รายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (OBECQA)
ประจาปี 2563

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
134 ถนนเทพคุณากร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โครงสร้างโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ฉะเชิงเทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมครู ผู้ปกครอง
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารทั่วไป

1. งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น/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. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3. งานทะเบียนประวัติ
4. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
5. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. งานวินัยและรักษาวินัย
7. งานออกจากราชการ
8. งานประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งและ
วิทยฐานะ
9.งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และลูกจ้างประจำ
10.งานสร้างและเผยแพร่เกียรติ
ประวัติโรงเรียน
11.งานจัดระบบและบริหารพัฒนา
องค์กร
12.งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ
13. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

อภิธานศัพท์
1. WSTR MODEL หมายถึง รู ปแบบการบริหารที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
W : Worldwide = พัฒนาผูเ้ รียนสูม
่ าตรฐานสากล
S : Sufficiency economy = พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
T : Technology = พัฒนาผูเ้ รียนโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูแ้ ละบริหารจัดการองค์กร
R : Resource center = พัฒนาแหล่งเรียนรู ศ
้ ิลปวัฒนธรรมอย่างมีคณ
ุ ภาพ
2. ADDIE MODEL หมายถึง รู ปแบบการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
A : Analysis = การวิเคราะห์ปัญหา
D : Design = การออกแบบ
D : Development = การพัฒนาปรับปรุง
I : Implementation คือการใช้นวัตกรรม
E : Evaluation = การประเมินผล

คานา
รายงานวิธีการและผลการดาเนินงานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ OBECQA ประจาปี การศึกษา 2563
ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็ นภาพสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการและวิธีการดาเนินงานเพื่อสร้างระบบ
คุณภาพขององค์กรและรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยความมุ่งมั่น ในการพัฒนา
องค์กร เพื่อให้เป็ นองค์กรที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล ทัง้ การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มีศกั ยภาพสูส่ ากล รวมถึงการสร้างระบบการบริหารจัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพื่อก้าวสูค่ วาม
เป็ นสากล จึงได้จดั ทารายงานวิธีการและผลการดาเนินงานฉบับนีข้ ึน้ เพื่อเป็ นแนวทางในการตรวจประเมินผล
การดาเนินงาน แนวทางการประเมิน OBECQA
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
เครือข่ายผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการพัฒนาคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการสู่
การเป็ นสากลต่อไป

( ว่าที่ ร.ต.เกชา กลิ่นเพ็ง )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ก

สารบัญ
หน้า
โครงสร้างโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
อภิธานศัพท์
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
โครงร่างองค์กรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร (Organizational Profile)
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description)
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)
ก. สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (Competitive Environment)
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินงาน (Performance Improvement System)
หมวด 1 การนาองค์กร (Leadership)
1.1 การนาองค์กรโดยผูน้ าระดับสูง (Senior Leadership)
ก. วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (Vision, Mission and Values)
ข. การสื่อสารและผลการดาเนินการของโรงเรียน
(Communication and Organizational PERFORMANCE)

ก
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ค
1
1
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7
9
9
10
10
11
11
12
16

1.2 การกากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Governance and Societal Responsibilities)

ก. การกากับดูแลโรงเรียน (Organizational GOVERNANCE)
ข. การประพฤติปฏิบตั ิตามกฎหมายและมีจริยธรรม
(Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibilities)
หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy)
2.1 การจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development)
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS)
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES)

18
18
19
20
22
22
22
29

สารบัญ
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategy Implementation)
ก. การจัดทาแผนปฏิบตั ิการและการถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ
(ACTION PLAN Development and DEPLOYMENT)

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิการ (ACTION PLAN Modification)
หมวด 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder)
3.1 เสียงของนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
(VOICE OF THE STUDENT and Stakeholder)

หน้า
31
31
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35

ก. การรับฟั งนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
(STUDENT and Stakeholder Listening)

35

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันองนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
(Determination of STUDENT and Stakeholders Satisfaction and
ENGAGEMENT)

36

3.2 ความผูกพันของนักเรียนและผูม้ ีสว่ ยได้สว่ นเสีย
(Student and Stakeholder Engagement)

38

ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
(Product Offerings STUDENT and Stakeholder Support)

38

ข. การสร้างความสัมพันธ์กบั นักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
(Building STUDENT and Stakeholders Relationships)

41

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

43

4.1 การวัด การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดาเนินการของโรงเรียน
(Measurement, Analysis and Improvement of Organization Performance)

ก. การวัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE Measurement)
ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
(PERFORMANCE ANALYSIS and Review)

ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ (PERFORMANCE Improvement)
4.2 การจัดการความรู ้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Knowledge Management, Information and Information Technology)

ก. ความรูข้ ององค์กร (Organization Knowledge)

43
43
47
48
49
49

สารบัญ
หน้า
ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Data, Information and Information Technology)

หมวด 5 บุคลากร (Workforce)
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment)
ก. ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
(WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)
ข. บรรยากาศในการทางานองบุคลากร (WORKFORCE Climate)
5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
ก. ความผูกพันและผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
(WORKFORCE ENGAGEMENT and PERFORMNCE)

ข. การพัฒนาบุคลากรและผูน้ า (Workforce and Leader Development)
หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)
6.1 กระบวนการทางาน (Work Process)
ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Design)
ข. การจัดการกระบวนการ (PROCESS Management)
ค. การจัดการนวัตกรรม (INNVATION Management)
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบตั ิการ (Operational Effectiveness)
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
(PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS)

ข. การจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply-Chain Management)
ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
(Safety and Emergency Preparedness)
หมวด 7 ผลลัพธ์ (RESULTS)
7.1 ผลลัพธ์ดา้ นหลักสูตรและกระบวนการ (Product and Process RESULTS)
ก. ผลลัพธ์ดา้ นหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ม่งุ เน้นนักเรียน
(STUDENT Focused Product and PROCESS Result)
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ตารางที่ 7.4 ก(1)
ตารางที่ 7.5 ก(1)
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แผนการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ตารางแสดงความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
แสดงรูปแบบการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ
แสดงนโยบายและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
แสดงกระบวนการที่สร้างคุณค่ากับข้อกาหนดที่สาคัญ
แสดงการออกแบบกระบวนการทางาน
แสดงกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของโรงเรียน
แสดงวิธีการปรับปรุงกระบวนการทางาน
แสดงกระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
แสดงจานวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และ
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ปี การศึกษา 2561 – 2562 ของโรงเรียนวัดโสธร
วรารามวรวิหาร
แสดงการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ปี 2561-2563
แสดงการเข้าร่วมประชุมผูป้ กครองนักเรียน โรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร ปี การศึกษา 2561-2563
แสดงจานวนครูท่สี อนตรงตามวิชาเอก
แสดงอัตรากาลังจาแนกตามกลุม่ สาระการเรียนรู ้ ปี การศึกษา 2561-2563
แสดงร้อยละในการพัฒนาบุคลากรปี 2561 – 2563
แสดงผลการนาองค์กรสูก่ ารปฏิบตั ิเพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน
แสดงการใช้งบประมาณในการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
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แผนภาพที่ 3.2ข (2)
แผนภาพที่ 4.1
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แสดงกระบวนการรูปแบบการบริหารงานเพื่อโรงเรียนที่เป็ นเลิศโดยใช้
WSTR Model
แสดงกระบวนการดาเนินการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยม
แสดงการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
แสดงการส่งเสริมการพฤติปฏิบตั ิตามกฎหมายและมีจริยธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระบบการสื่อสารของโรงเรียน
แสดงกระบวนการปฏิบตั ิงาน
แสดงระบบของการกากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
กระบวนการสนับสนุนชุมชน
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรียน
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
สมรรถนะของงาน
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
กระบวนการรับฟั งเสียงนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
กระบวนการรับฟั งเสียงจากนักเรียนในอนาคต
การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสีย
กระบวนการหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจ
กระบวนการกาหนดหลักสูตร
กระบวนการสนับสนุนนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
กระบวนการจาแนกนักเรียน
กระบวนการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กบั นักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้
ส่วนเสีย
การจัดการกับข้อร้องเรียน
ความสัมพันธ์ของระบบการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้
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แผนภาพที่ 5.1ก (3)
แผนภาพที่ 5.1ก (4)
แผนภาพที่ 5.1ข (1)
แผนภาพที่ 5.2ก (1)
แผนภาพที่ 5.2ก (2)
แผนภาพที่ 5.2ก (4)
แผนภาพที่ 5.2ข (2)
แผนภาพที่ 6.1ก (2)-1
แผนภาพที่ 6.1ข (2)-1
แผนภาพที่ 6.2ก

แผนภาพที่ 7.1ก(1)-1
แผนภาพที่7.1ก(1)-2
แผนภาพที่ 7.1ก(1)-3

แผนภาพที่ 7.1ก(1)-4

สารบัญแผนภาพ
กระบวนการวัดผลและการจัดการความรู ้
การเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
กระบวนการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรูข้ องโรงเรียน
การจัดการข้อมูลสารสนเทศพร้อมงาน
ขัน้ ตอนการกาหนดคุณลักษณะและทักษะของบุคลากร
วิธีการสรรหาบุคลากรใหม่
แสดงขัน้ ตอนการกาหนดสมรรถนะและการรักษาบุคลากรใหม่
ความสาเร็จในการทางาน
แสดงการจัดการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
บรรยากาศการทางานของบุคลากร
แสดงวัฒนธรรมและการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
แสดงการสร้างความผูกพันกับองค์กร
แสดงระบบการจัดการกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
แสดงการประเมินเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แสดงการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์
แสดงกระบวนการสนับสนุน (Support Process) ของโรงเรียน
แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
(Process Efficiency and Effectiveness) ของโรงเรียนวัดโสธร
วรารามวรวิหาร
แสดงร้อยละของจานวนนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6
ที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป
แสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายปี การศึกษา 2561-2563
การเปรียบเทียบ ค่าร้อยละของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ปี การศึกษา 2561-2563
การเปรียบเทียบ ค่าร้อยละของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET) ปี การศึกษา 2561-2563
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สารบัญแผนภาพ
หน้า

แผนภาพที่
แผนภาพที่7.1ข (1)
แผนภาพที่ 7.1ค
แผนภาพที่ 7.2.(1)
แผนภาพที่7.3ก(2)
แผนภาพที่ 7.3ก(3)
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แสดงผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู
แสดงจานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเอกชน สายอาชีพ และอื่นๆ ในปี การศึกษา 2561-2563
แสดงร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการของโรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
แสดงร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการทางาน
ปี 2561-2563
แสดงร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่ออัตราการลาออก ย้ายออก
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โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตัง้ อยู่เลขที่ 134 ถนนเทพคุณากร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 โทรศัพท์ 0-3851-1989 โทรสาร 0-3851-5073
Email : watsothonschool@gmail.com Website : www.wstr.ac.th บนเนือ้ ที่ 112 ไร่ สังกัด สานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 รับนักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการและนอกเขตพืน้ ที่บริการ จัดการศึกษา
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ภาพมุ่งสูม่ าตรฐานสากล มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ มีทกั ษะ
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี ประสบความสาเร็จเป็ นที่ยอมรับ
ของนักเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน จะเห็นได้จากจานวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึน้ ทุกปี
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีครู และบุคลากรทางการศึกษาจานวน 215 คน (ข้อมูล 31 มีนาคม
2564) มีนายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรียน แบ่งการบริหารโรงเรียนเป็ น 5 กลุม่ งาน
คือ กลุม่ บริหารงานวิชาการ กลุม่ บริหารงานงบประมาณ กลุม่ บริหารงานบุคคล กลุม่ บริหารงานทั่วไป
งานบริหารกิจการนักเรียน ด้านการบริหารทัง้ 5 กลุ่มงาน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีรองผูอ้ านวยการ
จานวน 4 คน แต่ระบบกลุ่มบริหารของโรงเรียนมี 5 กลุ่ม จึงใช้วิธีการแต่งตัง้ ข้าราชการครู ท่ีมีคณ
ุ สมบัติตามสาย
งานขึน้ มาปฏิบตั ิหน้าที่รองผูอ้ านวยการเพื่อให้สมบูรณ์ทกุ กลุม่ งาน
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description)
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment)
(1) หลักสูตร (Production Offerings)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โดยจัดหลักสูตรและแผนการเรียนที่หลากหลาย ตอบสนองต่อ
ความต้องการของชุมชน ผูป้ กครอง นักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ดังนี ้
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดตามความต้องการของชุมชนในปี การศึกษา 2563 ดังนี ้
ระดับชั้น
ปฐมวัย 3 แผนการเรียน
จานวน 10 ห้องเรียน
ประถมศึกษา
3 แผนการเรียน
จานวน 24 ห้องเรียน

แผนการเรียน
1.แผนการเรียนทั่วไป
2.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
3.แผนการเรียนภาษาจีน
1.แผนการเรียนทั่วไป
2.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS)
3.แผนการเรียนภาษาจีน

จานวนห้องเรียน
4
4
2
11
7
6

-2ระดับชั้น
แผนการเรียน
จานวนห้องเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น
1. แผนการเรียนภาษาจีน – ภาษาญี่ปนุ่ -ภาษาเกาหลี
3
11 แผนการเรียน
2. แผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
3
จานวน 41 ห้องเรียน
3. แผนการเรียนสังคม – ภาษาอังกฤษ
3
4. แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ –ธุรกิจ
3
5. แผนการเรียนการงานอาชีพ
6
6. แผนการเรียนพลศึกษา
3
7. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร)
3
8. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
7
9. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS)
3
10.แผนการเรียนศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
3
11.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คอมพิวเตอร์
4
มัธยมศึกษาตอนปลาย
1. แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาญี่ปน-ภาษาเกาหลี
ุ่
4
8 แผนการเรียน
2. แผนการเรียนภาษา-สังคม
3
จานวน 29 ห้องเรียน
3. แผนการเรียนคณิต – ภาษา
2
4.แผนการเรียนการงานอาชีพ ดนตรี
3
5.แผนการเรียนพลศึกษา
3
6.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมแพทย์)
4
7 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ)
7
8.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS)
3
ตารางที่ 1 ก (1) แผนการเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการประชุมวางแผนของคณะกรรมการหลักสูตรของโรงเรียนตาม
บริบทและสภาพแวดล้อมและนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากนีย้ ังรับฟั ง ความต้องการของ
นักเรียน ผูป้ กครองและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในด้านต่าง ๆ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีแผนการเรี ยนที่
หลากหลาย
หลักสูตรอนุ บาล จัดหลักสูตรที่ม่งุ เน้นทักษะชีวิต ทักษะทางวิชาการและความถนัดของผูเ้ รียน ได้แก่
แผนการเรี ย นภาษาจี น แผนการเรี ย นภาษาอัง กฤษ แผนการเรี ย นทั่ว ไป ในแผนการเรี ย นภาษาจี น และ
ภาษาอังกฤษ ดาเนินการจัดการเรียนการเรียนโดยครูต่างชาติค่กู บั ครูไทย

-3หลั ก สู ต รประถมศึ กษา จัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นทางวิชาการและด้านภาษา ได้แก่ แผนการเรียนทั่วไป
แผนการเรียนภาษาจีน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS) ในแผนการเรียนภาษาจีน และแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (EIS) ดาเนินการจัดการเรียนการเรียนโดยครูต่างชาติ เน้นด้านการใช้ทกั ษะการ
สื่อสารในชีวิตประจาวัน นักเรียนสามารถใช้ประโยคง่ายๆในชีวิตประจาวัน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จัดหลักสูตรที่ม่งุ เน้นทางวิชาการและความถนัดของผูเ้ รียน ได้แก่
แผนการเรียนภาษาจีน แผนการเรียนภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ แผนการเรียนสังคม – ภาษาอังกฤษ
แผนการเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ –ธุ ร กิ จ แผนการเรี ย นการงานอาชี พ แผนการเรี ย นพลศึ ก ษา แผนการเรี ย น
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แผนการเรียนศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ EIS (English for
Integrated Studies) เพื่อตอบสนองผูเ้ รียนที่ตอ้ งการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ที่เข้มมากขึน้ โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
เป็ นภาษาอังกฤษโดยครูไทยและครูต่างชาติ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดหลักสูตรมุ่งส่งเสริมทักษะทางวิชาการและทักษะอาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึน้ รวมทัง้ การประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยเปิ ดแผน
การเรียนภาษาจีน-ภาษาญี่ปนุ่ แผนการเรียนภาษา-สังคม แผนการเรียนคณิต – ภาษา แผนการเรียน
การงานอาชีพ ดนตรี แผนการเรียนพลศึกษา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมแพทย์)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ) และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ EIS
(English for Integrated Studies)
นอกจากนีโ้ รงเรียนยังได้นาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล มาจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเพิ่มเติม วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS1) วิชาการสื่อสารและการ
นาเสนอ (Communication and Presentation : IS2) ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1/1 ประถมศึกษาปี ท่ี 2 /1
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 /1 ,3 / 2 ประถมศึกษาปี ท่ี 4 / 1 ประถมศึกษาปี ท่ี 5 /1 ประถมศึกษาปี ท่ี 6 / 1 มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีศกั ยภาพ ตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็ น
พลโลก
จากหลักสูตรและแผนการเรียนที่หลากหลายตัง้ แต่ระดับชัน้ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มุ่งมั่นในการส่งเสริมผูเ้ รียนให้มีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานสากลทัง้ ในด้านวิชาการ การสื่อสาร 2 ภาษา การผลิตชิน้ งานอย่างสร้างสรรค์ และเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็ นที่ยอมรับของนั กเรียน
ผูป้ กครองและชุมชน

-4นอกจากหลักสูตรที่หลากหลายแล้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารใช้รูปแบบ WSTR MODEL โดย
W (World Class Standard) การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
S (Sufficiency economy) น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและการจัด
การเรียนการสอน T (Technology) นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ R (Research) ใช้กระบวนการวิจยั ในการบริหารสถานศึกษาและในการจัด
การเรียนการสอน ในการบริหารงานของโรงเรียน โดยผูน้ าระดับสูงของโรงเรียนใช้ PDCA ในการบริหารงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในด้านวิชาการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการกากับติดตาม ตรวจสอบและพัฒนางานของโรงเรียน
(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES)
วิสัยทัศน์ ผูเ้ รียนทุกคนเป็ นคนดี มีความรู ้ สู่สากล บนแนววิถีพทุ ธ รุดหน้าเทคโนโลยี กีฬาดี วัฒนธรรม
เด่น เน้นสิ่งแวดล้อม น้อมนาวิถีพอเพียง ขานรับระเบียงเศรษฐกิจ ใกล้ชิดชุมชน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพสูม่ าตรฐานสากล
2. ปลูกฝังผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามแนวทางวิถีพทุ ธ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี
ของผูเ้ รียน
3. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรูแ้ ละบริหารจัดการ
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ อานวยต่อการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. ส่งเสริมการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมการเรียนรู ้ ทักษะทางอาชีพและจัดการศึกษาแบบทวิศกึ ษา
7. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ค่านิยม
“มุ่งสูส่ ากล สร้างคนมีคณ
ุ ธรรม ก้าวลา้ วิชาการ เน้นงานวัฒนธรรม น้อมนาความพอเพียง”
มุ่งสูส่ ากล
: พัฒนาผูเ้ รียนสูค่ วามเป็ นสากล
สร้างคนมีคณ
ุ ธรรม
: อบรมสั่งสอนผูเ้ รียนให้เป็ นคนดี
ก้าวลา้ วิชาการ
: ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มีพฒ
ั นาการด้านวิชาการ
เน้นงานวัฒนธรรม
: จัดกระบวนการเรียนรี่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน
น้อมนาความพอเพียง : พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สมรรถนะหลั ก ของโรงเรี ย น (CORE COMPETENCIES) ที่นักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหารทุกคนต้องมี
1. มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสสู่ ากล
2. เป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ครูชานาญการ

ครูชานาญการพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ

ตรงสาขาวิชาเอก

ตรงความถนัด

195
171
2
12
2
8
15
4
11
215
100

ไม่มีวิทยฐานะ

2.ครูผู้สอน
2.1 ข้าราชการครู
2.2 พนักงานราชการ
2.3 ครูอตั ราจ้าง
2.4 ครูผทู้ รงคุณค่า
2.4 ครูชาวต่างชาติ
3. ลูกจ้าง
3.1 ลูกจ้างประจา
3.2 ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ร้อยละของบุคลากร

ปริญญาเอก

5

ปริญญาโท

1.ผูบ้ ริหาร

รวม

ปริญญาตรี

ประเภท

ต่ากว่า ปริญญาตรี

-53. เป็ นผูน้ าในการอนุรกั ษ์และส่งเสริมแหล่งเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรม
4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มี ลักษณะโดยรวมของบุคลากร คือ ฝ่ ายบริหาร ครู ผู้สอน ได้แก่
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอตั ราจ้าง ครูชาวต่างชาติ ลูกจ้าง ได้แก่ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
วุฒกิ ารศึกษา
ตาแหน่งวิทยฐานะ

-

-

5

-

-

2

3

-

5

-

-

146
2
12
2
8

24

1

125
2
12
2
8

26

20

4
11
15 170 29
1
149 28
23
6.98 79.07 13.49 0.46 69.30 13.02 10.70

171
2
12
2
8

-

4
11
200 15
93.02 6.98

ตารางที่1 ก(2) ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร วันที่ 31 มีนาคม 2564
ปั จจัยสาคัญทีท่ าให้บุคลากรมุ่งมั่นในการทางาน เพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนคือ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารบริหารโดยให้ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการทางาน
แสดงความคิดเห็น ร่วมแรงร่วมใจกัน บุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาด้านวิชาการและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อส่งเสริมให้ครู เป็ นครู มืออาชีพ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่ว มของบุคลากรภายในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน รวมถึงความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน และ
ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
กลุ่มทีแ่ ต่งตั้งให้ทาหน้าทีเ่ จรจาสิทธิประโยชน์กับโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
การจัดตัง้ กลุม่ ทาหน้าที่เจรจาสิทธิ์และดูแลผลประโยชน์ของโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เครือข่ายผูป้ กครอง สมาคมศิษย์
เก่าโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร คณะกรรมการสภานักเรียน

-6สิทธิประโยชน์และข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยทีส่ าคัญของบุคลากร
การดาเนินการด้านสิทธิประโยชน์และข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยสาหรับบุคลากร
ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพประจาปี โดยงานอนามัยติดต่อประสานโรงพยาบาลภาครัฐมาตรวจสุขภาพให้กับ
คณะครูและบุคลากร จัดสวัสดิการช่วยเหลือบุคลากรและครอบครัว เช่น มอบของขวัญ เข้าเยี่ยมแก่บุคลากรครู
หรือคนในครอบครัวเมื่อยามเจ็บป่ วย จัดสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวบุคลากรที่ประสบเหตุหรือมีการเสียชีวิต
จัดสวัสดิการที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น บริการนา้ ดื่ม อาหารอิ่มละ 30 บาท จัดเวรยามรักษาการณ์ภายใน
บริเวณโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ทัง้ ในวันราชการและนอกเวลาราชการ จัดให้มีหอ้ งพยาบาล มีครูและเจ้าหน้าที่
พยาบาลดูแลเบือ้ ต้น จัดทาประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุให้กบั บุคลากรครูและนักเรียนทุกคน
(4) สินทรัพย์ (Assets)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตัง้ อยู่บนที่ดินจานวน 30 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา มีทรัพย์สินด้านอาคาร
สถานที่ ได้แก่ อาคารเรียน 4 อาคาร อาคารอเนกประสงค์ 1 อาคาร อาคารโรงอาหารและโรงครัวประกอบ
อาหาร 2 อาคาร อาคารฝึ กงาน 1 อาคาร อาคารศูนย์กีฬา 1 อาคาร บ้านพักครู และบ้านพักนักการภารโรง 41
หลัง ห้องส้วม 6 หลัง ลานธรรม 1 แห่ง ห้องสมุดและห้องสมุดธรรมมีชีวิต 2 ห้อง สนามบาสเกตบอล 2 สนาม
สนามฟุตบอล 1 สนาม ภายในอาคารเรียนประกอบด้วยห้องเรียนจานวน 93 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเฉพาะ
ทัง้ หมด จานวน 26 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการคณิตศาสตร์จานวน 1 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการทางภาษาจานวน 2 ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการทางดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ จานวน 6 ห้อง ห้องปฏิบตั ิการทางคอมพิวเตอร์จานวน 4 ห้อง
ห้องปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการงานอาชีพ จานวน 5 ห้อง ห้องจริยธรรมจานวน 2 ห้อง ห้องประชุม จานวน 4 ห้อง
นอกจากนีย้ งั มีการติดตัง้ Projector, โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีของครู จัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอือ้ ประโยชน์ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้กบั กลุม่ สาระการเรียนรู ้ กลุม่ งาน นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ จัดบริการสิ่งอานวย
ความสะดวกให้กบั ครูในห้องพักครู และจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็ นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรียน
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมกฎระเบียบ
ตามพระราชบัญ ญั ติการศึกษา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน คาสั่ง
นโยบาย ข้อกาหนดสาคัญของบุคลากรโรงเรียน ดังนี ้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงว่ า ด้ว ยระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณและพัสดุ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

-7ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ.2555 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย แนวปฏิบัติในการสร้างความปลอดภัยและสร้างวินัย
จราจรทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
การกากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE system)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ออกแบบโครงสร้างขององค์กร โดยคานึงถึงภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามข้อเสนอโรงเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและคานึงถึงภาระ
งานของโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ส อดคล้องกับการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ดังได้แสดงตาม
แผนภาพโครงสร้างการบริหาร จากแผนภาพดังกล่าว โรงเรียนได้แบ่งกลุ่มการบริหารเป็ น 4 กลุ่มงานและ 1 งาน
ได้แก่ กลุม่ บริหารงานวิชาการ กลุม่ บริหารงานงบประมาณ กลุม่ บริหารงานบุคคล กลุม่ บริหารงานทั่วไป
งานบริหารกิจการนักเรียน โดยมีรองผูอ้ านวยการโรงเรียน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละกลุ่มงาน โรงเรียนได้กาหนด
หน่ ว ยงานที่ ท าหน้า ที่ เ ป็ น กลุ่ ม งาน มี บ ทบาทหน้า ที่ แ ละความ รับ ผิ ด ชอบตามที่ ก าหนดในค าสั่ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกลุ่มงาน มีการกระจายอานาจและการตัดสินใจในระดับโรงเรียน มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนดาเนินงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับผูน้ าสถานศึกษา รับฟั ง
ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน เช่น การประชุมครูประจาเดือน การประชุมครูภายในกลุม่ สาระการเรียนรู ้
(2) นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENTS and STAKEHOLDERS)
นักเรียน (STUDENTS) โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็ นโรงเรียนประเภททั่วไป ได้คดั เลือกนักเรียน
ตามเกณฑ์และวิธีการของ สพฐ. คือ กาหนดให้โรงเรียนมี เขตพืน้ ที่บริการ ได้แก่ เด็กจากทุกตาบลในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และนอกเขตพืน้ ที่บริการ ถ้านักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการมาสมัครไม่ครบจานวนนักเรียน
ตามแผนที่กาหนดไว้ จะรับนักเรียนนอกเขตพืน้ ที่บริการจนครบจานวนตามแผน โดยนักเรียนจะทาการทดสอบวัด
แววความรู ้ เพื่อคัดเลือกตามแผนการเรียนที่หลากหลายของหลักสูตรสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โรงเรียนวัดโสธร
วรารามวรวิหาร ระดับปฐมวัย มี 3 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และ
แผนการเรียนภาษาจี น จ านวน 11 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษา มี 3 แผนการเรียน แผนการเรียนทั่วไป
แผนการเรี ย นภาษาวิ ท ยาศาสตร์- คณิ ต ศาสตร์ ( EIS) และแผนการเรี ย นภาษาจี น จ านวน 24 ห้อ งเรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้น มี 11 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนภาษาจีน -ญี่ปน-เกาหลี
ุ่
แผนการเรียนภาษาไทยอังกฤษ-เกาหลี แผนการเรียนสังคม-อังกฤษ แผนการเรียนคอมพิวเตอร์-ธุรกิจ แผนการเรียนการงานอาชีพ
แผนการเรียนพลศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผนการเรียนวิทย์-คณิต (EIS) แผนการเรียนวิทย์-คณิต
(เตรียมทหาร) แผนการเรียนวิทย์-คอมพิวเตอร์ แผนการเรียนศิลปะ-ดนตรี-นาฎศิลป์ จานวน 41 ห้องเรียน
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แผนการเรียนคณิต-ภาษา แผนการเรียนการงานอาชีพ-ดนตรี แผนการเรียนพลศึกษา แผนการเรียนวิทย์-คณิต
(เตรียมแพทย์) แผนการเรียนวิทย์-คณิต (เตรียมวิศวะ) และแผนการเรียนวิทย์-คณิต (EIS) จานวน 29 ห้องเรียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDERS) กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มผูป้ กครอง
นักเรียน มีการจัดตัง้ เครือข่ายผูป้ กครอง เพื่อรับความคิดเห็น ในที่ประชุมผูป้ กครองของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
โดยผ่านมาทางครู ท่ีปรึกษาและมีการคัดเลือกตัวแทนผูป้ กครองของแต่ละห้องเรียน เป็ นคณะกรรมการเครือข่าย
ผูป้ กครอง ซึ่งมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนทัง้ ด้านวิชาการและช่วยเหลือดูแลนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผูเ้ รียน กลุม่ ชุมชน โรงเรียนในกลุม่ สหวิทยาเขต องค์กรภาครัฐ เอกชนที่อยู่ในเขตพืน้ ที่บริการ
กลุ่มหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
(3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS)
ผูส้ ่งมอบด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพืน้ ที่บริการ นอกเขต
พืน้ ที่บริการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูส้ ่งมอบด้านการสนับสนุนทางการศึกษา ได้แก่ บริษัทห้างร้านต่าง ๆที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับโรงเรียน ส่งมอบ
วัส ดุอุป กรณ์ก ารเรี ย น เช่ น หนัง สื อ เรี ย น ครุ ภัณ ฑ์ใ ห้กับ โรงเรี ย นตรงตามมาตรฐานที่ ก าหนดและทัน ตาม
กาหนดเวลา
พันธมิตรและผูส้ นับสนุนของโรงเรียน ได้แก่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ให้การสนับสนุนงบประมาณด้าน
อาคารสถานที่ ทุนการศึกษาสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กยากจน เรียนดี, สานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา ด้านนโยบายชาติ ทิศทางและกรอบการดาเนินงานในการพัฒนาการศึกษา, เครือข่ายผูป้ กครอง
ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาในการสร้างนวัตกรรม ร่วมประชุมพัฒนาโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครัง้ พันธมิตรที่สาคัญในการบริหารโรงเรียน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา เป็ นสถาบัน
การศึกษาที่รองรับผูเ้ รียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน
ข้อกาหนดทีส่ าคัญของห่วงโซ่อุปทาน (Supply-chain) ของโรงเรียน ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา
ที่มี โครงสร้างและแผนการเรียนที่หลากหลาย ยึดหยุ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียน ครู มี ทักษะและเชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชา จัดกระบวนการเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนที่สง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะ
สร้างผลงานในรูปแบบของโครงงาน กิจกรรม IS ( Independent Study ) ฝึ กผูเ้ รียนคิด วิเคราะห์ สร้างผลงานและ
นาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ระบบดูแลนักเรียนที่ส่งเสริม ติดตามแก้ไขผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
สิ่งเหล่านีเ้ ป็ นเป้าหมายหลักของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในการอบรมสั่งสอนให้ผเู้ รียนเป็ นคนดี คนเก่ง
ของสังคม

-92. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)
ก. สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (Competitive Environment)
(1) ลาดับในการแข่งขัน (Competitive Position)
สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดเป็ นโรงเรียนประเภททั่วไป ขนาดใหญ่
พิเศษ มีการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ม่งุ สู่ความเป็ นเลิศตามความคาดหวังของผูเ้ รียน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและ
คาดหวังให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ นักเรียนจบหลักสูตรฯ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ได้
ตามความคาดหวัง เพื่อให้โรงเรียนมีพฒ
ั นาการด้านคุณภาพการศึกษา โรงเรียนใช้ผลการจัดการศึกษาโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เป็ นคู่เทียบ โดยพิจารณาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน O-NET
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึน้ ทุกปี การศึกษา
ปั จจัยแห่งความสาเร็จ สิ่งที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารต้องทาให้ดีท่ีสดุ เพื่อให้องค์กรได้รบั การพัฒนาที่
สูงกว่าคู่เทียบ เพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ โดยสร้างโอกาสให้กบั ผูเ้ รียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ผมู้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างเสริมเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อยู่ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีการปรับปรุ ง
พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายตอบสนองสภาวะแวดล้อมทางสังคม ความต้องการของผูเ้ รียนและส่งเสริม
ทักษะของผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ภาพสูงขึน้ เช่น หลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ EIS ที่
เน้นการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็ นภาษาอังกฤษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์
(เตรียมวิศวะ) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ (เตรียมแพทย์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึน้ มีการเรียนเสริมภาษาที่ 2 คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปนุ่ ภาษาเกาหลี ที่รองรับความพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และความเป็ นมาตรฐานสากล
ส่วนความเปลี่ยนแปลงในอีก 2 ปี ชา้ งหน้า โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจะมีครูรุ่นใหม่เป็ นจานวนมาก
เนื่องจากโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารไม่ค่อยได้รบั ย้ายบุคลากรครู แต่จะรับครูบรรจุใหม่ ซึ่งประสบการณ์การ
ทางาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะมีค่อนข้างน้อย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้ส่งเสริมให้ครูอบรมและ
ฝึ กทักษะการทางานกับบุคคลที่มีประสบการณ์ ส่งผลให้บุคลากรครู มีโอกาสสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการและความสามารถที่แตกต่างกัน
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีการสร้างความเชื่อมั่นกับผูเ้ รียนและผูป้ กครองผ่านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรูใ้ นองค์กร พัฒนาแหล่งเรียนรูท้ ่หี ลากหลายภายในโรงเรียนและศึกษาจาก
แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน โดยนาวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
โรงเรียนคู่เทียบ คือ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ซึ่งเป็ นโรงเรียนที่จดั การศึกษาสอดคล้องกับโรงเรียน
มาตรฐานสากล เป็ นโรงเรียนที่มีช่ือเสียงเป็ นที่ยอมรับในหลายด้าน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจึง นามา
เทียบเคียงเพื่อพัฒนาการศึกษา

-10ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)
ความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้กาหนดด้าน
บริการจัดการหลักสูตรการศึกษา ด้านการปฏิบตั ิ ทรัพยากร บุคคล ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งที่จะ
ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร ตามตาราง ดังนี ้
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
โอกาสเชิงกลยุทธ์
1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.ผูส้ อนมีความมุ่งมั่น ร่วมมือ
1.ชุมชนให้การสนับสนุนด้าน
ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ ทางานเป็ นทีม
กิจกรรมของโรงเรียน
2.ยกลาดับของโรงเรียนในกลุม่
2.ผูส้ อนมีความสามารถในการจัด 2.เครือข่ายผูป้ กครองให้ความ
โรงเรียนแข่งขัน
กระบวนการเรียนรู ้
ร่วมมือที่หลากหลายต่อการบริหาร
การศึกษา
3.ผูส้ อนได้รบั การพัฒนาสูม่ ืออาชีพ 3.บริการชุมชนด้านสถานที่ เช่นใน
วันหยุดราชการจะบริการสถานที่
สนามของโรงเรียนให้เป็ นที่จอดรถ
สาหรับคนที่มาไหว้องค์หลวงพ่อ
โสธร
4.ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียร่วมกัน
กาหนดทิศทางของโรงเรียน
ตารางที่ 2 ข ตารางแสดงความท้าทาย ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์
ค. ระบบการปรับปรุ งผลการดาเนินงาน (Performance Improvement System)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคณ
ุ ภาพ
โดยการนาวงจรคุณภาพ PDCA และ WSTR MODEL เป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาระบบการบริหารของโรงเรียน
ทัง้ ระบบตามโครงสร้างการบริหาร ที่มีบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นกรอบใน
การปรับปรุงผลการดาเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ
มาตรฐานการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน ที่มีตวั ชีว้ ดั และค่าเป้าหมายเป็ นตัวกาหนดความสาเร็จของผล
การดาเนินงาน

หมวด 1 การนาองค์กร (Leadership)
1.1 การนาองค์กรโดยผู้นาระดับสูง (Senior Leadership)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีการนาองค์กรโดยผูน้ าระดับสูงของโรงเรียนได้ใช้การบริหารงานแบบมี
ส่วนร่วมด้วยการประชุมหารือวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปัญหาและความต้องการจาเป็ นโดยใช้การวิเคราะห์ SWOT
เพื่อกาหนดทิศทาง นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ดาเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA มุ่งเน้นพัฒนา
งานให้ได้มาตรฐานเดียวกันด้วยระบบ WSTR Model สู่สถานศึกษาแห่งความเป็ นเลิศ แสดงดังแผนภาพที่ 1.1
ดังนี ้
กาหนด
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ OBECQA
ปรับปรุงและพัฒนา
จากปัญหาที่ประสบ
วางแผน ออกแบบนวัตกรรม กาหนดทิศทางการบริหาร

WSTR
Model

วัดและประเมินผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของผูเ้ รียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ

ประเมินผลลัพธ์เทียบกับค่าเป้าหมายทัง้ ตัววัดระหว่างดาเนินการและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์
ผ่านหรือไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

Excellence School

การบริหารจัดการเป็ นไป
อย่างไม่เต็ม

ปรับปรุง

แผนภาพที่ 1.1 แสดงกระบวนการรูปแบบการบริหารงานเพื่อโรงเรียประสิ
นที่เป็ทนธิเลิ
ศโดยใช้ WSTR Model
ภาพ
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มาจากกระบวนการคิดวางแผนแบบมี ส่วนร่วมของบุคลากรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารและองค์กรภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน โดยนาอักษรย่อโรงเรียนมาเป็ นชื่อ Model มีความหมายดังนี ้
W : World Class Standard หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานสากล
S : Sufficiency economy หมายถึ ง น้อมน าหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ใ นการบริ ห าร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
T : Technology หมายถึง นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ
R : Research หมายถึง ใช้กระบวนการวิจย
ั ในการบริหารสถานศึกษาและในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี ้ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารยังได้นากระบวนการ PDCA มาใช้ในการขับเคลื่อนทุกงาน
P (Plan) เป็ นการวางแผน ออกแบบนวัตกรรมและการดาเนินกิจ กรรม โดยมีแผนปฏิบัติงานที่วางแผนไว้อ ย่ าง
เหมาะสมตามสภาพปั ญหาและความต้องการจาเป็ นของโรงเรียน D (Do) เป็ นการดาเนินการตามที่ได้วางแผน
และออกแบบนวัตกรรมไว้ C (Check) เป็ นการใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง ตรวจสอบการดาเนินงานและ
การบริหารจัดการศึกษา ตามรูปแบบ WSTR Model ซึ่งประเมินคุณภาพนักเรียน คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพ
ครู และบุคลากร เพื่อปรับปรุ ง แนวทางการดาเนิน การให้ดีขึน้ A (Action) เป็ นการพิจ ารณาผลที่ไ ด้จ ากการ
ตรวจสอบ หากผลที่เกิดขึน้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ก็จะนาแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินนั้ มาจัดทาให้เป็ น
มาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุ งให้ดียิ่งขึน้ ไปอีก เช่น ทาให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิมหรือทาให้คณ
ุ ภาพดียิ่งขึน้ แต่ถา้ ผลที่ได้ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ จะนาข้อมูลที่
รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดาเนินการอย่างไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ท่ีน่าจะเป็ นไปได้
ใช้ความพยายามให้มากขึน้ กว่าเดิม ทัง้ นีต้ อ้ งครอบคลุมสมรรถนะหลักของโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดคุณภาพ
3 ประการคือ คุณภาพผูเ้ รียน (มฐ.1) คุณภาพสถานศึกษา(มฐ.2) คุณภาพครูและบุคลากร (มฐ.3) ซึ่งจะส่งผลให้
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็ นโรงเรียนที่มีความเป็ นเลิศในที่สดุ
ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม (Vision, Mission and Values)
(1) วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม (Vision, Mission and Values)
ผูน้ าระดับสูงของโรงเรียนได้ใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยการประชุมหารือ เปิ ดโอกาสให้ครู บุคลากร
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
กาหนด วิสยั ทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ แสดงดังแผนภาพที่ 1.1ก(1) ดังนี ้
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การประชุมหารือ/การตอบแบบสอบถาม
ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมเดิม
วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น ความคาดหวังของผูเ้ กี่ยวข้อง
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (SWOT ANALYSIS)
นาเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ไม่ใช่
ปรับปรุง/พัฒนา

