54 

เฉลี่ยรวม 35.07 33.52 36.00 48.21 48.01 48.72 

*หมายเหต ุปีการศึกษา 2563 นกัเรียนเลือกสอบตามความสมคัรใจ 
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แผนภาพที่ 7.1ก (1) - 3 แสดงการเปรียบเทียบค่ารอ้ยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการ

ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) มากกว่าขีดจ ากดัลา่งของแต่ละรายวิชาปีการศกึษา 2561-

2563 พบว่า คะแนนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และภาษาองักฤษ ในปีการศกึษา 2561  

มีค่ารอ้ยละ 52.04  26.90  34.67  26.67   ในปีการศึกษา 2562  มีค่ารอ้ยละ  51.78  24.10  29.21 29.00  และ

ในปีการศกึษา 2563  มีคา่รอ้ยละ 54.29  25.46  29.89  34.38 ตามล าดบั  

4. การเปรียบเทียบ ค่ารอ้ยละของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) มากกว่าขีดจ ากดัลา่งของแต่ละวิชา ปีการศกึษา 2561-2563 

แผนภูมิผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
 

T-Score ผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)  

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
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แผนภาพที7่.1ก(1)-4 การเปรียบเทยีบค่าร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6ทีม่ีคะแนน    
                           ผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ปีการศึกษา2561-2563 

วิชา ค่าเฉล่ีย T-Score 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ภาษาไทย 42.23 35.63 44.36 46.84 45.54 46.51 

คณิตศาสตร ์ 24.91 18.79 26.06 47.16 46.32 46.92 

วิทยาศาสตร ์ 27.98 25.33 32.68 47.72 46.63 47.74 

สงัคมศกึษา 32.82 33.58 35.93 47.06 47.58 46.31 

องักฤษ 26.58 23.58 29.94 46.84 46.00 46.10 

เฉล่ียรวม 30.90 27.38 33.79 47.12 46.41 46.71 
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แผนภาพที่ 7.1ก (1) –4 แสดงการเปรียบเทียบค่ารอ้ยละของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผล

การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) มากกว่าขีดจ ากดัลา่งของแต่ละรายวิชา พบว่า คะแนน

ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สงัคมศกึษา และภาษาองักฤษ ในปีการศกึษา 2561 มีค่ารอ้ยละ  

42.23  24.91 27.98  32.82  26.58  ในปีการศกึษา 2562  มีค่ารอ้ยละ 35.63  18.79  25.33  33.58  23.58    

และในปีการศกึษา 2563  มีค่ารอ้ยละ 44.36  26.06  32.68  35.93  29.94 ตามล าดบั 

 
ข. ผลลัพธด์้านประสิทธิผลของกระบวนการจัดการท างาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS 

RESULTS) 
(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process EFFECTIVENESS and  

Efficiency)  
การประเมินผลโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

กระบวนการโดยน าเสนอผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูรสถานศกึษา และการจดัการเรียน
การสอนของครูเปรียบเทียบกบัค่าเปา้หมายที่สถานศกึษาก าหนด คือรอ้ยละ 80 ดงันี ้
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หลักสูตร การจัดการเรยีนการสอน

                                                                      
                                           2561-2563

     เป้ารอ้ยละ         เป้ารอ้ยละ         เป้ารอ้ยละ    

แผนภาพที7่.1ข (1) แสดงผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรสถานศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนของครู  

เมื่อเปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมายที่สถานศกึษาก าหนด คือรอ้ยละ 80 พบว่าสงูกว่าค่าเปา้หมายทัง้ 3 ปี ทัง้

ในดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน มีพฒันาการดีขึน้และมีแนวโนม้สงูขึน้ 
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 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
ตารางที่ 7.1 ข (2) แสดงการเตรียมพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉินของโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ปี 2561-2563 