ใช้
กาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียน
ดาเนินการตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียน
ประเมินผลการดาเนินการ

ใช้
รายงานผลการดาเนินการ
ตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยมเสนอผูเ้ กี่ยวข้องทราบ

ไม่ใช่

ปรับปรุง/พัฒนา

แผนภาพที่ 1.1ก (1.1) แสดงกระบวนการดาเนินการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยม
จากแผนภาพที่ 1.1ก (1.1) แสดงให้เห็นกระบวนการประมวลข้อมูลที่ได้จากการประชุม หารือ ระบบ
สารสนเทศที่แสดงผลการดาเนินงานของโรงเรียนและข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากการกรอกแบบสอบถามครู บุคลากร
นักเรียน ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียและองค์กรสนับสนุน นามาประกอบข้อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธ
กิจและค่านิยมเดิม ใช้การวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS หาจุดอ่อน จุดแข็ง นานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายของ สพฐ. และจุดเน้นของ สพม.6 ความคาดหวังของนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย ผลของการวิเคราะห์
SWOT พบว่า โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมี ความได้เ ปรียบเชิ ง กลยุทธ์ มี ปัจ จัยภายนอกที่เ อือ้ ต่อการจัด
การศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทาร่างวิสยั ทัศน์และค่านิยมเสนอให้ผเู้ กี่ยวข้องพิจารณาและร่วมแสดงความคิดเห็น
เมื่อนามาปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้วจึงได้นาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
โรงเรียนและประกาศใช้ ทัง้ นี ้ ผูอ้ านวยการโรงเรียนได้สร้างความเข้าใจให้แก่ครู บุคลากร นักเรียน ผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย และนาไปใช้ได้อย่างเป็ นรูปธรรม ผ่านงาน กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เมื่อนาไปใช้แล้ว คณะกรรมการที่ได้รบั
การแต่งตัง้ จะประเมินผล ทบทวนและปรับปรุงพัฒนาวิสยั ทัศน์และค่านิยมทุกสิน้ ปี งบประมาณ โดยใช้รูปแบบ
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ั ทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ ไปสู่การปฏิบตั ิโดยแสดง
ดังแผนภาพที่ 1.1ก(1.2) ดังนี ้
วิสยั ทัศน์ ค่านิยม พันธกิจของโรงเรียน
การถ่ายทอด
วิสยั ทัศน์ของโรงเรียน

ค่านิยมของโรงเรียน

ประชุมชีแ้ จงผูเ้ กี่ยวข้องทุกกลุม่

พันธกิจของโรงเรียน

ฝ่ ายบริหารเน้นยา้ และปฏิบตั ิเป็ น

ประชุมชีแ้ จง

แบบอย่างตามค่านิยม

ผูเ้ กี่ยวข้องทุกกลุ่ม

จัดทาแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

ครูเน้นยา้ ในการทางานและ

จัดทาเอกสารเผยแพร่

เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

ปฏิบตั ิเป็ นอย่างตามค่านิยม

ผูเ้ กี่ยวข้องทุกกลุ่ม

ครูและนักเรียนกล่าวถึง

ผูน้ านักเรียนฝึ กปฏิบตั ิระหว่างทางาน

วิสยั ทัศน์อย่างสม่าเสมอ

และเป็ นแบบอย่างตามค่านิยม

คณะกรรมการแต่งตัง้
ร่วมกาหนด
กลยุทธ์ส่งเสริมพันธกิจ

นักเรียน ครู บุคลากร

นักเรียนฝึ กปฏิบตั ิตาม

กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระฯ

ที่เกี่ยวข้องรับทราบวิสยั ทัศน์

ค่านิยมที่ปลูกฝัง

และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

ของโรงเรียนอย่างทั่วถึง

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกลยุทธ์

นักเรียน ครู บุคลากรร่วมกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมวิสยั ทัศน์
และพันธกิจของโรงเรียนโดยปฏิบตั ติ ามค่านิยมของโรงเรียน

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

ผู้บ ริห ารโรงเรีย นมี ค วามมุ่ง มั่นต่ อ การประพฤติ ต ามกฎหมายและการประพฤติ ป ฏิบัติ อ ย่างมี
จริยธรรม โดยมีกระบวนการจัดทาประมวลจริยธรรม มีการประชุม นิเทศครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ ให้มีความรูค้ วามเข้าใจในกฎหมายและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างอันดีงามด้านจริยธรรม โดยกาหนด
แนวทางและข้อตกลงขององค์กรให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตนตามระเบียบวินัย ผูบ้ ริหารไม่เคยขาดราชการ เป็ น
แบบอย่างที่ดีส่งผลต่อการทางาน ทาให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานเต็มศักยภาพ โดยมีการเก็บข้อมูลสารสนเทศ
การปฏิบัติง าน มี การสร้างขวัญ กาลัง ใจเมื่อผู้ใต้บัง คั บบัญชาปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี โดยดาเนินการจัด
กิจกรรม เช่น วันเปิ ดบ้านวิชาการ มีการมอบเกียรติบตั รยกย่องเชิดชูเกียรติครู ครูดีศรีโสธร ครูสอนดี ครูท่ีปรึกษา
ดีเด่น ครูผนู้ าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ครูผมู้ ีจิตอาสา ครูปฏิบตั ิหน้าที่ฝ่ายบริหารดีเด่น นอกจากนีย้ ั งมอบเกียรติบตั ร
ให้กับนักเรียนที่นาชื่อเสียงมาให้โรงเรียน หากผูบ้ ริหารพบว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงขององค์กร
ผูบ้ ริหารโรงเรียนจะนิเทศ กากับติดตาม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการปฏิบตั ิไปในแนวทางเดียวกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

รวมรวมกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณวิชาชีพ/จัดทาเป็ นคู่มือครู
การส่งเสริม
การประพฤติ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
มีจริยธรรม

การสื่อสารสองทางสร้างความเข้าใจและปฏิบตั ิเหมือนกัน
ใช้ WSTR Model ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไม่ผ่าน
ครูและบุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมาและระเบียบต่าง ๆ หรือไม่
ผ่าน
เสริมขวัญกาลังใจ/ยกย่องเชิดชูเกียรติ

แผนภาพที1่ .1ก (2) แสดงการส่งเสริมการพฤติปฏิบตั ิตามกฎหมายและมีจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรฯ
(3) การสร้างโรงเรียนทีป่ ระสบความสาเร็จ (Creating Successful Organization)
ผูบ้ ริหารโรงเรียนดาเนินการบริหารงานให้โรงเรียนประสบความสาเร็จในปั จจุบนั และอนาคต โดยใช้
รูปแบบการบริหาร WSTR Model ควบคู่กบั การนาวงจรคุณภาพ PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้กบั การทางานประจา
และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริหารเป็ นผูน้ าในการริเริ่ม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ สร้างบรรยากาศ
ในการทางาน มีการสื่อสารกับครูและบุคลากรทุกคนให้เข้าใจตรงกัน จัดระบบสารสนเทศให้มีความพร้อม สามารถ
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โรงเรียนให้ประสบผลสาเร็จ
นอกจากนีย้ งั มีการบริหารงานแบบการทางานเป็ นทีม ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนมีส่วนร่วม มีการนิเทศ ติดตาม
งานอย่างเป็ นระบบ โดยมอบหมายให้ผปู้ ฏิบตั ิงานในระดับรองผูอ้ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม หัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ เป็ นผูร้ ่วมนิเทศแบบกัลยาณมิตร ช่วยเหลื อเกือ้ กูลกัน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเกิดความสาเร็จ
นอกจากนีย้ งั สร้างขวัญกาลังใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติผทู้ ่ีประสบความสาเร็จและชื่นชมในผลงาน
ในงานวันรวมโรงเรียนและวันเปิ ดบ้านวิชาการ เมื่อครูมีกาลังใจที่ดี มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญตรง
สาขาวิชา ก็ ส่งผลที่มีคุณ ค่าสู่นักเรียน นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงทั้ง ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้าน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็ นการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันของนักเรียนที่มีต่อครูและโรงเรียน
การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งนวั ต กรรมและยอมรั บ ความเสี่ ย งที่ ผ่ า นการ
ประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (INTELLIGENT RISK Taking)
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีนโยบายให้ทุกกลุ่มงาน (งานบริหาร งานฝ่ าย งานกลุ่มสาระการเรียนรู)้ มีการนิเทศ มี
การประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาพการปั จจุบนั สร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ซึ่งใช้รูปแบบ WSTR Model เป็ นการพัฒนาผูเ้ รียนสู่มาตรฐานสากล มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู แ้ ละการบริหารจัดการองค์กร รวมทัง้ พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
ศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ และรายงานผลการดาเนินงาน ถ้าพบปั ญหาหรืออุปสรรคก็จะปรึกษาหารือและ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของแต่ละกลุม่ งานสาเร็จ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทัง้
การดาเนินการของโรงเรียนเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็ นผู้นาให้แก่บุคลากร การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ทุกกิจกรรมของโรงเรียน
ผูบ้ ริหารสร้างบรรยากาศให้ความไว้วางใจ สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง โดยการจัดอบรมสัมมนาครูท่ีบรรจุใหม่
เป็ นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน สร้างผูน้ ารุ่นใหม่ ส่งเสริมให้มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก กล้า
ลงมือทา ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและรับฟั ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อให้เกิดทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมี นโยบายและส่ง เสริม การพัฒ นาครู และบุคลากร เพื่อให้เกิดทักษะความชานาญและเชี่ ยวชาญใน
สาขาวิชานัน้ ๆ และยังจัดอบรมสัมมนาทักษะความรูท้ ่ีจาเป็ นสาหรับครูในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมใน
การดาเนินงานทุกกิจกรรมของโรงเรียน โดยออกคาสั่งมอบหมายงานให้ตรงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ข. การสื่ อ สารและผลการด าเนิ น การของโรงเรี ย น
PERFORMANCE)

(Communication and Organizational

(1) การสื่อสาร (Communication)
ผูบ้ ริหารโรงเรียนดาเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีต่อการปฏิบตั ิงานกับครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาทุก คนอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยใช้วิธี ก ารสื่ อ สารหลายรู ป แบบ ได้แก่ การสื่อสารโดยตรงกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานผ่านการประชุมครูประจาเดือน การประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน การประชุมหัวหน้างาน
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ความคิดเห็น ได้สร้างความเข้าใจกับทุกกลุม่ งาน ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงานน้อย ผูบ้ ริหารอนุญาตให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าพบเพื่อรายงานหรือปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ ังมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางและสื่อที่หลากหลาย ทาให้การ
สื่อสารรวดเร็ว ชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์
สาหรับการสื่อสารเพื่อให้ทราบถึง การตัดสินใจที่สาคัญและความจาเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างให้มีผลการดาเนินงานที่ดีและให้ความสาคัญกับนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
ผูบ้ ริหารโรงเรียนจะดาเนินการให้มี การประชุมทีม งาน ผูบ้ ริหารในส่วนที่เป็ นหัวหน้างานของโรงเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ขอ้ มูลและผลการดาเนินงานในอดีตมาประกอบการตัดสินใจ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เรื่องที่สาคัญ ๆ จากนัน้ จะดาเนินการประชุมเพื่อชีแ้ จงให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รบั ทราบถึงเหตุผลในการ
ตัดสิ นใจ โดยให้ความส าคัญ กับนักเรียน ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เป็ นการสร้า งความมั่นใจให้บุคลากรในองค์กร
นอกจากนีผ้ ูบ้ ริหารโรงเรียนยังมีนโยบายเชิงรุกในการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการเสริมแรง สร้างขวัญ
กาลังใจ ยกย่อง ชมเชยบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานดี ซึ่งการปฏิบตั ิดงั กล่าวทาให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน อีกทัง้ ยังสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรได้เป็ นอย่างดี
สื่อสารโดยตรง
รู ปแบบการสื่อสารของผูบ้ ริหารโรงเรียน

สื่อสารสองทาง
สื่อออนไลน์

แผนภาพที่ 1.1ข (1) ระบบการสื่อสารของโรงเรียน
(2) การทาให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Focus on Action)
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศเพื่อให้บรรลุวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยม มีการ
ประเมินผลการทางานเป็ นระยะ โดยใช้ WSTR Model เป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้การดาเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นาผลการประเมินและการนิเทศมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง/พัฒนาเป็ นนวัตกรรมใหม่
ๆ เพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์โรงเรียน ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้

-18วางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ที่ได้กาหนดขึน้ ประชุม วางแผน กาหนดเป้าหมาย

ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนในแผนงานที่ได้กาหนดไว้

ตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอนของแผนงาน

ปรับปรุง แก้ไข / พัฒนานวัตกรรม

แผนภาพที่ 1.1ข(2) แสดงกระบวนการปฏิบตั ิงาน
จากแผนภาพที่ 1.1ข(2) โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีกระบวนการมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานอย่างจริงจัง
โดยการดาเนินงานตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการในการดาเนินงาน กาหนด
ขอบข่ายงาน นาสู่การปฏิบัติ นิเ ทศ กากับ ติ ดตามอย่างเป็ นระบบ โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ในการดาเนินงานของผูบ้ ริหารโรงเรียน สร้างคุณค่าและทาให้เกิดความสมดุลระหว่าง
นักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศ โดยเน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์และนักเรียนเป็ นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จในการเสริมสร้างสมรรถนะหลักขององค์กร
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal Responsibilities)
ก. การกากับดูแลโรงเรียน (Organizational GOVERNANCE)
(1) ระบบการกากับดูแลโรงเรียน (GOVERNANCE System)
การจัดการศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีดงั นี ้

แผนภาพที่ 1.2ก(1) แสดงระบบของการกากับดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
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ออกเป็ น 2 งาน คือ งานประจาตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ที่มีผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการ
โรงเรียน ทาหน้าที่กากับดูแลกลุ่มบริหาร กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู ้ โดยมีมาตรฐานการปฏิบั ติงานเป็ น
เป้าหมายของการวัดประสิทธิภาพ และงานกลยุทธ์ซ่งึ เป็ นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และแผนปฏิบตั ิการประจาปี มีผรู้ บั ผิดชอบกากับ
ดูแลตามคาสั่งโรงเรียน การวัดผลการดาเนินการด้านประสิท ธิผลโดยใช้ตวั ชีว้ ัดและค่าเป้าหมายรายปี เมื่อสิน้ สุด
แผนกลยุทธ์ โดยใช้ WSTR Model เป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้านกระบวนการทัง้ 2 งาน
(2) การประเมินผลการดาเนินการ (PERFORMANCE Evaluation)
โรงเรียนประเมินผลการดาเนินการของผูบ้ ริหารโรงเรียน (SENIOR LEADER) โดยใช้ทฤษฎี
ระบบ (System Theory) พิจารณาจากคุณภาพของผลผลิต ผลลัพธ์ และกระบวนการกากับดูแลโรงเรียน โดย
ผูบ้ ริหารโรงเรียนกาหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อเป็ นระบบ กากับดูแลโรงเรียน มีการประเมินกระบวนการ ประเมินผลผลิต
ผลลัพธ์ โดยผูบ้ ริหารโรงเรียนได้มีหลักปฏิบตั ิให้ครูและบุคลากร ผูเ้ รียน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ทาการประเมินผล นา
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาตนเองและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดย
ผูบ้ ริหารสรุปผลการดาเนินการต่อที่ประชุมครูและบุคลากร และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ข.การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR)
(1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Legal and Regulatory Behavior)
โรงเรียนได้คาดการณ์ถึงความกังวลของสาธารณะ ( Public Concerns ) ที่มีต่อหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาและการปฏิบตั ิการในอนาคต โดยโรงเรียนดาเนินการแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ปั ญหา ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อโรงเรียนและนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนดาเนินงาน
ของโรงเรียน ในการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ บั บริการ โดย
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย เช่น แผนการเรียนห้องวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์,แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ (เตรียมแพทย์),แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ) แผนการเรียน
ภาษาจีน-ภาษาญี่ปนุ่ , แผนการเรียนการงานอาชีพ, แผนการเรียนพลศึกษา
การคาดการณ์ล่ ว งหน้า ถึ ง ความกัง วลของสาธารณะ (Public Concerns) ที่ มี ต่ อ หลัก สูต รและการ
ปฏิบตั ิการในอนาคต โดยผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหารของโรงเรียนมีกระบวนการ เป้าประสงค์สาคัญในการดาเนินการ
เกี่ยวกับความเสี่ยง การจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ท่มี ีระบบกากับติดตาม ข้อกาหนดที่ชดั เจน
การเตรียมการเชิงรุกต่อความกังวลและผลกระทบเหล่านี ้ รวมถึงการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
กระบวนการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานที่มีประสิทธิผล โดยผูบ้ ริหารและฝ่ ายบริหารของโรงเรียนได้เตรียมนโยบายเชิงรุก
คือ การจัดทาวารสาร “ราชพฤกษ์สาร” แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลทางเว็บไซด์ แจ้งข้อมูลนักเรียนทาง
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แก่บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน
(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR)
โรงเรียนมีการดาเนินการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านขององค์กรเป็ นไปอย่างมี
จริยธรรม โดยจัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน จัดให้มีการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมในทุก
ระดับชั้น เด็กทุกคนจะต้องเข้าร่วมค่ายคุณธรรมและจัดทุกปี การศึกษา เป็ นการสร้างความตระหนักให้กับครู
บุคลากร นักเรียน ในการนาความรูไ้ ปใช้ในชีวิตจริง จากการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็ นผลให้ได้รบั รางวัล
“โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว” ซึ่งนอกจากนักเรียนจะเป็ นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมแล้ว นักเรียนยังคิด
วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไข เกิดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน นักเรียนแต่ละห้องจะช่วยกัน
ทาโครงงานคุณธรรม นอกจากนีแ้ ล้วการฝึ กอบรม สั่งสอน การจัดการเรียนรู แ้ บบบูรณาการด้านคุณธรรมใน
บทเรียน ยังผลให้โรงเรียนได้รบั พระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดา
มาตุ รางวัล “เสาอโศกผูน้ าคุณธรรม” และโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็ นโรงเรียนวิถีพทุ ธพระราชทาน รุน่ 3
ค.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities)
(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being)
โรงเรียนคานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมเป็ นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบตั ิการประจาวัน
โรงเรียนมีสว่ นร่วมในการสร้างความผาสุกแก่สงั คม โดยศึกษาสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจของโรงเรียนที่มีอยู่
ผูบ้ ริหารโรงเรียน มีวิธีการกาหนดกลยุทธ์และการปฏิบตั ิประจาวันที่คานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์
ของสังคมในวงกว้าง โดยจัดทาโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเวรประจาวัน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
เขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบ เพื่อดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของบุคคลในชุมชน เป็ นการปลูกจิตสานึกของทุก
คนในองค์กรที่ตอ้ งร่วมกันรับผิดชอบ สร้างความผาสุกให้กบั สังคมทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support)
โรงเรียนดาเนินการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนที่สาคัญ (KEY community)
ของโรงเรียน ได้แก่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ชุมชนโสธร โดยพิจารณากาหนดชุมชนสาคัญจากเขตพืน้ ที่บริการ
ใกล้โรงเรียนและเดินทางสะดวก มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชมุ ชนที่ สาคัญ โดยจัดทากิจกรรม
ที่เ ป็ นประโยชน์ต่อชุม ชน เช่ น กิจ กรรม “ฉะเชิ งเทราเมื องรักการอ่าน” ร่วมกับเทศบาลเมื องฉะเชิ งเทรา ด้าน
สาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรม รด จิตอาสาร่วมกับกองพลทหารราบที่ 11 และด้านสร้างความเข็มแข็ง ให้แก่
ชุมชนในการต้านภัยยาเสพติด เช่น กิจกรรมส่งเสริมกีฬาในชุมชน มีคนในชุมชนมาใช้สถานที่เล่นกีฬาในช่วงเวลา
เย็นทุกวัน การบริการชุมชนสาหรับคนที่มาไหว้พระในวันหยุดราชการ โดยบริการสถานที่จอดรถที่เป็ นลานหน้า
อาคาร 3 กับหน้าอาคาร 4 ด้านสืบสานประเพณีทอ้ งถิ่น เช่น จัดการแสดงวงโยธวาทิตร่วมขบวนแห่หลวงพ่อโสธร
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนจานาพรรษา กิจกรรมอัญเชิญหลวงพ่อขึน้ จากนา้ กิจกรรมวันลอยกระทง นอกจากนัน้
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กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน แสดงผลดังตารางภาพที่ 1.2ค(2)