รายการ การด าเนินการ 
1. ด้านสุขอนามัย 
- การตรวจสขุภาพใหก้บับคุลากรของโรงเรียนโดยโรงพยาบาลของรฐั 
- การตรวจสอบความสะอาดดา้นโภชนาการ 
- Big Cleaning Day 
- กิจกรรมรวมใจภกัดิ์รกัษ์โรงเรียน 

 
ปีละ 1 ครัง้ 

1 ครัง้ / ภาคเรียน 
1 ครัง้ / ภาคเรียน 

ทกุวนั 
2. ด้านความปลอดภัย 
- การท าประกนัอบุตัเิหตใุหก้บัครูและนกัเรียน 
- ระบบกลอ้งวงจรปิดตามจดุส าคญัทัง้โรงเรยีน 
- การตดิตัง้อปุกรณด์บัเพลิง 
- ยามรกัษาความปลอดภยั 
- โครงการอาสาจราจร 

 
ปีละ 1 ครัง้ 

ตลอด 24 ชั่วโมง 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
ตลอด 24 ชั่วโมง 
ปีละ 1 ครัง้ 

3. ด้านการใช้สื่ออินเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยี 
- มีครูที่มคีวามสามารถทางคอมพิวเตอรด์แูลระบบ 

 
ดแูลและซ่อมบ ารุงตลอดปี 

 

ค. ผลลัพธด์้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management RESULTS) 
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร มีการก าหนดห่วงโซ่อปุทาน เพื่อการพฒันาคณุภาพนกัเรียนใหม้ีคณุภาพ

ตามมาตรฐานสากล ซึ่งโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารถือว่า ผู้เรียนเป็นผลผลิต (Output) ที่มีคุณภาพของ
กระบวนการ ชมุชน สงัคม เป็นลกูคา้ (Customers) ของระบบห่วงโซ่อปุทาน (Supple-Chain Management) เป็น
ผูร้บัมอบผูเ้รียนที่มีคณุภาพที่ผลิตโดยโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร 

ผลลัพธ์ในดา้นคุณภาพคุณภาพผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่สะท้อน
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด มีการส่งมอบสู่สงัคมเห็นไดจ้ากจ านวนนกัเรียนที่เขา้ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ดัง  แผนภาพที่  7.1ค แสดงจ านวนนักเรียนที่ เข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลยัของรฐับาล มหาวิทยาลยัเอกชน สายอาชีพอ่ืนๆ ในปีการศกึษา 2561-2563 
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จากแผนภาพที่ 7.1 ค  แสดงจ านวนนกัเรียนที่เรียนต่อมาจ าแนก พบว่า มีนกัเรียนที่เขา้ศกึษาต่อในระดบั
มหาวิทยาลยัของรฐับาล มหาวิทยาลยัเอกชน สายอาชีพ และอื่นๆ ในปีการศึกษา 2561-2563 มีค่ารอ้ยละ  65.50  
10.32  5.30 18.88 ตามล าดบั  ในปีการศกึษา 2562 มีค่ารอ้ยละ  66.27  11.04  7.76 14.93  ตามล าดบั  และใน
ปีการศกึษา 2563 มค่ีารอ้ยละ  67.25  13.79 8.62 10.34 ตามล าดบั 
 
7.2 ผลลัพธด์้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder – Focused 

RESULTS) 
 (1) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT Satisfaction) 

โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  ไดป้ระเมินความพึงพอใจของนกัเรียน  ผูป้กครองที่มีต่อการบริการของ
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  4  กระบวนการ  ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน และดา้นการบรกิารชมุชน 
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ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริการ
ของโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวหิาร

2561 2562 2563

 
แผนภาพที ่7.2.(1) แสดงร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนทีมี่ตอ่การบริการของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร   

      จากแผนภาพที่ 7.2.(1) แสดงรอ้ยละความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการบรกิารของโรงเรียนวดัโสธรวราราม
วรวหิาร  เปรียบเทียบกบัค่าเปา้หมาย (รอ้ยละ80) และแสดงพฒันาการ ในปีการศึกษา 2561-2563 พบว่า
นกัเรยีนมีความพงึพอใจต่อการบรกิารของโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  อยู่ในระดบัสงูกว่าค่าเป้าหมายในทกุ
ดา้นทัง้ 3 ปี และมีพฒันาการเพิ่มขึน้ มีแนวโนม้สงูขึน้ 
 