แผนภาพที่ 1.2ค(2) กระบวนการสนับสนุนชุมชน

หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy)
2.1 การจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development )
ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ หัวหน้างานทุกงาน โดยมีงานนโยบายและแผนเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการในการดาเนินงานการวางแผนและจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนระยะ 5 ปี ของโรงเรียน ทบทวน
แผนกลยุทธ์ทกุ ปี เพื่อมาล้อเป็ นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โรงเรียนใช้ระบบการบริหารแบบการ
มีส่วนร่วม ใช้หลักบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ PDCA ในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ของโรงเรียน โดยมีกระบวนการจัดทากลยุทธ์ แบ่งเป็ นเป็ น 3 กระบวนการ คือ 1. กระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ 2. กระบวนการนาไปสู่การปฏิบัติ 3. กระบวนการติดตามและประเมิ นผล เพื่ อวิเคราะห์อนาคตทางการ
แข่งขันและกาหนดเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจน โดยกาหนดกรอบการดาเนินโครงการให้เป็ นไปตามแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่ได้มาตรฐานและมีความ
ต่อเนื่องอยู่เสมอ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ระบบการทางานมีความคล่องตัวและสามารถปรับให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา โดยการวางแผนกลยุทธ์นนั้ ได้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็ น ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ฝ่ ายบริห าร คณะครู บุค ลากร สมาคมผู้ป กครอง ชุม ชน ตลอดจนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานซึ่งให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยสามารถสรุปเป็ นกระบวนการ ได้ดงั ภาพ

แผนภาพที่ 2.1ก กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรียน
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กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลจากผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ได้แก่ นักเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผูป้ กครอง
ในการจัดทากลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขั้นเตรียมการ

ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์

ขั้นกาหนดวิสัยทัศน์

จัดตัง้ คณะทางาน
รวบรวมข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์ศกั ยภาพ
ทบทวนการ
ดาเนินงานของ
โรงเรียน

วิเคราะห์ศกั ยภาพของ
หน่วยงาน (SWOT
Analysis) เพื่อกาหนดทิศทาง
ของโรงเรียน

กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ทตี่ อบสนองต่อ
ทิศทางการศึกษา และ
ความท้าทายของโรงเรียน

ติดตามและ
ประเมินผล

ขออนุมัติจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ขั้นกาหนดกลยุทธ์
กาหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาโรงเรียน เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานบรรลุตาม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์

ขั้นกาหนดแผนปฏิบัติการ
นากลยุทธ์แปลงไปสู่การปฏิบตั ิใน
รูปของแผนงานหรือโครงการ

แผนภาพที่ 2.1ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ โรงเรียนมีการจัดตัง้ คณะทางาน ประกอบด้วยฝ่ ายบริหาร หัวหน้ากลุม่ สาระการ
เรียนรู ้ หัวหน้างาน หัวหน้าระดับ เช่น งานวิชาการ งานทะเบียน งานวัดผล งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งานบุคคล เป็ นต้น ร่วมกันสรุปผลและประเมินผลกระบวนการ
ทางานที่ผ่านมา เช่น ผลการทดสอบระดับชาติ การสรุปผลงานในแต่ละรอบปี ของฝ่ าย/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ความ
ต้องการของนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ความพร้อมของแหล่งเรียนรู ้ อัตรากาลังครู การอบรมศึกษาดูงาน
ตลอดจนการบริการชุมชนและบุคคลภายนอก เป็ นต้น แล้วนาข้อมูลต่าง ๆ มาทบทวนและแก้ไขปรับปรุง เพื่อใช้ใน
การวางแผนกาหนดทิศทางในอนาคตของโรงเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมและวิเคราะห์ โรงเรียนมีการจัดประชุมฝ่ ายบริหาร คณะครู และคณะกรรมการทุก
ฝ่ าย เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ SWOT หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อกาหนดทิศทางใน
การดาเนินงานของโรงเรียน กาหนดกรอบระยะเวลาทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวในการปฏิบตั ิงาน กาหนดกลยุทธ์
ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนกาหนดความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ต่อไป และจากการ
วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) พบว่า
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1. การจัดระบบองค์กรชัดเจน มีสายการปฏิบตั งิ าน
แต่ละภารกิจชัดเจน ทาให้การดาเนินการเป็ นไปตามขัน้ ตอน
ลดการซา้ ซ้อน และมีประสิทธิภาพ
2. เน้นการทางานเป็ นทีม ให้ทกุ คนเข้ามามีส่วนร่วม
3. โรงเรียนมีบริการด้านอาคารสถานที บุคลากรวัสดุอปุ กรณ์
อานวยความสะดวกแก่ชมุ ชน
4. บุคลากรมีความมุง่ มั่นในการทางานและทางาน
5. ครูดแู ลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนอย่างมีระบบ
6. โรงเรียนมีการใช้สื่อ วัสดุอปุ กรณ์ท่หี ลากหลาย ส่งผลให้
นักเรียนได้รบั การพัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน
1. คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการจัดการศึกษาน้อย
2. โรงเรียนขาดการพัฒนาพืน้ ที่บางส่วนเพื่อรองรับการใช้
บริการของนักเรียน
3. บุคลากรสายผูส้ อนไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
4. นักการภารโรงมีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อภาระงาน
5. บุคลากรสายผูส้ อนมีภาระงานค่อนข้างมาก ทาให้เกิดความ
ล่าช้า คล่องตัว ในการดาเนินงาน

โอกาส
1. ผูป้ กครองมีทศั นคติท่ดี ตี ่อโรงเรียนและให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียนตามโอกาสและความเหมาะสม
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีหลากหลาย เป็ นการเพิ่ม
แหล่งเรียนรูแ้ ละสร้างโอกาสการเรียนรู ้
3. ได้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรส่วนท้องถิ่น
และองค์กรเอกชน ในการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม และ
ทุนการศึกษา

อุปสรรค
1. มีแหล่งอบายมุขใกล้โรงเรียน ทาให้เป็ นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อ
นักเรียน
2. การปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผเู้ รียนรับรูร้ บั ทราบ
เรื่องราวที่ไม่เหมาะสม ทาให้นกั เรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์
3. ผูป้ กครองส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี

ตารางที่ 2.1 ก (1) วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ขั้นที่ 3 ขั้ นกาหนดวิสัยทั ศ น์ โรงเรียนนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT Analysis) ทัง้ จากปั จจัยภายนอกและภายใน โดยวิเคราะห์จากความสาเร็จในอดีต สถานะใน
ปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต เพื่อกาหนดกรอบ ทิศทาง และจุดมุ่งหมายของโรงเรียนว่าคาดหวังความสาเร็จ
อะไรในอนาคต ให้มีทิศทางที่แน่นอน ชัดเจน และตอบสนองต่อทิศทางการศึกษา และความท้าทายของโรงเรียน
ขั้นที่ 4 ขั้นก าหนดกลยุ ทธ์ โรงเรียนมี การจัดประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนปั จจัยสาคัญต่าง ๆ มากาหนดกลยุทธ์ และ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งกาหนดตัวชีว้ ัดและเป้าหมายในการดาเนินงาน เมื่ อผ่านการก ลั่นกรองจากที่
ประชุมแล้ว จึงได้กาหนดเป็ น 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสูร่ ะดับ
สากล โดยใช้คณ
ุ ธรรมนาความรูแ้ ละยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็ นมือ
อาชีพ กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการวิจยั ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ จากนัน้ ทาการสื่อสารไป
ยังทุกฝ่ ายงานในโรงเรียน

-25ขั้นที่ 5 ขั้นกาหนดแผนปฏิบัติการ งานนโยบายและแผนได้สื่อสารให้ทกุ คนในโรงเรียนทราบถึงขัน้ ตอน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับการทิศทางของการพัฒนาโรงเรียนตาม
แผนกลยุทธ์ท่ีได้วางไว้ จากนัน้ มี การจัดตัง้ คณะทางาน ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ฝ่ าย
บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ หัวหน้าระดับ ร่วมประชุมวางแผนการจัดแผนปฏิบตั ิการประจาปี
โดยผ่านการกลั่งกรองจากผูบ้ ริหาร จากนัน้ นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และเมื่อ
ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาเสร็จสิน้ ก็จะมีการนาเสนอผลการดาเนินงานต่อ ที่ประชุม เพื่อทบทวนผล
การดาเนินงาน วิเคราะห์ความสาเร็จ ประเมินผล เพื่อนาไปปรับปรุงในปี การศึกษาต่อไป
(2) นวัตกรรม (INNOVATIONS)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีกระบวนการจัดทากลยุทธ์อย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพส่งผลให้
สามารถกาหนดเป็ นนวัตกรรมของโรงเรียน คือ WSTR Model ประกอบด้วย

W : world class standard = การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นการสอนตาม

มาตรฐานสากล
S : Sufficiency economy = พัฒ นาผูเ้ รียนให้มีคุณ ธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
T: Technology = น าเทคโนโลยีม าใช้ในการบริห ารจัด การสถานศึก ษาและการจัด การเรีย นการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
R : Research = ใช้กระบวนการวิจย
ั ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและในการจัดการเรียนการสอน
นวั ต กรรม WSTR Model เป็ นรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ และสมรรถนะหลั ก ของโรงเรี ย น ซึ่ ง
ประกอบด้วย ครู มีกระบวนการพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ภาพและมอบสิ่งที่ดีท่สี ดุ ให้กบั ผูเ้ รียน และมีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียนอย่างหลากหลาย โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียน

-26และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ปรับปรุง และพัฒนา (PDCA) อย่างเป็ นระบบ มีการพัฒนาผูเ้ รียนให้พร้อมทัง้ ในด้านของ
คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนฝ่ ายบริหารมีการกากับ ติดตามตามระยะเวลาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
(3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ดาเนินการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ โดยนาข้อมูลสาคัญ มาใช้
ประกอบในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ประกอบด้วย 1. นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด 2. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของ
โรงเรียน 3. การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 4. ความยั่งยืนของโรงเรียนระยะยาว โดยวิเคราะห์
จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษาในมิติต่างๆ โดยส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และพัฒนา
องค์กรให้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 5. ความสามารถในการปฏิบตั ิตามแผน ให้
เพียงพอต่อทรัพยากรที่ได้รบั การจัดสรรและนาปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน้ ในปี ท่ีผ่านมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ให้ดียิ่งขึน้
กลุม่ งานนโยบายและแผน สารวจสภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและภายใน วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของโรงเรียน รวมทั้งสารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาโรงเรียนจากผูท้ ่ีมีส่วนได้ส่วนเสียและผูท้ ่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง และนาผลที่ได้ไปกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งแสดงกระบวนการวิเคราะห์และ
กาหนดกลยุทธ์ ดังแผนภาพที่ 2.1ก (3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
1. ทบทวนผลการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
2. รวบรวมสภาพปั ญหาและความต้องการ
3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
4. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
5. กาหนดและประเมิน SWOT
6. กาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

โรงเรีย นได้ร วบรวมวิเคราะห์ข้อ มูล พั ฒ นาสารสนเทศและใช้ก ระบวนการการวางแผนกลยุ ท ธ์ท่ี มี
องค์ประกอบ ดังนี ้
1) ด้านหลักสูตร โรงเรียนมีการพัฒ นาคุณ ภาพผูเ้ รียนสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริม ให้ผูเ้ รียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ตามตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี การสนับสนุนการใช้ สื่อ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทั้งระบบ
อินเทอร์เน็ตทั้งระบบ LAN และระบบ WIFI เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนค้นหาความรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง และส่งเสริม การวิจัยการศึกษาภายในโรงเรียน เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนให้มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล

-272) ด้านการบริหาร โรงเรียนมีการทางานโดยยึดความสาเร็จของผูเ้ รียนเป็ นหลัก ดังนี ้
1. วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน สิ่งคุกคาม และโอกาส ประเมินความต้องการจาเป็ นของโรงเรียน เพื่อ
กาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) และ กลยุทธ์ (Strategy) ที่สอดคล้อง กับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติและตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
2. กาหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียน วิเคราะห์งาน ศึกษามาตรฐานของการดาเนินงาน การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อกาหนดมาตรฐานฝ่ ายงาน ที่สนองตอบภารกิจหลัก วางมาตรการดาเนินงาน และ
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของแต่ละฝ่ ายงาน
3. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน WSTR Model ตามวงจรคุณภาพ PDCA
4. นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสูก่ ารปฏิบตั ิเป็ นเลิศ (Best Practice)
3) ด้านชุมชน โรงเรียนได้ให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษา และมีส่วนร่วมการ
ระดมทรัพยากร ชุมชนมีส่วนร่วมในการชื่นชมยินดีกับผลงานของครู และนักเรียน ทาให้ชุมชนเกิดความรักและ
ศรัทธา โรงเรียนมีการบริการข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนให้ถูกต้องรวดเร็วและเป็ นปั จจุบนั โดยเฉพาะ
การใช้อินเทอร์เน็ตเป็ นช่องทางในการสื่อสารกับผูป้ กครอง
4) ด้านครู และบุคลากร มีความมุ่งมั่น ศรัทธาและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท และ
เสียสละอย่างสม่าเสมอ พัฒนาตนเองใช้มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และจัด การ
เรียนการสอนในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การเรีย นรู ข้ องผู้เรียนและบริห ารจัดการโดยใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ความท้า ทายและความได้เ ปรีย บเที ย บเชิ ง กลยุ ท ธ์ โรงเรี ย นวัด โสธรวรารามวรวิ ห ารต้อ งยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาและระดับชาติให้สูงขึน้ และยกลาดับของโรงเรียนในกลุ่มแข่งขันให้
สูงขึน้ ซึ่งความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน คือ คณะครูมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ มีความ
มุ่งมั่นทางานรวมกันเป็ นทีม มีการพัฒนาครูส่มู ืออาชีพ และผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียร่วมกันกาหนดทิศทางของโรงเรียน
และร่วมกาหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน มีดงั นี ้ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสูร่ ะดับ
สากล โดยใช้คณ
ุ ธรรมนาความรูแ้ ละยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็ นมือ
อาชีพ กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนากระบวนการวิจยั ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ จากนัน้ ทาการสื่อสารไป
ยังทุกฝ่ ายงานในโรงเรียน
จากปั จจัยสาคัญดังกล่าวนี ้ สามารถนามาจัดทาเป็ นกรอบหลักในการกาหนดทิศทางในการจัดการศึกษา
และกาหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการของโรงเรียน ได้วิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis ได้พบว่าโรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหารมีปัจจัยภายนอกที่เป็ นโอกาส และปัจจัยภายในที่มีจุดแข็ง มีสภาพโน้มเอียงไปในตาแหน่ง
“เอือ้ และแข็ง” หรือตาแหน่งของ STAR
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โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีระบบงานที่ใช้ช่ือว่า WSTR Model ประกอบด้วย การบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล การพัฒ นาผูเ้ รียนให้มีคุณธรรมตามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ในการบริห ารจัด การสถานศึก ษาและการจัด การเรีย นการสอน การน า
เทคโนโลยี ม าใช้ในการบริห ารจัด การสถานศึกษาและการจัด การเรียนการสอนอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช้
กระบวนการวิจัยในการบริหารจัดการสถานศึกษาและในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครอบคลุมยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของโรงเรียน มีการดาเนินการตามวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน มีการกากับการบริหารจัดการแบบวงจรคุณภาพ
PDCA มีการวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมุ่งสู่สภานศึกษาที่มีความเป็ น
เลิศ นาโดยฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการของโรงเรียน ร่วมกันกาหนดแนวคิดและออกแบบระบบงาน (Work
System) โดยคำนึงถึงสมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies) โดยระบบงานจะแบ่งออกเป็ น 2 ระบบ
คือ ระบบการเรียนการสอน และระบบสนับสนุน โดยถ่ายทอดสู่บคุ ลากรทัง้ โรงเรียน โดยสร้างความเข้าใจเบือ้ งต้น
จากการประชุมปฏิบัติการและงานประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันใน
ขัน้ ตอนการวางแผนและการกาหนดให้สอดคล้องกับสมรรถนะสาคัญตามวงจรคุณภาพ PDCA พร้อมทัง้ มีการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ดังแผนภาพที่ 2.1 ก (4) สมรรถนะของงาน

จากภาพประกอบ จะเห็นถึงความสอดคล้องไปในทิศทางที่ต่อเนื่องกันของสมรรถนะที่จะช่วยให้งาน
เป็ นไปอย่างราบรื่น โดยเริ่มจากวิสยั ทัศน์ พันธกิจและค่านิยม สู่เป้าหมายขององค์กรมากาหนดเป็ น กลยุทธ์ของ
องค์กร โดยพิจารณาจากสมรรถนะหลักที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องสอดรับกับสมรรถนะหน้าที่
และสมรรถนะส่วนบุคคล โดยอาศัยความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะต่างๆที่จะเป็ นแรงเสริมในการผลักดันองค์กรให้
ดาเนินงานงานได้สาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
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ทรัพยากรบุคคลให้ประสบผลสาเร็จ เมื่อโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กรใหม่ ควรมีการเปลี่ยนสมรรถนะให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนัน้ ด้วย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็ น
หัวใจสาคัญที่จะเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนางานและองค์กรต่อไป โรงเรียนมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาในระดับ
คุณภาพ มีสมรรถนะหลักของโรงเรียนที่สาคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี ้
1. มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสสู่ ากล
2. เป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรม ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็ นผูน้ าในการวิจยั การศึกษา
4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES)
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทสี่ าคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีสาคัญของโรงเรียนไว้ในแผนกลยุทธ์
ซึ่งเป็ นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) โดยมีวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ จานวน 13 ข้อ ใน 6 ยุทธศาสตร์ และได้
กาหนดกรอบระยะเวลาที่จะบรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ มีการดาเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์ของโรงเรียน ที่ลงสูก่ ารปฏิบตั ิใน 17 โครงการหลักตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพือ่ ความ
มั่นของของชาติ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
1.2 ปลูกฝังผูเ้ รียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

2. พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การ
วัดประเมินผลและการศึกษาที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
ผูเ้ รียนอย่างมีคณ
ุ ภาพด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม2.2 พัฒนา
คุณภาพกระบวนการเรียนรู ้
2.3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจยั และนา
ผลการวิจยั ไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพการ
จัดการศึกษา

ตัวชีว้ ัด
1. มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน และมีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึน้
3. นักเรียนมีคณ
ุ ธรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและมีทกั ษะใน
ศตวรรษที่ 21
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอน
5. มีการพัฒนาหลักสูตรที่มงุ่ เน้นความ
แตกต่างตามศักยภาพของนักเรียนให้
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. ส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียนและพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

4. ผลิตและพัฒนากำลังคน
รวมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ
5. สร้างโอกาสทางการศึกษาและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล
เพื่อความเสมอภาคและความเท่า
เทียมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย
3.2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4.1 เพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4.2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชีว้ ัด

5.1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

6.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ
6.2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES Considerations)
โรงเรียนดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนและมี
คุณภาพตามที่โรงเรียน ผูป้ กครองและชุมชนคาดหวัง โรงเรียนมีครูท่ีเป็ นครูมืออาชีพและผูบ้ ริหารมืออาชีพ โดยมี
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เป็ นแรงส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนบรรลุตามวัตถุป ระสงค์เชิง
กลยุทธ์ และตอบสนองต่อโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในเรื่องของหลักสูตร เนื่องจากโรงเรียนมีหลักสูตรที่จัดให้
นักเรียนได้เรียนอย่ างหลากหลาย โดยเน้น ความสนใจและความถนัดของนักเรีย น ได้เปิ ด สอนตามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุ ทธศักราช 2551 ในระดับชัน้ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการและบริบทของโรงเรียนใน
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเปิ ดสอนแผนการเรี ย นที่ ห ลากหลาย เช่ น แผนการเรี ย นศิ ล ป์ -ภาษา แผน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แผนการเรียน คณิต -ภาษา แผนการเรียนศิลป์ -ภาษา (จีน) แผนการเรียนไทย-สังคม
และแผนการเรียนพลศึกษา เป็ นต้น และได้พฒ
ั นาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน
และชุมชน ทัง้ นีโ้ รงเรียนให้การสนับสนุนการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละบริการทางการศึกษาอื่น ๆ เช่น ศู นย์
การเรียนรู อ้ าเซียน พิพิธภัณ ฑ์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ห้องสมุด การแสดงความสามารถของนักเรียน ตลอดจนเป็ น
แหล่งบริการให้กบั ชุมชน เช่น การจัดงานต่าง ๆ ที่จอดรถสาหรับประชาชนที่มาเที่ยววัดโสธรวรารามวรวิหาร
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มอบหมายให้กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ร้ บั ผิดชอบโครงการดังกล่าวและได้รบั การดาเนินการตามโครงการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ มีการกาหนดกรอบระยะเวลาที่ชดั เจน มีการตรวจสอบ กากับ ติดตาม
ประเมินผลตามโครงการอย่างต่อเนื่องและนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ถึงผลที่เกิดขึน้ กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
นามาปรับปรุงต่อไป ทาให้ม่นั ใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 8 ข้อ มีความสอดคล้องและสมดุลกัน
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development
and DEPLOYMENT)

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการและสรุปผลการดาเนินงานตามกิจกรรมและ
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียนผ่านทางระบบกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้ โดยมี
การรวมรวมประมวลผลการปฏิบตั ิงาน การบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการกลุม่ บริหารโรงเรียนสามารถ
นามาพิจารณาได้โดยคณะกรรมการงานนโยบายและแผนเป็ นผูร้ วบรวมนาเสนอ
(1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action PLAN Development)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์
และกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการ ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยเป็นแผนระยะ 5 ปี
(ปี 2562-2566) ซึ่งจากกำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายรายปีเป็นกรอบนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยกลุ่มบริหาร /
กลุ่มงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ในร่วมกันเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีโครงการหลัก 17 โครงการ มีการประชุม
ประสานแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการ ดังแผนภาพที่ 2.2 ก(1) กระบวนการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ศึกษาแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ทบทวนสรุปวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่ผ่านมา
นาผลการวิเคราะห์ทบทวนมาประกอบการพิจารณากาหนดกิจกรรมในโครงการและผูร้ บั ผิดชอบ
ฝ่ ายบริหาร งานนโยบายและแผน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้ ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารและจัดทาปฏิทินการปฏิบตั ิงาน

เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อพิจารณาเห็นชอบและลงนามอนุมตั ิ
ผ่าน
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรูด้ าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา
ประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) และรายงานผลการดาเนินงาน

ไม่ผ่าน
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แผนปฏิบัติการประจาปี ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ด้ าเนินงานและใช้งบประมาณที่ได้รบั การจัดสรรตาม
แผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี งานนโยบายและแผนติ ด ตามการปฏิ บัติ ง านและการใช้งบประมาณให้เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม โดยทุกกลุม่ งานกลุ่มสาระการเรียนรูต้ อ้ งสรุปผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายความสาเร็จ ปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานทุกปี การศึกษาและจัดทาสารสนเทศ ในส่วนของงาน
นโยบายและแผนมีหน้าที่รวบรวมผลการดาเนินงานของทุกโครงการ/กิจกรรมมาทาสรุปประเมินผลในภาพรวม
เพื่อนาไปใช้ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ในปี ถดั ไป
(2) การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action PLAN Implementation)
การนากลยุทธ์ไปสู่การจัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี โรงเรียนได้ใช้กระบวนการ PDCA เป็ นกรอบในการ
จัด ท าแผนปฏิ บัติก ารประจ าปี ซึ่ง การด าเนิ น งานโดยคณะกรรมการงานนโยบายและแผนก ากับ ติ ด ตามทุ ก
โครงการ/กิจกรรมให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี รวมทัง้ รายงานผลการดาเนินงานเมื่อเสร็ จสิน้ กิจกรรม ซึ่ง
มีกระบวนการนาไปปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. วางแผน (Plan) : ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อวิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญ ของแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ และปั จจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ จัดทา
ตารางแสดงระยะเวลา ที่ใช้ดาเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2. ปฏิบตั ิ (Do) : แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของผูด้ าเนินงาน ในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดสรรทรัพยากร ประสานงาน และควบคุม
การดาเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
3. ตรวจสอบ (Check) : ตรวจสอบประเมิน ผลการดำเนิ น งาน เพื่ อ วัดประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล และ
รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี และพัฒนาระบบการสื่อสารด้วยช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและเป็นปัจจุบัน
4. การประยุ ก ต์ ( Apply) : น าข้อ มู ล ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี มาจัด ท าเป็ น
สารสนเทศ เพื่อใช้ในวิเคราะห์ผลและพัฒนาระบบการดาเนินงาน เมื่อสิน้ สุดการดาเนินงาน และจัดทารายงาน
ประจาปี เพื่อเผยแพร่แก่ผเู้ กี่ยวข้อง
(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตามรายหัว
จำนวนนักเรียนที่รายงานในข้อมูล DMC มีการระดมทรัพยากรเงินบำรุงการศึกษาทำให้โรงเรียนมีงบประมาณในการ
ดำเนินงานตามโครงการ ที่กำหนดนอกจากนี้โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เป็น ระบบ โดยการจัดสรรงบประมาณให้กิจกรรม/งาน/โครงการตามลำดับความสำคัญ มีมาตรการในการกำกับ
ติดตามและมาตรการทาง ด้านการเงิน การพัสดุและสิ นทรัพย์ที่เข้มแข็งจึงคาดการณ์ว่าโรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหารจะมีงบประมาณเพียงพอและทำให้มั่นใจได้ว่าการเงินและทรัพยากรที่จะเพียงพอที่จะสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
ให้สำเร็จได้

-33(4) แผนด้านบุคคลากร (WORKFORCE Plans)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีคณะกรรมการวางแผนอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ ย้าย ลา และการออกจากราชการ ดาเนินการสารวจอัตรากาลังของบุคคลใน
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยการพิจารณาจานวนคาบสอนและจานวนนักเรียนมีการสรรหาบุคลากรสาขาที่
ยังขาดแคลน จัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างบุคลากร ครู ปฏิบตั ิการสอน วิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู ค้ วามสามารถ
สาขาที่ตอ้ งการ รวบรวมการขออัตรากาลังครู จากสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเรื่องศึกษาเขต 6 เพื่อให้มีความ
พร้อมสาหรับการปฏิบตั ิงาน นอกจากนีโ้ รงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารยังมีมาตรการให้ครูทุกคนต้องปฏิบตั ิงาน
ในกลุม่ บริหารให้มีภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนด้วย
(5) ตัววัดผลการดาเนินงาน (PERFORMANCE MEASURES)
โรงเรียนดาเนินการวัดผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดโสธรวรา
รามวรวิหารตามระบบงาน WSTR Model สาหรับในส่วนของแผนปฏิบตั ิงานการโครงการ และกิจกรรมจะมีการ
กาหนดระยะเวลาในการติดตามดาเนินงานและวัดผลการดาเนินงานอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น มีการติดตามและ
รายงานความก้า วหน้าในการด าเนิ น การในช่ วงครึ่ง แรกของปี การศึก ษา การด าเนิ น การจัด ท ากิจ กรรมตาม
แผนปฏิบตั ิติงาน และมีการกาหนดระยะเวลาการขออนุญาตดาเนินการก่อนทากิจกรรมอย่างน้อย 1 เดือนหลัง
เสร็จสิน้ การดาเนินการต้องรายงานผลการดาเนินการภายใน 1 เดือนโดยมีรูปแบบการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามกิจ กรรมเป็ นรู ป แบบ ให้กับ ครู และผู้รบั ผิด ชอบนาไปใช้ในการรายงานผลผ่ านหัวหน้างานเสนอผ่านรอง
ผูอ้ านวยการ และเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียนเพื่อทราบและพิจารณางานติดตามและประเมินผลโรงเรียน จะสรุ ป
รวบรวมผลการดาเนินการเพื่อจัดทาเป็ นรายงานผลการดาเนินการตามโครงการต่อไป โรงเรียนมั่นใจในขัน้ วัดผล
การดาเนินงานทางการปฏิบัติติการประจาปี ท่ีมีการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จการปฏิบัติติงานโดยใช้วงจร
คุณภาพ PDCA ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ (PERFORMANCE PROJECTION)
กระบวนการคาดการณ์ผลการดาเนินการของโรงเรียน ดาเนินการภายใต้กระบวนการการมีส่วน
ร่วมของงานที่เกี่ยวข้องการกาหนดผลการดาเนินการอยู่ในแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาระยะเวลา 3 ปี โดย
พิจ ารณาจากข้อมูล สารสนเทศร่วมกับการวิเคราะห์สมรรถนะหลักของโรงเรียน สถานการณ์ปั จจุบัน ผลการ
ทดสอบระดับชาติของโรงเรียน โดยผลการสารวจโรงเรียนคู่เทียบพบว่าผลการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยต่า กว่า
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีผลการทดสอบระดับชาติต่ากว่าโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษดิ์ 2 กลุ่มบริหารงานวิชาการได้นาเข้าสู่การประชุมครู ประจาเดือน เพื่อใช้กาหนดเป้าหมายค่า
คาดการณ์โดยพิจารณาจากความท้าทายและความได้เปรียบ นอกจากนีย้ งั ดาเนินการวางแผนรองรับการพัฒนา
โครงการพัฒ นาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) จากนั้นนาค่าคาดการณ์ส่กู ารปฏิบัติ เมื่อสิน้ สุด
โครงการมีการนาข้อมูล ประเมินผลการปฏิบตั ิการมาใช้ปรับปรุงเป้าหมายให้เหมาะสมกับค่าคาดการณ์ผลการ
ดาเนินการในรอบ 3 ปี ถดั ไป โรงเรียนมีกระบวนการที่ทาให้ม่นั ใจว่าผลการดาเนินงานที่กา้ วหน้าตามที่คาดการณ์
ไว้ โดยมีระบบ สารสนเทศช่วยในการติดตามและเทียบเคียงกับค่าเป้าหมายและแผนตามระยะเวลาที่กาหนดให้

-34กรณีผลการดาเนินงานมีความแตกต่างที่คาดการณ์ไว้ จะมีการหารือร่วมมือ ในการวางมาตรฐานแก้ไข เพื่อเพิ่มให้
บรรลุวิสยั ทัศน์และเป้าหมายที่วางไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ข. การปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification)
โรงเรียนมีการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี แต่ถา้ มีเหตุจาเป็ นฉุกเฉิน หรือสถานการณ์ท่ไี ม่เอือ้
ต่อการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการที่วางไว้ ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ได้
โดยการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบตั ิการมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี ้
กรณีปกติ ทางงานนโยบายและแผนกาหนดให้มีกระบวนการทบทวนแผนปฏิบตั ิการของโรงเรียนทุกๆ 6
เดือนในภารกิจหลักและงานสนับสนุน โดยวิเคราะห์จ ากสถานการณ์ปัจ จุบัน ผลการดาเนินงานเมื่ อเทียบกับ
เป้ าหมาย รวมถึ ง การคาดการณ์ผ ลการด าเนิ น งานในอนาคตผ่ านคณะติ ด ตามผล หากมี ค วามจ าเป็ น ต้อ ง
ปรับเปลี่ ยนแผน จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมงานแผนงานโรงเรียน หัวหน้างาน และฝ่ ายบริหาร
พิจารณาตามลาดับ โดยผูร้ บั ผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต้องทาบันทึกชีแ้ จงเหตุผลที่จาเป็ นตามขัน้ ตอนที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ โดยเสนอต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้รบั ทราบและมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบโครงการ/กิจกรรมดาเนินการ
ตามแผนปฏิบตั ิการที่ปรับเปลี่ยนได้ทนั ที ในกรณีเมื่อผลการดาเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ
ต่ ากว่าค่า ที่ค าดการณ์ท่ีตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง อาจต้องมี การปรับเปลี่ยนแผนโดยท าการประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการ เพื่อวางแผนและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการปรับค่าคาดการณ์หรือวิธีดาเนินงานหรือยกเลิกการ
ดาเนินงานในปี ถดั ไป โดยมีแบบขอเปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งโรงเรียน
มี การตั้งงบประมาณส ารองในกรณี ฉุกเฉิน เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ
ทันท่วงที
กรณี ฉุ ก เฉิ น หากมี เหตุก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น เหตุจ าเป็ น หรื อ สถานการณ์ ไ ม่ เอื ้อ ต่ อ การด าเนิ น การตาม
แผนปฏิบตั ิการที่วางไว้ เช่น กรณีประสบภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง
เป็ นต้น ฝ่ ายบริหารจะพิจารณาความเสี่ ยงจากสถานการณ์ และทาการวางแผน หากระบวนการ และกาหนด
แนวทางเพื่ อนาไปสู่ก ารปฏิ บัติ ท่ีชัดเจนกับ เป้าหมายที่ ป รับเปลี่ย น โดยมี ก ารแต่ งตั้งคณะกรรมการพิจ ารณา
ปรับปรุ งเป้าหมายและแผนงานเพื่อเสนอขออนุมัติต่อ คณะกรรมการตามลาดับ และนาผลสรุ ปที่ได้สื่ อสารกับ
บุคลากรในโรงเรียนให้ทราบโดยทั่วกันในทุกช่องทาง ผูบ้ ริหารสถานศึกษามอบหมายต่อผูร้ บั ผิดชอบเพื่อ นาสู่การ
ปฏิบตั ิอย่างทันท่วงที
ทางงานนโยบายและแผน ได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการปฏิบตั ิงานทุกขัน้ ตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง โดยหากมีผลกระทบ
หรือที่เปลี่ ยนไปจากเดิมจะดาเนินการปรับเปลี่ยนตามกระบวนการที่กาหนดไว้ การทบทวน ปรับปรุ งแผนการ
ปฏิบตั ิการจะดาเนินการทุกภาคเรียน ด้วยกระบวนการกากับติดตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 3 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder)
3.1 เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOICE OF THE STUDENT and Stakeholder)
3.1ก. การรับฟั งเสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Listening)
3.1ก (1) นักเรียนปั จจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Current STUDENTS and Stakeholders)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีวิธีการในการรับฟั งนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหลายช่องทาง ได้แก่
การสอบถาม การสัมภาษณ์ การประชุมสภานักเรียน หัวหน้าห้อง หัวหน้าระดับ และการประชุมผู้ ปกครอง การ
เยี่ยมบ้าน การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อรับฟั งความคิดเห็น และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหา
ให้เกิดความพึงพอใจ
แผนภาพที่ 3.1ก (1) กระบวนการรับฟั งเสียงนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับฟังเสียงของนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
กาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ดาเนิ นการแก้ปัญหา
ประเมิ นความพึงพอใจต่อการปัญหา
รายงานผลการดาเนิ นการ

ครูประจาชัน้ ได้เนินการสัมภาษณ์ สอบถามความต้องการของนักเรียนในโรงเรียน นาปัญหาข้อเสนอแนะมา
ประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มกั น หาแนวทางในการแก้ปั ญ หา พั ฒ นา และเสนอต่ อ ผู้บ ริ ห าร โรงเรี ย นมี ก ารส่ ง ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ เช่น กลุม่ ไลน์าห้อง กลุม่ ไลน์ผปู้ กครองแต่ละห้องเรียน
กลุ่ม ไลน์เ ครื อข่ า ยผู้ป กครอง เป็ นต้น นอกจากนีโ้ รงเรี ยนยัง มี อีเมล์ watsothonschool@gmail.com เว็บ ไซต์
www.wstr.ac.th เฟสบุ๊ค เพื่อใช้ติดต่อระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ผูป
้ กครอง โดยมีผูด้ ูแลระบบ ตอบข้อซักถาม
ตลอดเวลา มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อได้ทราบถึงความเป็ นอยู่ตามสภาพจริงและพบปะพูดคุยกับผูป้ กครองถึง
ปัญหาและความต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือ โรงเรียนมีการใช้โปรแกรม scan tool ในการบริหารจัดการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูประจาชัน้ มีการติดตามในกรณีนกั เรียนขาดเรียน ลา มาสาย หนีเรียน และแจ้งข่าวสารไป
ยังผูป้ กครอง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
นาข้อเสนอแนะของนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียจากการสอบถามการบริหารการจัดการด้านต่างๆมา
เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของโรงเรียน เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการปฏิบตั ิงาน
ในปี การศึกษาถัดไป

-363.1ก (2) นักเรียนในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Potential STUDENT and Stakeholders)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้ทาการศึกษาข้อมูลของนักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ ศึกษาความต้องการ
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ทัง้ ในและนอกเขตพืน้ ที่บริการผ่านช่องทางเพจ
เฟสบุคแนะแนว เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์และให้ได้สารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการของนักเรียนในอนาคต
แผนภาพที่ 3.1ก (2) กระบวนการรับฟั งเสียงจากนักเรียนในอนาคต
ศึกษาข้อมูลนักเรียนในอนาคต
กาหนดวิ ธีการแนะแนว รับฟังความคิ ดเห็นของนักเรียนและ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ดาเนิ นการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
สรุปและรายงานผล

โรงเรียนมีการรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนแนะจากนักเรียนในอนาคต ผูป้ กครอง และชุมชน ในการ
ประชุมผูป้ กครอง มีการนาเสนอผลงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ทัง้ ภายในและนอกชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิ ด
โอกาสให้ผปู้ กครอง นักเรียนในอนาคต และชุมชนได้เห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการของนักเรีย นซึ่งเกิดจากการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบข่าวสารเมื่อโรงเรียน
หรือนักเรียนได้รบั รางวัลต่างๆ สาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เพื่อเป็ นแรงจูงใจในการศึกษา
ต่อโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารซึ่ งแนวทางในการพัฒนานเป็ นไปตามต้องการของนักเรียน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
และสัม พันธ์กับกระบวนการ และนาผลการดาเนินการรายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อนาไปวางแผนและพัฒนา
หลักสูตรต่อไป
3.1 ข การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Determination
of STUDENT and Stakeholders Satisfaction and ENGAGEMENT)
3.1ข (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction and
ENGAGEMENT)
โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผูป้ กครอง นักเรียนปั จจุบนั
นักเรียนในอนาคต และศิษย์เก่า โดยการทาแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาและการบริการของ

-37โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ในด้านของ หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การบริการ ดาเนินการ พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นกั เรียน ผูป้ กครอง และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียเกิดความพึงพอใจ ส่งผลถึงความผูกพันต่อครูและ
โรงเรียน
แผนภาพที่ 3.1ข (1) การประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กาหนดหัวข้อการประเมิ นความพึงพอใจ และความผูกพันของนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

สร้างเครือ่ งมือ
เก็บข้อมูล
รวบรวม/วิ เคราะห์ข้อมูล
รายงานข้อมูล

โรงเรียนใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและสารวจความพึงพอใจของนักเรียนปั จจุบนั นักเรียนในอนาคต ศิษย์
เก่าและผูป้ กครอง เกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของผูเ้ รียนมากที่สดุ เห็นได้
จากโรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี ทาให้ผเู้ รียนมี
ทางเลือกที่หลากหลายมากขึน้ ส่งผลให้นกั เรียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ศิษย์เก่าของโรงเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่ว ม
ในการจัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือกับศิษย์ปัจจุบนั เช่น รุ่นพี่มาแนะแนวทางการศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
ศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมโรงเรียน การระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึ กษาของโรงเรียน การมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นกั เรียน
โรงเรียนดาเนินการประเมินความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของนักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน เพื่อ
รับฟั งความคิดเห็นและข้อร้องเรียน คณะกรรมการและผูบ้ ริหารประเมินข้อมูลที่ได้รบั วิเคราะห์ถึงสาเหตุความไม่
พึงพอใจเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียนจัดประชุมชีแ้ จงสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน และผูป้ กครองถึงแนวทางที่ได้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไข รวมถึงแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พงึ พอใจขึน้ อีกในอนาคต
3.1ข (2) ความพึงพอใจ เปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to Competitors)
โรงเรียนมีการกาหนดโรงเรียนคู่เทียบเคียง เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบในการพัฒนา โดยเลือกโรงเรียนที่
มีบริบทใกล้เคียงกัน มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนเปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่
เทียบเคียง
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กาหนดประเด็นเปรียบเทียบ

จัดทาเครือ่ งมือ

ประเมิ นระดับความพึงพอใจ

รายงานผลการดาเนิ นการ

แผนภาพที่ 3.1ข (2) กระบวนการหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจ
โรงเรียนได้กาหนดโรงเรียนเพื่อเทียบเคียงผลการดาเนินงานในการพัฒนา โดยเลือกโรงเรียนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน นาผลการดาเนินการ เช่น ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน ( O-NET) มาเปรียบเทียบ เพื่อให้
นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน เห็นจุดเด่นของโรงเรียนและนาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาต่อที่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
3.2 ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Engagement)
3.2ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Product Offerings STUDENT and
Stakeholder SUPPORT)
3.2ก (1) หลักสูตร (Product Offering)
โรงเรียนดาเนินการทบทวนและปรับปรุ งหลักสูตรทุกปี การศึกษา มีการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ อย่าง
หลากหลาย รับฟั งความคิดเห็นของนักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน เพื่อกาหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ตามความต้องการของนักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชน โรงเรียนได้เปิ ดห้องเรียนพิเศษเช่น ห้องเรียน
EIS ห้องเตรียมทหารฯ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อความความแตกต่างและเพิ่ม
โอกาสในการขยายขีดความสามารถทางด้านการศึกษาที่เหนือคู่แข่ง โดยคานึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง
และความนิยมของนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียเป็ นสาคัญ
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สร้างและพัฒนาหลักสูตรให้หลากหลาย

จัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตร
ประเมิ นการใช้หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตร
นาไปใช้

แผนภาพที่ 3.2 ก(1) กระบวนการกาหนดหลักสูตร
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลของแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
2551 เพิ่ม เติม สาระมาตรฐานสากล ( World Class Standard) นักเรียน ผู้ป กครอง และชุม ชน มี การตอบแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผูป้ กครองที่มีต่อหลักสูตรและการบริการของโรงเรียนในปี การศึกษาที่ผ่านมา เมื่อ
ทาการปรับปรุงจะนาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ทิศทางที่โรงเรียนกาหนดขึน้ สอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับ ตอบโจทย์ปัญหาให้กบั ผูเ้ รียนและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย และเป็ นไปตามความต้องการตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนหรือหน่วยงานต่าง ๆ
พิจารณาถึงความต้องการ ความคาดหวังของผูเ้ รียน ผูป้ กครอง และชุมชน และเพื่อดึงดูดผูเ้ รียนและผูป้ กครอง
กลุม่ ใหม่ให้ตดั สินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
3.2ก (2) การสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Support)
โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็ นรายบุคคล ศึกษานักเรียนในด้านครอบครัว เศรษฐกิจ การเรียน
พฤติกรรม นามาวิเคราะห์ คัดกรอง จัดลาดับความสาคัญเพื่อดาเนินการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมผูเ้ รียนในแต่ละ
ด้าน ดังแผนภาพที่ 3.2ก (2) กระบวนการสนับสนุนนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
จัดทาระเบียนสะสม (ปพ.8)
วิ เคราะห์ข้อมูลนักเรียน
ดาเนิ นการสนับสนุน มอบทุนการศึกษา จัดกิ จกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ
รายงานผลการดาเนิ นการ
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รายบุคคล กาหนดให้ครูท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะพูดคุย และเก็บข้อมูล จากผูป้ กครอง ทัง้ ด้านครอบครัว
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียน ความเป็ นอยู่ งานอดิเรก พฤติกรรมของนักเรียนเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ คัดกรอง
จัดลาดับความจาเป็ นในการดูแลช่วยเหลือ ดาเนินการช่วยเหลือตามลาดับ จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหา
นักเรียนกลุม่ เสี่ยง ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้เข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ ได้รบั รางวัลมากมาย
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ส่งผลให้ผปู้ กครอง ชุมชน สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนเป็ นแหล่งบริการด้านวิชาการของชุมชน เช่น ให้บริการนักเรียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มาฝึ กประสบการณ์วิชชีพครู การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยให้บริการอุ ปกรณ์และวิทยากรให้
ความรู ้ ฯลฯ
3.2ก (3) การจาแนกนักเรียน (STUDENT Segmentation)
โรงเรียน มีการจัดแผนการเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียน มุ่งเน้นพัฒนา
นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อทัง้ สายสามัญ สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
เฉพาะ เช่น ค่ายวิชาการ การทาโครงงานสร้างอาชีพ ฯลฯ ดังแผนภาพที่ 3.2ก (3) กระบวนการจาแนกนักเรียน
สารวจความต้องการในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน
จาแนกกลุ่มนักเรียน
ส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของนักเรียน
นิ เทศติ ดตาม
สรุปและรายงานผล

โรงเรียนเปิ ดสอนหลักสูตรหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนทัง้ ใน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดหลักสูตรห้องเรียนปกติมีการจาแนก
นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และ 4 โดยจาแนกจากผลการเรียนจากโรงเรียนเก่าและต้องเป็ นนักเรียนใน
เขตพืน้ ที่บริการก่อน สาหรับหลักสูตรห้องเรียนพิเศษมีการจาแนกนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 และ 4
โดยจาแนกจากผลการเรียนจากโรงเรียนเก่าที่ตอ้ งไม่ต่ากว่าเกณฑ์ท่กี าหนด ใช้ผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงลาดับ
ตามคะแนนที่ได้จากการสอบจัดแผนในสาขาวิชาต่าง ๆ อีกทัง้ ยังทดสอบความสามารถพิเศษในสาขาวิชาทักษะ
เช่น สาขาพละ ดนตรี และนาฏศิลป์ เป็ นต้น มี กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ส่งเสริมการเรียนรู แ้ ละเฉพาะด้าน เช่น ค่าย
ห้องสมุด ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนดนตรีไทยและวงโยธวาทิต เป็ นต้น

-413.2ข การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Building STUDENT and
Stakeholders Relationships)
3.2ข (1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management)
โรงเรียนมีกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับ นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนอย่าง
หลากหลาย เช่ น การจัด กิ จ กรรมทั้ง ภายในและภายนอก การจัด นิ ท รรศการร่ ว มกั บ โรงเรี ย นและชุ ม ชน
โรงเรียนมีการแต่งตัง้ ครูทาหน้าที่รบั ผิดชอบโดยตรง เรื่องงานชุมชน รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน นานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น งานนมัสการหลวงพ่อโสธร งานแห่เทียนเข้าพรรษา
เป็ นต้น ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูรวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมมือในการพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ในทุกกิจกรรมที่ทางชุมชนขอความร่วมมือ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุ งการจัดกิจกรรม และการ
บริหาร การจัดการด้านต่าง ๆ โดยสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผูป้ กครอง
สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
กาหนดรูปแบบในการสร้างความสัมพันธ์กบั นักเรียนและผูป้ กครอง

ดาเนิ นการสร้างความสัมพันธ์

ประเมิ นความพึงพอใจของนักเรียนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุปและรายงานผล

แผนภาพที่ 3.2ข (1) กระบวนการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพื่ อสร้างความผูกพันระหว่างรุ่นพี่แ ละรุ่นน้อง
รุ่น มีการจัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพัน ธ์ระหว่างศิษย์เก่าและครูเป็ นประจาทุกปี นอกจากนีย้ ังมี
การส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นได้ศึ ก ษาข้อ มูล ศิ ล ปวัฒ นธรรม จากแหล่ ง เรี ย นรู ้ภ ายในชุม ชน ท าให้นัก เรี ย นเห็ น
ความสาคัญ เกิดความรักและผูกพัน ร่วมอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมท้องถิ่น
โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจและข้อสนอแนะจากสภานักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาสมาคม
ศิษย์เก่า สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนวัดสธรวรารามวรวิหาร โดยการประชุมปรึกษาหารือ ตอบแบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม และสร้างความผูกพันต่อไป

-423.2ข (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีช่องทางในการรับฟั ง ข้อร้องเรียนของนักเรียนปั จจุบัน นักเรียนใน
อนาคต ศิษย์เก่า ผูป้ กครอง และชุมชน หลายช่องทาง ได้แก่ กระทูเ้ ว็บไซต์ www.wstr.ac.th เฟสบุ๊คแฟนเพจของ
โรงเรียน การประชุมโดยผ่านสภานักเรียน หัวหน้าห้อง เครือข่ายผูป้ กครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผูป้ กครอง
ระดับโรงเรียน สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Social
Network) เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

แสดงความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกัน รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ ข้อ
ร้องเรียน และดาเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
รวบรวมข้อร้องเรียน
กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ดาเนิ นการแก้ปัญหา
ประเมิ นความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
รายงานผลการดาเนิ นการตามข้อร้องเรียน

แผนภาพที่ 3.2ข (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน
ทางโรงเรียนมีการประชุมผูป้ กครอง การคัดเลือกเครือข่ายผูป้ กครอง เพื่อเป็ นตัวแทนของผูป้ กครอง มีการ
สร้างกลุม่ ไลน์เครือข่ายผูป้ กครองเพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร มีการเลือกตัง้ สมาคมผูป้ ครองโรงเรียนวัด
โสธรวรารามวรวิหาร และสร้างกลุ่มไลน์ในการติดต่อสื่อสาร สาหรับครูท่ีปรึกษาได้ใช้การสร้างกลุ่มไลน์หอ้ งเรียน
เพื่อใช้ติดต่อกับนักเรียน และกลุม่ ไลน์เครือข่ายผูป้ กครองห้องเรียน ในการติดต่อสื่อสารกับผูป้ กครอง ประชุมสภา
นักเรียนและคณะอนุกรรมการนักเรียน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และ
หาแนวทางในการแก้ไขพัฒนา เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริหาร มีการส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ให้นักเรียนและผูป้ กครอง
รับทราบ และถือปฏิบตั ิ นอกจากนีโ้ รงเรียนยังมีเว็บบอร์ด อีเมล์ เว็บไซต์ www.wstr.ac.th เพื่อใช้ติดต่อระหว่าง
โรงเรียนกับนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
โรงเรียนนาผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูป้ กครองและชุมชน ที่มีต่อการแก้ปัญหาข้อ
ร้องเรียน ว่าตรงตามความต้องการ ความคาดหวังหรือไม่ นาข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนมาพัฒนาการ
ดาเนินงานและวางแผนการปฏิบตั ิงานในปี การศึกษาต่อไป

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
(Measurement, Analysis and Knowledge Management)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้กาหนดระบบการวัดผลดาเนินการให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ในการประเมินว่าสามารถดาเนินงานให้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ และมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้
เพื่อการประกันคุณภาพหรือไม่ ภายใต้งานตามโครงสร้างการบริหารในแผนปฏิบตั ิการและโครงการ กิจกรรมตามแผน
กลยุทธ์และแผนพัฒนาการศึกษา ซึ่งในแต่ ละรอบปี จะมีการนาข้อมูลมาจัดการให้เป็ นสารสนเทศเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยั่งยืนขึน้ ไปในอนาคตและสร้างนวัตกรรมผ่ าน
กระบวนการจัดความรูแ้ ละใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวในการบริหารจัดการแสดงดัง
แผนภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์ของระบบการวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการความรู ้

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการของโรงเรียน (Measurement, Analysis and
Improvement of Organization Performance)
ก. การวัดผลการดาเนินการ (PEDRFORMANCE MEASUREMENT)
(1) ตัววัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE MEASURE)
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีขอ้ มูลสารสนเทศจากการวัดผลตอบสนองตัวชีว้ ัด
ในมาตรฐานการศึกษา แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการประจาปี ของโรงเรียน โดยให้บคุ ลากรในโรงเรียนมีสว่ นร่วมกาหนด
และทบทวนตัวชีว้ ดั (KPI) ตามบทบาทหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมายและแต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามการปฏิบตั ิงานและ
ผลการทางานเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ติดตามความก้าวหน้ากรณีการดาเนินงานยังไม่สิน้ สุด และระยะที่ 2 ติดตาม
ผลการดาเนินงานเมื่อสิน้ สุดการดาเนินงานโครงการกิจกรรมโดยการใช้รูปแบบ WSTR Model เมื่อครบสิน้

-44ปี งบประมาณ จะรวบรวมเพื่อนาไปสู่การสรุปการวัดผลในระดับโครงการ นาผลที่ได้จากการวัดไปเทียบกับ เป้าหมาย
และใช้ในการปรับปรุ งโครงการในปี การศึกษาต่อไป และเมื่อครบกาหนด 4 ปี จะนาผลที่ได้จากการวัดไปใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์ของโรงเรียน ส่วนด้านมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี ้
คุณภาพทั้ง 3 มาตรฐาน โดยดาเนิ นการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และรายงานผลการดาเนินงาน จัดทาเป็ น
รายงานประจา (SAR) เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา แสดงดังแผนภาพที่ 4.1ก(1) ดังนี ้

ในการคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีวิธีการเลือก การรวบรวม
ข้อมูล สารสนเทศและการดาเนิ นการต่ าง ๆ ที่มี ความสอดคล้องและเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกัน โดยมี การแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการงานสารสนเทศ ประกอบด้วย คณะกรรมการสารสนเทศของกลุ่มบริหาร และกลุ่มงานที่เกี่ย วข้อง
คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดรู ปแบบ ขอบเขตในการจัดทาสารสนเทศของหน่วยงาน โดยเริ่ม จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ขอ้ มูลของหน่ วยงาน จากข้อมูลตามนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ส านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา
ฉะเชิงเทรา รวมถึงวิสยั ทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน จากระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และจากตัวบ่งชีข้ อง

-45มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน จากนัน้ สารสนเทศแต่ละหน่วยงานแต่ละมาตรฐานดาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล
นาข้อมูลที่เก็บได้มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลหรือประมวลผลทาการตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดจะนา
กลับมาปรับปรุ ง แก้ไขให้ถูกต้อง หากมีความถูกต้องจะนาไปดาเนินการต่อเพื่อการพัฒนาต่อไป จากนัน้ จัด ทาเป็ น
สารสนเทศเพื่อให้แต่ละหน่วยงานนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ใช้ขอ้ มูลเพื่อการพัฒนาและเปรียบเทียบจึงมี
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็ นหมวดหมู่ตามกลุม่ บริหารและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจัดเก็บไว้เป็ นข้อมูลใน
การสรุปรายงานประจาปี (SAR) เพื่อจะได้นาข้อมูลกลับมาพิจารณาในการวางแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปี ต่อไป ทัง้ นีโ้ รงเรียนมีการทบทวนข้อมูลและสารสนเทศขึน้ อยู่กบั ประเภทของข้อมูล โดยมีความถี่ในกา ร
ทบทวนขึน้ อยู่กบั ประเภทงาน ตามตารางที่ 4.1ก (1) ดังนี ้
ตารางที่ 4.1ก(1)แสดงรูปแบบการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ
รายการ
รายรับ รายจ่ายของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีต้ ามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน
ข้อมูลด้านพฤติกรรมของนักเรียน
ผลงานดีเด่น

หน่วยงาน
งานการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงบประมาณ
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
งานทะเบียน - วัดผล
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานอนามัยกลุม่ บริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทุกกลุ่มบริหาร

การปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบัน
รายวัน รายเดือน รายภาคเรียน รายปี
รายภาคเรียน รายปี
รายภาคเรียน รายปี
รายวัน รายเดือน รายภาคเรียน รายปี
รายวัน รายเดือน รายภาคเรียน รายปี
รายเดือน รายภาคเรียน รายปี

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีการนาข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการติดตามความก้าวหน้าของการ
ดาเนินการโดยรวมของโรงเรียน เทียบกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ จัดทาเป็ นรายงานนาเสนอต่อ
ผูบ้ ริหาร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจโดยดาเนินการเป็ น 2 ระบบ คื อ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ได้แก่
ระบบรับนักเรียน ระบบ DMC คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ระดับชัน้ เรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพืน้ ที่ และ
ระดับชาติ) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดสรรอัตรากาลังครู และสารสนเทศเพื่องานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ได้แก่ สารสนเทศตามตัวบ่งชีใ้ นแต่ละมาตรฐาน ทัง้ นี ้ โรงเรียนมีรายงานผลการดาเนินการทุกภาคเรียน
และทุกสิน้ ปี การศึกษาโดยกลุ่มงานจะร่วมกันสรุ ป วิเคราะห์ ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงผลการดาเนินงาน เพื่อให้ได้แนวทางการทางานที่เป็ นระบบ ผลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา/
แก้ไขปั ญหา ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร เช่น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนา
ครู และบุคลากรของโรงเรียน การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์กบั ผูม้ ารับ

-46บริการและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ท่อี าจส่งผลกระทบกับโรงเรียนสาหรับ
ข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมนัน้ โรงเรียนได้ใช้วิธีการจัดการความรู ้ โดยการนาข้อมูลพืน้ ฐาน
จากปัญหาแต่ละเรื่องมาสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึน้
(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)
โรงเรียนมีวิธีเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบมาสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให้
เกิดนวัตกรรม ดังนี ้
1. เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในแต่ละปี การศึกษา
2. เปรียบเทียบข้อมูลของผลการดาเนินงานของโรงเรียน กับข้อมูลของผลการประเมินโรงเรียนคู่
เปรียบในสังกัดเดียวกันโดยหน่วยงานต้นสังกัด เช่น สพม.2 สพฐ. สมศ. สทศ. เป็ นต้น
ขัน้ ตอนในการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับโรงเรียนที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกันเพื่อ
มุ่งเน้นให้เกิดวิธีปฏิบตั ิท่เี ป็ นเลิศและนาไปสู่ค่านิยมของโรงเรียน คือการจัดการเพื่อนวัตกรรมและมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และ
การสร้างคุณค่าให้แก่ผเู้ รียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย มีรายละเอียด แสดงดังแผนภาพที่ 4-3