(2) ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ตวัชีว้ดัที่แสดงถึงความผกูพนัของนกัเรียนที่มีต่อโรงเรียน ไดแ้ก่ ศิษยเ์ก่าชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 เขา้ศึกษา
ต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ศิษยเ์ก่าชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 เขา้ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 4 จ านวน
ทนุการศกึษาที่ไดร้บัจากสมาคม  มลูนิธิเทพบ ารุง  เครือข่ายผูป้กครอง รวมทัง้การเขา้รว่มประชมุผูป้กครอง 
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ตารางที7่.2 (2) แสดงการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวหิาร ปีการศึกษา 2561-2563 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ 

3,922 3,569 91.00 3,750 3,488 93.01 3,676 3,492 94.99 
 

จากตารางที่7.2 (2) พบว่าจ านวนผูป้กครองใหค้วามรว่มมือในการเขา้ประชมุรบัฟังค าชีแ้จงต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 

7.3 ผลลัพธด์้านการเน้นบุคลากร (WORKFORCE-Focused RESULT) 
ก. ผลลัพธด์้านบุคลากร (WORKFORCE-Focused RESULT) 

(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบคุคล (WORKFORCE CAPABILITY and 

CAPACITY) 
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารจัดใหค้รูผูส้อนตรงตามวิชาเอก  ท าใหค้รูผูส้อนมีทกัษะความสามารถใน

ดา้นการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณใ์หก้บัผูเ้รียนตามความถนดั  ซึ่งท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี  ส่วนบุคลากรที่สอนไม่ตรงวิชาเอกมีจ านวนน้อยมาก เนื่องจากโรงเรียนมีการวิเคราะหข์ีด
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะของบุคลากร เพื่อใหต้รงตามสายงานที่โรงเรียนตอ้งการ การสอนตรงตาม
วิชาเอกจึงเป็นตวับ่งชีถ้ึงขีดความสามารถของบุคลากรท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนไดเ้ป็นอย่างดี  
ในการเลื่อนวิทยฐานะและการไดร้บัรางวลัจากหน่วยงานและองคก์รต่างๆ 
ตารางที ่7.3 ก (1) -1 แสดงจ านวนครูทีส่อนตรงตามวิชาเอก 

ปีการศึกษา ครูทัง้หมด สอนตรงตามวิชาเอก คิดเป็นร้อยละ 
2561 209 207 99.04 
2562 219 217 99.09 
2563 215 214 99.53 

จากตาราง 7.3 ก (1) - 1 พบว่าครูส่วนใหญ่ สอนตรงตามวิชาเอก คิดเป็นรอ้ยละเฉลี่ย สามปีเท่ากบั 99.22 และ 
ครูที่สอนไม่ตรงตามวิชาเอก จะเป็นครูที่มีความรูค้วามสามารถ ความถนดั และมีประสบการณส์อนมานาน 
 

ตารางที ่7.3 ก (1)- 2 แสดงอัตราก าลังจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561-2563 
 2561 2562 2563 

ผูบ้รหิาร 2 2 5 
กลุม่สาระภาษาไทย 15 18 15 
กลุม่สาระคณิตศาสตร ์ 17 19 21 
กลุม่สาระวิทยาศาสตร ์ 25 28 29 
กลุม่สาระสงัคม ศาสนาฯ 17 21 19 
กลุม่สาระสขุศกึษาฯ 10 11 12 
กลุม่สาระศิลปะ 15 15 15 
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 2561 2562 2563 

กลุม่สาระการงานอาชีพ 14 15 14 
กลุม่สาระภาษาต่างประเทศ 19 29 36 
กลุม่ปฐมวยั 11 11 11 
กลุม่ประถมศึกษา 6 5 5 
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 5 5 5 

รวม 156 179 187 
 

จากตาราง 7.3 ก (1) - 2   แสดงใหเ้ห็นว่าโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร ไดจ้ดัเตรียมอตัราก าลงัให้
เพียงพอต่อภาระหนา้ที่งานในดา้นต่าง ๆ  และตรงตามสดัสว่นครูต่อนกัเรียนในระดบัใกลเ้คียงกบัเกณฑท์ี่ สพฐ.
ก าหนด  โดยใชว้ิธีการเรียกบรรจขุา้ราชการใหม่ไฟแรงและรบัยา้ยขา้ราชการครูที่มากดว้ยประสบการณ ์เพื่อมา
ทดแทนขา้ราชการครุที่เกษียณและลาออกไปในแต่ละปีการศกึษา 

(2) บรรยากาศการท างาน (WORKFORCE Climate) 
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อสรา้งความเขา้ใจในหนา้ที่ และ 

รายละเอียดต่างๆเก่ียวกบัองคก์ร ตลอดจนการมอบหมายงานตรงตามความสามารถ มีระบบพี่เลีย้งคอยสอนงาน 
มีการเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตและความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างานใหแ้ก่บุคลากร โดยเนน้การสรา้ง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน ใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพื่อเอือ้อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน มีการสง่เสรมิ
ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างผูบ้รหิารกบับุคลากร และระหว่างบคุลากรดว้ยกนัเอง และเสรมิสรา้งความผกูพนัใน
กลุม่บคุลากร ใหเ้กิดความรกัความผูกพนั มีความเอือ้อาทรต่อกนั โดยเนน้การท างานรว่มกนัเป็นทีมโดยแสดง
ผลลพัธเ์ปรียบเทียบกบัเปา้หมายที่ก าหนดคือ รอ้ยละ 80 
แผนภาพที ่7.3ก(2) แสดงร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการท างาน ปี 2561-2563 
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ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการท างาน

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ปีการศึกษา  2561 – 2563
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ภาพที่ 7.3 ก (2) แสดงรอ้ยละความพงึพอใจของบคุลากรต่อบรรยากาศการท างาน ปีการศึกษา 2561 – 

2563 พบว่าเมื่อเปรียบกบัเป้าหมายพบว่าสงูกว่าเปา้หมายในทกุประเด็นการประเมิน และมีแนวโนม้ความพงึ
พอใจสงูขึน้ทกุปี 

3) การท าให้บุคลากรมีความผูกพัน (WORKFORCE ENGAGMENT) 
 ความผกูพนัของบุคลากรต่อโรงเรียน  พิจารณาไดจ้าก ขอ้มลูการสแกนลายนิว้มือมาปฏิบติัราชการ     
การลา  การเขา้รว่มประชมุประจ าเดือน  การสง่งานทางวิชาการ  การอบรมและสมัมนาต่างๆ การน าความรูม้า
พฒันางานและสรา้งนวตักรรม  การเขา้รว่มกิจกรรมที่โรงเรียนจดัรวมถึงกิจกรรมที่ไดร้บัมอบหมาย  รวมถึง 
การไดร้บัการยกย่องเชิดชเูกียรติจากหน่วยงานของรฐัและหน่วยงานเอกชน 
แผนภาพที ่7.3 ก (3) แสดงร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่ออัตราการลาออก ย้ายออก 
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ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ต่ออัตราการลาออก ย้ายออก

2561(%) 2562(%) 2563(%)

 
 

4)  การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development) 
 ผูบ้รหิาร  ครูและบุคลากรทางการศกึษาไดเ้ขา้รบัการศกึษาระดบัที่สงูขึน้  ฝึกอบรม  พฒันาตามสาขาวิชา
ทัง้หน่วยงานรฐัและเอกชน  ศกึษาดงูานโรงเรียนทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  ปฏิบติังานวิจยัและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูต่้างๆ ซึ่งน ามาสูค่วามส าเรจ็ในการพฒันาบุคลากร 
ตารางที่ 7.3 ก (4) แสดงรอ้ยละในการพฒันาบุคลากรปี 2561 – 2563 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