แผนภาพที่ 4.1ก(2) การเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ

-47(3) ข้อมูลนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and STAKEHOLDER Data)
โรงเรียนมีการพิจารณาข้อมูล นักเรียน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่ ง ต่าง ๆ โดยมีกระบวนการ ดัง นี ้
1. มี ก ารรวบรวมข้อ มูล สารสนเทศไว้ด้ว ยระบบจัด เก็ บ ข้อ มูล รายบุ ค คล

Data Management Center

(DMC) มีการสารวจความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา เช่น การใช้หลักสูตร การเปิ ดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ การจัด

กิจกรรมต่าง ๆ มีการติดต่อประสานงานกันทางโทรศัพท์ และปรึกษาโดยตรงกับผูบ้ ริหารโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าโรงเรียนได้สนองตอบต่อข้อเรียกร้องความคาดหวังได้ครบถ้วน ถ้าพบปั ญหาจึงนามาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
โรงเรียนมีการรประเมินหลังทากิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ไว้ในเอกสารรายงานแผนปฏิบัติการ มีการจัดทาเป็ น
เอกสารสารสนเทศของโรงเรียนแล้วนาข้อมูลมากากับติดตาม ปรับปรุ ง แก้ไข โดยผ่ านการประชุมฝ่ ายบริหารทุก
สัปดาห์ และการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประชุมกลุม่ สาระฯ/งาน ประชุมครูประจาเดือน
2 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกลุม่ บริหารวิชาการ
3. ข้อมูลรายงานศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จากกลุม่ งานแนะแนว
4. การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการประชุมผูป้ กครอง และผูป้ กครองเครือข่าย
5. ข้อมูลรายงานสุขภาพนักเรียนจากกลุม่ งานบริหารทั่วไป
(4) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีการวัดผลดาเนินการกิจกรรมโครงการตมแผนปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับกล
ยุทธ์โรงเรียนที่สนองต่อความเปลี่ยนแปลงทัง้ ภายในและภายนอก ดังนี ้
1. สร้างความข้าใจให้กบั บุคลากรทุกคน ถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
2. กาหนดแนวทางปฏิบตั ิงานและการวัดผลการดาเนินงานร่วมกัน
3. การปฏิบตั ิงานและการวัดผลการดาเนินงาน ดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ
4. มีการประชุคณะกรรมการ ก่อนและหลังการปฏิบตั ิงาน
5. มีการนาเสนอและประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการดาเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีรูปแบบการบริหารที่ย่ งั ยืนและเป็ นระบบ โดยบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
มุ่งเน้นพัฒนาไห้ได้มาตรฐานเพื่อความเป็ นเลิศและยั่งยืน โดยมีระบบการวัดผลการดาเนินงาน โดยมีสว่ นร่วม ดังนี ้
1.ประเมินการจัดกิจกรรม/การปฏิบตั ิแผนงาน โครงการของกลุม่ นโยบายและแผนรวมทุกหน่วยงาน
ภายในโรงเรียน

-482. มีการประเมินความพึงพอใจนักเรียนและความคิดเห็นผูป้ กครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครัง้
3. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ ตัวแทนผูป้ กครองนักเรียน ตัวแทนครู
ศิษย์เก่า ผูท้ รงคุณวุฒิในท้องถิ่น อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
4. ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
5. ประชุมย่อยและ PLC ของบุคลาการของกลุม่ สาระ/ฝ่ าย/งาน มีการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
6. แต่งตัง้ คณะกรรมกาประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกปี เพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง
ผลการดาเนินการ ตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้ ฟื ้ นฐาน
7. วิเคราะห์ผลการดาเนินกาด้วยวิธี SWOT หาจุดอ่อน/จุแข็ง/โครงการ และอุปสรรคในการดาเนินการ
ของโรงเรียน
ค. การปรับปรุงผลการดาเนินการ (PERFORANCE Improvement)
(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ (Best Practices)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้ใช้ WSTR Model ตลอดจนวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming's Cycle) หรือ
PDCA มาใช้ในการกากับดูแล การดาเนินการของานตามโครงสร้างการบริหาร

และกิจกรรมโครงการภายใต้กลยุทธ์

ดังแสดงไว้ใน 2,1,2.2 และ 6.1 และนาผลไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
1. ประมวลผลจกการสารวจ สอบถามผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประชุมคณะกรรมการผูเ้ กี่ยวข้อง
สรุปความต้องการ จาเป็ น นาไปใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ ในการวางแผนประจาปี
2. ถ่ายทอดข้อมูลสาคัญไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง
3. รายงานข้อมูลผ่านทางการประชุมคณะกรมการสถานศึกษาสมาคมผูป้ กครอง/ผูป้ กครองนักเรียน/กรรมการ
เครือข่ายผูป้ กครอง
4. รายงานผลการดาเนินการประจาปี
(2) ผลการดาเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE)
โรงเรียนมีวิธีใช้ผลการทบทวน ผลการดาเนินงาน ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันที่สาคัญ
เพื่อคาดการณ์ผลการดาเนินการในอนาคต ดังนี ้
1. นาผลการดาเนินการในรอบปี ท่ผี ่านมา เป็ นข้อมูลฟื ้ นฐาน วิเคราะห์จดุ เด่น วิเคราะห์ผลที่เกิดขึน้ และ
จุดที่ควรพัฒนา นาไปจัดทาโครงการ ตามความสาคัญของปัญหา

-492. ใช้ขอ้ มูลจกระบบควบคุมความเสี่ยงเป็ นพืน้ ฐานในการวางแผนการนิเทศ กากับติดตาม
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบายของโรงเรียน
3. มีการประชุมบุคลากรนาลงสูก่ ารปฏิบตั ิ ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ เสนอแนะความคิดเห็นร่วมกัน
ในหน่วยงานเพื่อให้ได้แนวปฏิบตั ิท่มี ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
(3) การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement and INNOVATION)
โรงเรียนมีวิธีการใช้ผลการทบทวนผลการดาเนินการ ไปจัดลาดับความสาคัญของเรื่อง ที่ตอ้ งนาไปปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่องและนาไปเป็ นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม ดังนี ้
1. จัดให้มีการนิเทศการปฏิบัติงานของโรงเรียน นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง เพื่อแก้ไขปั ญหาและ
พัฒนา
2. คัดเลื อก Best Practice ที่พ บเห็นจากการนิเ ทศ กากับ ติดตามการปฏิ บัติง านของบุคลากร ให้มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ว่ มกันและนาข้อมูลออกเผยแพร่
3. ส่งเสริมให้บุคลากร นาหัวข้อที่สนใจไปดาเนินการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในการ
พัฒนาแก้ไข ให้งานมีประสิทธิผลมากขึน้
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management , Information
Technology)
ก. ความรู้ขององค์กร (Organization Knowledge)
(1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
โรงเรียนมีการจัดการความโดยการรวบรวมข้อมูล และถ่ายทอดความรูข้ องบุคลากรตามโครงสร้างการบริหา
งานของโรงเรียน แต่ละกลุ่มต้องมีกรพัฒนาบุคลากร การนิทศติดตาม การรายงานการปฏิบตั ิงานเผยแพร่ แบ่งปั น
ความรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี ้
- ถ่ายทอดความรูข้ องบุคลกรโดยจัดให้แต่ละกลุ่มสารการเรียนรู น้ ิเทศติดตามการดาเนินงาน นาเสนอข้อมูล
ความรูแ้ ลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน แบ่งปันประสบการณ์เพื่อนาความรูท้ ่ไี ด้ไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
- จับคู่นิเทศถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู จ้ ากพี่สู่น้อง ( Coaching) มีการนิเทศภายในกลุ่ม
สาระเดียวกัน โดยจับคู่ระหว่างครูรุน่ พี่ท่มี ีประสบการณ์ความรู ้ และความชานาญในการสอนกับครูบรรจุใหม่
- เมื่อบุคลากรไปเข้าร่วมประชุม หรืออบรมสัมมนาภายนอกโรงเรียน จะต้องกลับมาขยายผลต่อ เพื่อนา
ความรูท้ ่ไี ด้มาส่งต่อให้กบั เพื่อนครูในโรงเรียน เพื่อนาความรูไ้ ปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

-50- มีการจัดชุมชนแห่งการเรียน ( PLC) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 คาบเพื่อให้ครูในกลุ่มสาระและในกลุ่มระดับชัน้
ได้พฒ
ั นาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนร่วมกัน
- มีการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ ให้นักเรียนสมัครตามความสมัครใจ ตัวอย่างเซ่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่าย
ห้องเรียนพิเศษ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาอังกฤษ เป็ นตัน
- มีการสนับสนุนให้นกั เรียนสอบธรรมะศึกษาทุกระดับชัน้ โดยจัดให้มีการอบรมธรรมะก่อนการสอบ
โรงเรี ย นวั ด โสธรวรารามวรวิ ห าร มี ก ารถ่ า ยทอดความรู ้ท่ี มี ป ระโยชน์ท่ี เ กี่ ย วข้อ งผ่ า นการประชุ ม
คณะกรรมการบริหาร และการประชุมครูเป็ นประจาทุกเดือน กลุม่ บริหารแต่ละฝ่ ายจะมีการประชุมบุคลากรที่สงั กัดใน
ฝ่ ายทุกสัปดาห์ เพื่อนานโยบายไปขยายผลต่อครู ในกลุ่มสาระเดียวกัน กลุ่มสาระการเรียนรูม้ ีการประชุมครู ในกลุ่ม
สาระทุกเดือน เพื่อแจ้งผลการเรียนการสอนและแนวนโยบายจากกลุ่มบริหารและระดับชั้นมีการประชุมทุกเดือน
เช่นเดียวกัน มีการจัดรูปแบบของรายงานการประชุม เพื่อให้บคุ ลากรได้ศกึ ษาในโอกาสต่อไป นอกจากนีโ้ รงเรียนได้
ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน เพื่อนาความรูม้ าพัฒนางานและเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็ นเลิศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กันในสหวิทยาเขตโดยการจัดให้มีกีฬาสานสัมพันธ์ทุกปี จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ท้ ่ีได้กล่าวมาจากข้างต้น ทาให้
นาไปสู่การปรับปรุ งแผนการดาเนินงานของโรงเรียนและกาหนดผลการชีว้ ัดผลการดาเนินงานต่อไป มีการรวบรวม
และส่งผ่านข้อมูล รูปแบบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เข้าสู่เว็บไ ซต์
โรงเรียนเพื่อให้บคุ ลากรได้นาไปใช้ในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ
(2) การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organization LEARNING)
การถ่ายทอดความรู ร้ ะหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย , ผูส้ ่งมอบพันธมิตร, ผูท้ ่ีให้ความร่วมมือ
ทัง้ ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการและผูเ้ กี่ยวข้องในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเอกสารในรู ปแบบหนังสือราชการ,
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน, การจัดประชุมผูป้ กครองชัน้ เรียน ( Classroom Meeting) ภาคเรียนละอย่างน้อย 1
ครัง้ มีการตัง้ กลุ่ม Line เพื่อติดต่อประสานงานกันระหว่างครูกบั ครูและครูกบั ผูป้ กครองการประชุมเสียงตามสายของ
โรงเรียนโดยการจัดให้นกั เรียนรับผิดชอบดาเนินรายการให้สอดแทรกความรูแ้ ละเปิ ดเพลงเพื่อให้นกั เรียน ผ่อนคลาย
ก่อนเข้าแถวตอนเข้า การเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน http://wstr.ac.th Facebook: โรงเรียนวัดโสธรวรา
รามวรวิหาร ซึ่งถือเป็ นคลังความรูเ้ ผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารส่วนกลางของโรงเรียนเป็ นต้น นอกจากนีย้ งั มีการรายงานใน
รูปแบบของการประชุม เช่น การประชุมกรรมการสถานศึกษาการประชุมกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง สมาคมศิษย์
เก่า ฯ สมาคมผูป้ กครองและครู ฯ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์การแบ่งปั นข้อมูลต่าง ๆ และมีการขอความคิดเห็นเพื่อ
นามาปรับในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

-51ข. การจั ด การทรั พ ยกรสารสนทศและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( Data and Information
andInformation Technology)
(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Quality)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีการจัดการคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สารสนเทศของแต่ละกลุ่ม บริหาร และกลุ่มงานต่างๆในโรงเรียนทาหน้า ที่
รวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องตรวจสอบความถูกต้องแม่นยาและเชื่อถือได้ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์จัด
หมวดหมู่ และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น รู ปเล่มเอกสาร ป้ายประกาศและเว็บไซต์ของโรงเรียน
(www.wstr.ac.th) ซึ่งจะมีการสารองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัยสาหรับข้อมูลที่เป็ นความลับ
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรและนักเรียน มีการจัดเก็บและป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ กับข้อมูลรายละเอียด แสดงดังแผนภาพที่ 4.2 ข(1)

แผนภาพที่ 4.2ข (1) กระบวนการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ของโรงเรียน
(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Security)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีการรักษความปลอดภัยฐานข้อมูลโดยทาการจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลลงใน
สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น จัดทาเป็ นรายงานหนังสือ บทความในจุลสารโรงเรียน จัดเก็บในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมี
การกาหนดสิทธิก์ ารเข้าถึง จัดเก็บไว้ในแถบแม่เหล็ก (Hard disk)

-52(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Availability)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีสารสนเทศพร้อมใช้งานโดยมีสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอานวยความสะดวกมี
การแต่งตัง้ ผูด้ แู ลระบบข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบอินทอร์เน็ต และเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้ทนั สมัยและทันเหตุการณ์
ดูแลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ให้พร้อมใช้งาน มีการดูแล พัฒนาระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น ระบบ
Secondary56 และ Bookmark2551 ในการจัดการ เป็ นการจัดระบบสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการ

สอน การวัดผลประเมินผล จัดเก็บข้อมูลบนเว็ปไซต์ (DMC) สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์
ได้ เช่น เมื่อครูและบุคลากรมีการลงเวลาปฏิบตั ิงานด้วยระบบสแกนนิว้ ระบบงานบุคลากร สามารถพิมพ์รายงานการ
ปฏิบัติราชการของครู และบุคลากรเสนอผูบ้ ริหารได้ทุกวันเป็ นปั จจุบัน ระบบงานสารบรรณ สามารถเข้าถึงข้อมูล
หนังสือราชการ คาสั่งโรงเรียน ผ่านการใช้ระบบงานสานักงานอิเล็กทรอนิค e-office โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี
และสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้บริการอย่างเพียงพอ เช่น ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ และ
อื่น ๆ ให้นกั เรียนได้ลงเมือปฏิบตั ิ ฝึ กทักษะและสืบค้นข้อมูลที่เอือ้ ต่อการเรียนรูร้ วมทัง้ บุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบตั ิงานต่างๆ ได้อย่างประสิทธิภาพโดยรายละเอียด แสดงดังแผนภาพที่ 4.2ข (3)

แผนภาพที่ 4.2ข (3) การจัดการข้อมูลสารสนเทศพร้อมงาน

-53(4) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software Properties)
โรงเรียนมีการบริหารฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีการใช้งานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่
ใหม่และทันสมัยในการเรียนการสอน มีการแบ่งปั นเครื่องที่ใช้งานได้ให้กับกลุ่มสาระฯ และกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อให้
บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานพอเพียงต่อการใช้งานและจัดจ้างบุคลากรที่มี ความชานาญด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รับผิดชอบดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผูท้ ่ีรบั ผิดชอบดูแล
จัดหาลักษณะของฮาร์ด แวร์และซอฟต์แวร์ จัดหาผู้ส่ง มอบที่ มี คุณภาพมี ก ารตรวจสอบวัส ดุอุป กรณ์ วางระบบ
เทคโนโลยีให้สามารถใช้งาน ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
(5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีวิธีการที่เพิ่มความมั่นใจว่า ข้อมูลสารสนเทศรวมถึงระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ยงั คงมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวะฉุกเฉิน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน มีการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสาหรับเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต 2
ระบบ คือ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ( Leased Line) โดยเช่าสัญญาณจาก TOT Corporate Service และระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจากโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
การศึกษาทั้ง ระบบ ( UniNet) ดัง นั้น หากมี ระบบใดระบบหนึ่งขัดข้อง ก็จ ะมี ระบบสารอง เพื่อให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายได้ตลอด
ขัน้ ตอนที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปั ญหากระเสไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร์ จึ ง มี โครงการจัดซื อ้ เครื่องส ารองไฟ เปิ ดใช้ง านเครื่องส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้า
อัตโนมัติ (UPS) ตลอดระยะเวลาที่เปิ ดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้ซอฟต์แวร์แบบโปรแกรมฟรี open source ในการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบบลิ ขสิ ทธิ์ มีการบริการให้คาปรึกษาจากทีม งานผูพ้ ัฒนาอย่างทันท่ วงที มีการ
ปรับปรุงระบบซอฟท์แวร์ท่ใี ช้งานให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
ขัน้ ตอนที่ 4 มีระบบสารองฐานข้อมูลในหลายๆที่โดยจัดเก็บไว้แถบแม่เหล็ก (Hard disk)
ขัน้ ตอนที่ 5 จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู ค้ วามสามารถในการดูแลข้อมูลสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ วัสดุ
อุปกรณ์ และทาหน้าที่เตรียมพร้อมให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้กรณีภาวะฉุกเฉิน

หมวด 5 บุคลากร (Workforce)
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment)
ก . ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ อั ต ร า ก า ลั ง บุ ค ค ล ( WORKFORCE CAPABILITY and
CAPACITY)
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง (WORKFORCE CAPABILITY and CAPACITY)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยฝ่ ายบริหารงานบุคคล มีวิธีการในการประเมินความต้องการด้าน
ขีดความสามารถและอัตรากาลัง รวมทัง้ ทักษะ สมรรถนะและกาลังคนที่มีอยู่ โดยคานึงถึงการมีสว่ นร่วมของ
ทุกฝ่ าย มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู ้ หัวหน้างาน ร่วมกัน
กาหนดสมรรถนะของบุคลากร เพื่อได้บคุ ลากรที่เหมาะสม มีความรูค้ วามสามารถตรงตามสายงานที่โรงเรียน
ต้องการและขาดแคลน โรงเรียนมีวิธีในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง ดังนี ้

แผนภาพที่ 5.1 ก (1)-1 แสดงขั้นตอนการกาหนดคุณลักษณะและทักษะของบุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคลวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์เพื่อประเมินความจาเป็ นด้านขีดความสามารถ
ด้านการจัดการเรียนการสอนและอัตรากาลัง ดาเนินการตามแนวทางประเมินขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ทุกระดับและทุกฝ่ ายงานเป็ นประจาทุกไตรมาส 1-2 เพื่อเตรียมการในปี การศึกษาใหม่ เพิ่มนโยบายระมัดระวัง
การเพิ่มบุคลากรโดยเพิ่มมาตรการลดอัตราการเพิ่มตามเกณฑ์อัตรากาลังทบทวนเกณฑ์อัตรากาลังและสอบ
ทานการประเมิ น ความจ าเป็ นด้านขีดความสามารถและอัตรากาลัง เป็ นรายฝ่ ายงานและโครงการสาคัญ
ดาเนินการในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจมีสว่ นร่วมนาไปสู่การปฏิบตั ิประเมินส่วน
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KPI ให้ฝ่ายงานและทบทวนขีดความสามารถของโรงเรียนให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายวิสยั ทัศน์และการ
เปลี่ยนแปลง ประเมินความจาเป็ นด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากรมาวิเคราะห์ประกอบ การ
จัดทาการพัฒ นาบุคลากร กระบวนการพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลและผู้นา เพื่อให้โรงเรียนดาเนินงานประสบ
ความสาเร็จให้บรรลุผลตามกลยุทธ์ท่สี าคัญของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE Members)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีวิธีการสรรหาบุคลากรใหม่ให้ทนั และเพียงพอต่อความต้องการ เมื่อ
มีตาแหน่งว่าง เช่น การเกษี ยณอายุราชการ การย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ บรรจุใหม่ นักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ลูกจ้าง ดังนี ้
1) สารวจอัตรากาลัง ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ
2) กาหนดสมรรถนะ ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
3) แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
4) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุแต่งตัง้ ตามสมรรถนะที่กาหนดไปใช้เกณฑ์ใน
การคัดเลือกประกอบกับคุณสมบัติอ่ืนๆ
5) ประกาศหลักเกณฑ์สาหรับใช้ในการคัดเลือกบุคคลสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ แต่งตัง้ บุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ ตรงตามความต้องการหรือนักศึกษาบรรจุทนั เช่น สควค คุรุทายาท
6) ได้บคุ ลากรตามสมรรถนะที่ตอ้ งการ