โครงการ ความส าเร็จ โครงการ ความส าเร็จ โครงการ ความส าเร็จ 
โครงการพฒันา
บคุลากร 

2 100% 2 100% 1 100% 
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7.4 ผลลัพธด์้านการน าองคก์รและการก ากับดูแลองคก์ร (Leadership and Governance Results) 
ก. ผลลัพธด์้านการน าองคก์ร การก ากับดูแลองคก์ร และความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership, 

Governance and Societal Responsibility RESULTS) 

   (1) การน าองคก์ร (Leadership) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารไดเ้ปิดโอกาสใหก้บับุคลากรทกุๆฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน   
ไดม้ีสว่นรว่มในการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เป็นการสรา้งความผกูพนัระหว่างผูบ้รหิารกบัครู บคุลากร
ทางการศกึษา  เพื่อถ่ายทอดวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  ค่านิยมสู่การปฏิบติั  กระตุน้ใหเ้กิดการสื่อสารในลกัษณะ
สองทิศทาง ท าใหเ้กิดการปฏิบติัอย่างจรงิจงัโดยดจูากความส าเรจ็องการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ตารางที ่7.4 ก (1) แสดงผลการน าองคก์รสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนข์องโรงเรียน 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รอ้ยละของงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อการบรรลวุิสยัทศันข์องโรงเรียน 100 100 100 

 

(2)การก ากับดูแลองคก์ร (GOVERANCE) 
โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารด าเนินการก ากบัดแูลองคก์ร โดยใชร้ะบบการตรวจสอบภายในและ 

ภายนอก  ดงันี ้
การตรวจสอบภายใน 
1.1  การนิเทศภายใน โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร จดัใหม้ีการนิเทศภายใน ก ากบั ติดตาม   

โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการนิเทศภายในซึ่งประกอบดว้ย  หวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรู ้ หวัหนา้งานต่างๆ  
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ และน าผลการนิเทศภายในมาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
       1.2  การประกนัคณุภาพการศึกษา  โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารไดด้ าเนินงานประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละวิธีประกนัคณุภาพการศกึษา      

      1.3  การตรวจสอบงานการเงินและพสัด ุ ฝ่ายบริหารมีการก ากบั ติดตามและตรวจสอบใหเ้ป็นไป 
ตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวกบังานการเงิน การพสัด ุ เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทางราชการอย่างสงู 

การตรวจสอบภายนอก  โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารไดร้บัการนิเทศ ก ากบั ติดตาม  
ประเมินผลการปฏิบติังานตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการและการปฏิบติังานตามนโยบาย กลยทุธ ์จุดเนน้
และตวัชีว้ดัของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาฉะเชิงเทรา 
 (3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (LAW and Regulation) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ดงันี ้กฎหมายว่าดว้ยการศกึษา
ภาคบงัคบั  กฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าดว้ยขา้ราชการครูและบุคลากร 
ทางการศกึษา  กฎหมายว่าดว้ยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กฎหมายว่าดว้ยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ าต าแหน่งขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  กฎหมายว่าดว้ยระเบียบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัที่ 1) พ.ศ.2545 
และ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553  การประกนัคณุภาพการศกึษา  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 
ว่าดว้ยการปฏิบติัองผูเ้ขา้หอ้งสอบ พ.ศ.2548  ระเบียบว่าดว้ยการเงินและการคลงั 
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(4) จริยธรรม (Ethics) 

 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารเป็นโรงเรียนวิถีพทุธ โรงเรียนคณุธรรมระดบั 3 ดาว ผูบ้รหิาร ครู บุคลากร
ทางการศกึษา นกัเรียน ทุกคนมีความประพฤติปฏิบติัตนอย่างมีคณุธรรม จรยิธรรม ครูและบคุลากรทางการศึกษา
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม  
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่มุ่งพฒันาการจดัการศกึษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและความตอ้งการ 
 (5) สังคม (Society) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารไดม้ีการบรกิารแก่ชมุชนในดา้นต่างๆ ดงันี ้

1. ดา้นผูส้ง่มอบ  คือ โรงเรียนประถมศกึษาภายในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โรงเรียน 
วดัโสธรวรารามวรวิหารไดอ้อกแนะแนวโรงเรียนในเขตพืน้ที่บรกิาร ใหข้อ้มลูในการศึกษาต่อใหก้บันกัเรียน 

2. ดา้นผูร้บัมอบ  คือ สถาบนัอดุมศกึษาต่างๆ โรงเรียนไดร้บัมอบหมายใหง้านแนะแนว 
ประสานงาน  เพื่อใหส้ถานศึกษาไดส้ง่ขอ้มลู และใหข้อ้มลูยอ้นกบัเก่ียวกับนกัเรียน 

3. ดา้นอาคารสถานที่ โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
มาติดต่อขอใชเ้ป็นสถานที่ประชมุ อบรมทางดา้นการศกึษา 

4. ดา้นการสนบัสนนุกิจกรรมชองชมุชน นกัเรียนและครูเขา้รว่มกิจกรรมส าคญัทางศาสนาและ 
รว่มกิจกรรมโครงการต่างๆตามที่ไดร้บัการรอ้งขอ 
ข. ผลลัพธด์้านการน ากลยุทธไ์ปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS) 
 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร  จดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัสตูรโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานและเครือข่ายผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหารให้
การสนบัสนนุการจดักิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 
7.5  ผลลัพธด์้านการเงนิและตลาด (Financial and Market Results) 
ก. ผลลัพธด์้านการเงนิและตลาด (Financial and Market RESULTS) 
 (1)  ผลการด าเนินการด้านการเงนิ (Financial PERFORMANCE) 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบติัการประจ าปี  โดยยึดหลกัการด าเนินงาน 
ที่เป็นประโยชนส์งูสดุต่อโรงเรียน  น าขอ้มลูไปวิเคราะหค่์าใชจ้่าย  วิเคราะหส์ถานะทางการเงินของโรงเรียน 
อย่างต่อเนื่อง  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ฝ่ายใหค้ าปรกึษาหนา้ที่ ก ากบั ติดตามและตรวจสอบ
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ  ขอ้บงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบังานการเงิน การบญัชีและการพสัดุ 
ตารางที ่7.5 ก (1) แสดงการใช้งบประมาณในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณ 

รายรับเงินงบประมาณและเงนิอื่น รายจ่ายเงนิงบประมาณและเงนิอื่น 
2561 128,476,679.56 94,283,594.03 
2562 137,633,510.00 95,871,255.72 
2563 138,968,088.01 93,389,260.17 
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(2) ผลลัพธก์ารด าเนินการด้านตลาด (Marketplace PERFORMANCE) 

 โรงเรียนวดัโสธรวรารามวรวิหาร เป็นโรงเรียนแบบทั่วไป แต่มีแผนการเรียนหลากหลายแผนการเรียน เช่น 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์(เตรียมวิศวะ) แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์(เตรียมแพทย)์  
แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร ์(EIS)  แผนการเรียนภาษาจีน - ญ่ีปุ่ น แผนการเรียนคณิต – ภาษา  
ไดร้บัการยอมรบัจากผูป้กครองและผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งต่างๆ  นอกจากนีโ้รงเรียนยงัไดช้่วยเหลือนกัเรียนในรูปของ
ทนุการศกึษาต่างๆ  เช่น ทนุเรียนดีแต่ยากจน  ทนุยากจน  รวมถึงความช่วยเหลือจากบุคคล  หน่วยงานและ
องคก์รต่างๆในเรื่องทนุการศึกษาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ เอกสารชุดนีใ้ช้เป็นกรณีศึกษาเท่าน้ัน ไมส่ามารถจะคัดลอกไปใช้ในสถานศึกษาอื่น ๆ ได ้” 

 