แผนภาพที่ 5.1ก (2)-1 วิธกี ารสรรหาบุคลากรใหม่
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1) ปฐมนิ เทศบุค ลากรใหม่ เพื่ อ สร้างความเข้าใจในหน้าที่ และรายละเอีย ดต่ าง ๆ เกี่ ยวกับ องค์ก ร
ตลอดจนการมอบหมายงาน มี ระบบพี่ เลี ย้ งคอยสอนงาน เปิ ด โอกาสให้บุคลากรใหม่ ได้เรีย นรู ง้ านพิ เศษ
เพิ่มเติมอีกอย่างน้อยคนละ 1 งานตามความสามารถและความสนใจ
2) มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานให้แก่บคุ ลากร โดยเน้นการ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัย เพื่อเอือ้ อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน มีการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผูบ้ ริหารกับบุคลากรและระหว่างบุคลากรด้วยกันเองและเสริมสร้างความ
ผูกพันในกลุม่ บุคลากร ให้เกิดความรักความผูกพัน มีความเอือ้ อาทรต่อกัน โดยเน้นการทางานร่วมกันเป็ นทีม

แผนภาพที่ 5.1ก (2)-2 แสดงขั้นตอนการกาหนดสมรรถนะและการรักษาบุคลากรใหม่

การสรรหาบุ ค ลากรข้า ราชการและการรัก ษาบุ ค ลากรใหม่ ในการสรรหาบุ ค ลากรภายนอก
กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ประกาศรับสมัครผ่านสื่อสมัครงานต่าง ๆ และเพื่อให้ม่ นั ใจว่าการพิจารณาคัดเลือก
ผูส้ มัครที่มี ความรู ค้ วามสามารถ มี คุณ สมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีกาหนดจึง มี เครื่องมื อคัดกรองหลาย
ขัน้ ตอน ผูท้ ่ีจะได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและการสอบประวัติเพื่อเป็ นการรักษาบุคลากร
ใหม่ มีการอบรมปฐมนิเทศสร้างความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโครงสร้างการบริหารโรงเรี ยน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวินยั การทางานที่สาคัญ โดยมีพ่เี ลีย้ ง
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และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ที าให้บคุ ลากรมีความสุขและภาคภูมิใจในโรงเรียน
(3) ความสาเร็จในงาน (Work Accomplishment)
3.1 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจัดรูปแบบการทางานและบริหารบุคลากรเพื่อทาให้งาน
ของโรงเรียนประสบความสาเร็จ
3.1.1 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็ น 5 กลุ่ม
งาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารบุคคล กลุ่ม บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน เพื่อให้มีผบู้ ริหารระดับสูงบริหารจัดการภารกิจสาคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารการ
จัดการศึกษา ซึ่งในแต่ละกลุม่ งานมีการบริหารโดยยึดหลักการกระจายอานาจและการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
3.1.2 มี การประชุม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจาเดือนทุกเดือน
เพื่อติดตาม สรุปผล ทบทวน และพัฒนาการปฏิบตั ิงานในแต่ละเดือน เพื่อเสนอแนวทางในการปฏิบตั ิงานที่จะ
นาไปสูผ่ ลการดาเนินงานที่ดีทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาว
3.1.3 ส่ง เสริม ให้ค รู ไ ด้พัฒ นาตนเองเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปฏิ บัติ ง าน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การศึกษาดูงาน การอบรมคูปองครู การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กับหน่วยงานภายนอก การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การพัฒ นาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
และการใช้สื่อ ICT ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ในปี 2561-2563 มี ก ารทบทวนฝ่ ายงานให้ส อดคล้อ งกับ การตอบสนองทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ข องการ
ด าเนิ น งานของโรงเรีย น สอบทานเกณฑ์ก ารจัด สรรอัต ราของฝ่ าย/งานให้ส อดคล้อ งกับ ภารกิ จ หลัก คื อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และภารกิจ รองคืองานสนับสนุนการสอนการดาเนิน การบริหารและจัด
บุค ลากรเน้น การตอบสนองการเปลี่ ยนแปลงการขยายแผนการเรียนการให้บ ริการนักเรียนเพื่ อให้ผลก าร
ดาเนินงานของโรงเรียนบรรลุตามเป้าหมาย ดังแผนภาพที่ 5.1ก (3) ความสาเร็จในการทางาน
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สมรรถนะหลักของบุคลากรได้อย่างเต็มที่ ส่งเสริม สนับสนุนการมุ่งเน้นผูเ้ รียน และผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ทาให้มี
ผลการดาเนินงานที่เหนือกว่าการคาดหมาย ตอบสนองต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั ิงานให้เกิด
ความคล่องตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จมีวิธีการ
(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management)
โรงเรีย นมี ก ารเตรีย มความพร้อมต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราก าลัง ที่ ก าลัง เปลี่ ย นแปลงไป ดัง
แผนภาพที่ 5.1ก (4) แสดงการจัดการเปลี่ยนแปลงบุคลากร

โรงเรียนโดยฝ่ ายบริหารงานบุคคล มีวิธีการในการบริหารบุคลากร บริหารความต้องการทัง้ ของ
บุคลากรและของโรงเรียน เพื่อให้ม่นั ใจว่าสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจานวนของ
บุคลากรและลดผลกระทบหากเกิดกรณีดงั กล่าว ดังนี ้
1. สารวจสมรรถนะของบุคลากร
2. สรรหาบุคลากรตรงตามสมรรถนะของสายงานแทนบุคลากรที่ลดลงไป เพื่อให้สามารถดาเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาตนเองอย่างหลากหลายวิธี พี่เลีย้ งสอนงาน การถ่ายทอดความรูจ้ ากผูป้ ฏิบตั ิงานที่จะลาออก
หรือเกษี ยณอายุ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
6. พัฒนาบุคลากรที่เพิ่มขึน้ ให้มีสมรรถนะตามสายงานที่มอบหมาย
ข. บรรยากาศการทางานของบุคลากร (WORKFORCE Climate)
(1) สภาพแวดล้อมของการทางาน (Workplace Climate)
โรงเรีย นวัด โสธรวรารามวรวิ ห าร ได้ด าเนิ น การส ารวจความต้อ งการของบุ ค ลากรเกี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อมการทางาน วิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรออกมาเป็ นประเด็น และดาเนินการตามความ
เหมาะสม พร้อมทั้งประเมิ นผลการดาเนินการและปรับปรุ งผลเพื่อพัฒ นาให้มี ประสิทธิภ าพ ซึ่งวิธีการที่
โรงเรียนดาเนินการ ได้แก่ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน เพื่อให้ครูได้เกิดความสุขและความพึง
พอใจ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน มีการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อการ
บริการสืบค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายที่ทันสมัย รวดเร็ว มีการติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดตามจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน
ตลอดจนยามรักษาความปลอดภัยประจาหน้าประตูโรงเรียน

แผนภาพที่ 5.1ข (1) บรรยากาศการทางานของบุคลากร
(2) นโยบายและสิทธิประโยชน์ (WORKFORCE Benefits and Policies)
โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรโดยกาหนดนโยบาย การบริหาร และสิทธิประโยชน์ ดังนี ้
ตารางที่ 5.1 ข (2) แสดงนโยบายและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร
ครูและบุคลากร
1. การประกันอุบตั เิ หตุ
2. การตรวจสุขภาพประจาปี
3. เมื่อบิดา-มารดา หรือคู่สมรสถึงแก่กรรม โรงเรียน
ช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท

ลูกจ้างชั่วคราว
1. การประกันอุบตั เิ หตุ
2. การตรวจสุขภาพประจาปี
3. โรงเรียนสมทบเงินค่าประกันสังคม 5%
4. โรงเรียนสนับสนุนเงินเพื่อไปทัศนศึกษาประจาปี
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4. โรงเรียนสนับสนุนเงินเพื่อไปทัศนศึกษาประจาปี
5. จัดบริการยานพาหนะสาหรับบุคลากรในการเข้าร่วม
กิจกรรมนอกสถานศึกษา
6. จัดสวัสดิการเสือ้ ผ้าประจาโรงเรียน
7. การมอบเงินสวัสดิการดูแลช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินหรือ
ประสบภัยพิบตั ิ

ลูกจ้างชั่วคราว
5. จัดบริการยานพาหนะสาหรับบุคลากรในการเข้าร่วม
กิจกรรมนอกสถานศึกษา
6. จัดสวัสดิการเสือ้ ผ้าประจาโรงเรียน
7. การมอบเงินสวัสดิการดูแลช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินหรือ
ประสบภัยพิบตั ิ

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)
ก. ความผูกพันและปฏิบัติงานของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT and
PERFORMNCE)

(1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
โรงเรียนมีวิธีในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลกั ษณะเปิ ดกว้างทางการสื่อสารมีรูปแบบ
การทางานแบบเป็ นทีม ยึดหลักการมีสว่ นร่วมของบุคลากร มีผลการดาเนินการที่ดีและบุคลากรที่มีความผูกพัน
ต่อโรงเรียน โรงเรียนมี ความมั่นใจในวัฒ นธรรมองค์กรที่ ถ่ายทอดจากรุ่ น สู่รุ่น การประพฤติป ฏิบัติตนของ
ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียน ความเอาใจใส่เอือ้ อาทรเอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่และความศรัทธาในองค์กร ส่งเสริมให้องค์กรมี
ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการเป็ น สัง คมแห่ ง การใฝ่ เรีย นใฝ่ รู ้ เกิ ด ความรัก และหวงแหนในสถาบัน เพื่ อ มุ่ง สู่
ความสาเร็จของนักเรียนทุกๆ ด้าน ทาให้ม่นั ใจได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ
ความคิด วัฒนธรรม และความคิดเห็นของบุคลากรตามค่านิยมขององค์กร
แผนภาพที่ 5.2ก (1) แสดงวัฒนธรรมและการปฏิบัติงานของบุคลากร
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โรงเรียนมีวิธีการกาหนดปัจจัยที่สาคัญที่สง่ ผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการ
กาหนดปัจจัยหรือองค์กรประกอบเหล่านีแ้ ตกต่างกันตามกลุม่ และประเภทของบุคลากร

แผนภาพที่ 5.2ก (2) แสดงการสร้างความผูกพันกับองค์กร
(3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGEMENT)
โรงเรียนมีวิธีประเมินความผูกพันของบุคลากร ทัง้ วิธีท่เี ป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ดังนี ้
1. โรงเรียนแต่งตัง้ คณะกรรมการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ นอกจากนีย้ งั ได้
จากการประเมินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ การประชุม อภิปราย วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในรอบปี รับฟั ง
ปัญหา แสดงความคิดเห็น และร่วมหาทางปรับปรุง พัฒนาต่อไป
2. ผลของการผูกพันของบุคลากรสืบเนื่องยาวนาน มีการแนะนาการศึกษาจากรุน่ พี่สรู่ ุ่นน้องอย่าง
ต่อเนื่อง ครูท่เี กษี ยณอายุราชการอาสามาช่วยสอนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือร่วมเป็ นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

-62(4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน

(Performance Management)

โรงเรียนมีระบบการจัดการผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดังนี ้

แผนภาพที่ 5.2ก (4) แสดงระบบการจัดการกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร

ข การพัฒนาบุคลากรและผู้นา (Workforce and Leader Development)
(1) ระบบการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Development system)
ปัจจัยที่โรงเรียนใช้ในการพัฒนาเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับระบบการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา ดังนี ้
1. สมรรถนะหลักขององค์กร คือ จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่สง่ เสริมศักยภาพของผูเ้ รียนสูค่ วามเป็ น
เลิศ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ สร้างนิสยั การแสวงหาความรูแ้ ละ
สร้างความรูโ้ ดยการใช้ ICT จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่สง่ เสริมการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ
2. การปรับปรุงผลการดาเนินการองค์กรและนวัตกรรมโรงเรียนได้ดาเนินการ ได้แก่ กาหนดเป้าหมาย
ให้โรงเรียนเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ บบมุ่งสูค่ วามเป็ นเลิศ กาหนดแผนงานปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสาระ
สนเทศโดยมอบหมายให้ผรู้ บั ผิดชอบจัดทาระบบต่างๆวารสารประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน
(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and development effectiveness)
ความต้องการด้านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา โรงเรียน พิจารณาจากการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรโดยมอบหมายให้หวั หน้ากลุม่ บริหารหัวหน้างานหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูซ้ ่งึ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแล
โรงเรียนมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรูแ้ ละพัฒนาโดยกาหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานจานวน 2 ครัง้ ต่อปี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้าหมาย
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แผนภาพที่ 5.2ข (2) แสดงการประเมินเพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
(3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Progression)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทัง้ ในด้านวิชาการและวิชาชีพแล้ว
นามาขยายผลให้กบั บุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนต่อไป
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รบั การศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึน้ เพื่อพัฒนาตนเอง
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรจะทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ
4. การพัฒนาผ่านสื่อ E-Learning
5. มีการยกย่องชมเชย สร้างขวัญและกาลังใจแก่บคุ ลากรผูม้ ีผลงานดีเด่นในระดับต่างๆ
นอกจากนีโ้ รงเรียนยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน โดยจัดทาเป็ นแผนพัฒนารายบุคคล

หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)
6.1 กระบวนการทำงาน (Work Process)
ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Design)
(1) ข้อกำหนดของหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Requirement)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้จัดทำข้อกำหนดทีส่ ำคัญของหลักสูตรและกระบวนการทำงาน ดังนี้
1.1 โรงเรียนได้ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณะกรรมการจะร่วมกันวางแผนและประชุมร่วมกัน โดยศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงสร้าง
การบริหารภายในและสมรรถนะหลักของโรงเรียน ศึกษาหลักสูตร และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อจะได้ตั้งเป้าหมาย
ในการจัดทำหลักสูตร
1.2 ฝ่ายบริหารวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อวางเป้าหมายของ
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและ
นักเรียน มีการชี้แจงให้ครูทุกคนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทราบถึงหลักสูตรของห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ
1.3 ฝ่ายบริหารวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นำข้อมูลจากการประชุมมาปรึกษาหารือกันและ
วางแผนดำเนิ น การ จั ดทำหลั กสู ต รเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานของโรงเรียน เพื่ อขออนุ มัติ
หลักสูตรและนำหลักสูตรไปใช้
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนดไว้ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตร นอกจากนี้ยังชี้แจงหลักสูตรให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบในวันปฐมนิเทศและ
วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน
1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและสรุปการใช้หลักสูตร เพื่อพัฒนาให้สอดคล้อง
กับบริบทของนักเรียนต่อไป
ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการด้านระบบการเรียนรู้ คือ ครูผู้สอนทุกคนต้องจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นตอน ครูทุกคนจัดทำโครงการสอนรายวิชาทุกวิชา เป็นการ
วางแผนการสอน มี บั น ทึ ก ผลการสอนของครู ภ ายหลั งจากการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอน เป็ น การบอกถึ ง
ความสำเร็จ ของการจั ดการเรีย นการสอน และแจ้งถึงปัญ หาการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งนำปัญ หาที่พบไป
วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขพัฒนาต่อไป
โรงเรีย นมีการจั ดทำข้อกำหนดของระบบงาน เพื่อให้ ได้ข้อกำหนดที่ส ำคัญ ของกระบวนการทำงานตาม
มาตรฐาน ส่งผลให้การทำงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ข้อกำหนดสำคัญของกระบวนการทำงานในโรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร มีดังนี้
1. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
2. การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
3. การนำเทคโนโลยี สื่อออนไลน์มาใช้ในการบริหารงานภายในและภายนอกองค์กร
4. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำแนวปฏิบัติของงานแต่ละงาน
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กระบวนการที่สร้างคุณค่า
ที่สำคัญ
กระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร
1. การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร

2. การรับนักเรียน

3. การจัดการเรียนการสอนตาม
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหารและ
การวัดผลประเมินผล

ข้อกำหนดที่สำคัญ

ผู้รับผิดชอบ

1. คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ ประชุมวางแผน
กำหนดนโยบาย
2. กำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียน
2.1 หลักสูตรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช
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2.2 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษในโครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญีป่ ุ่น)
2.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. ชี้แจงหลักสูตรของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน รวมทั้งแผนการจัดห้องเรียน
ปกติและห้องเรียนพิเศษ
2. เกณฑ์การจบหลักสูตร
3. คุณสมบัติและจำนวนนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน
4. กำหนดเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรับนักเรียน
1. จัดทำโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหารและคำอธิบายรายวิชา
2. จัดทำระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
3. กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาและ
สถานศึกษา
4. เกณฑ์การจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
5. ครูผู้สอนจัดทำโครงการสอนรายวิชาและจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้
6. รายงานการจัดการเรียนการสอน
สำหรับห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ

1.. ฝ่ายบริหาร
2. คณะกรรมการฝ่าย
บริหารวิชาการ

คณะกรมการฝ่าย
บริหารวิชาการ

คณะกรมการฝ่าย
บริหารวิชาการ
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ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีการออกแบบรายงานที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
โรงเรีย นและใช้ห ลั กการบริห ารจั ดการคุณ ภาพด้ว ยวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA เพื่ อทบทวนการดำเนินงาน และใช้
WSTR Model ในการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า ซึ่งก่อให้เกิดการออกแบบกระบวนการทำงาน
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารออกแบบสร้างกระบวนการทำงานทุกกลุ่มงาน โดยสะท้อน ถึงการบริหาร
จัดการศึกษาตามระบบงาน ในกระบวนการทำงานสำคัญของกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานกิจการนักเรียน ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการทำงานทีเ่ ป็นวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารการศึกษาและก่อประโยชน์ความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับ
นักเรียน

แผนภาพที่ 6.1ก(2)-1 แสดงการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์
ตารางที่ 6.1ก(2)-2 แสดงการออกแบบกระบวนการทำงาน
กลุ่มงาน/กระบวนการทำงาน
1. กระบวนการบริหารงาน
1.1 คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
วิชาการ
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
(1) งานพัสดุ
(2) งานการเงิน

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

วิธีการ/กระบวนการสนับสนุน
การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ
ของกระบวนการทำงานได้มา
จากระเบียบปฏิบัติ กพ.
จากกระทรวงศึกษาธิการและ
จากส่วนราชการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

กลุ่มงาน/กระบวนการทำงาน
2. กระบวนการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล

3. การบริการข้อมูลและ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

-67ข้อกำหนดที่สำคัญ
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง (C) ทันเวลา
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
ใช้งานง่าย ตรวจสอบความถูกต้องได้และ
พร้อมใช้งาน
ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตาม
ระเบียบปฏิบัติ (A)

วิธีการ/กระบวนการสนับสนุน
การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ
ของกระบวนการทำงานได้มา
จากระเบียบปฏิบัติ กพ.
จากกระทรวงศึกษาธิการและ
จากส่วนราชการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

ข. การจัดการกระบวนการ (PROCESS Management)
(1) การนำกระบวนการไปปฏิบัติ (PROCESS Implementation)
กลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ แจ้งให้ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียน รู้ รวมถึงการ
จั ด การเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ องกับ หลั ก สู ตรสถานศึ ก ษาทั้ งห้ อ งเรียนปกติ และห้ อ งเรียนพิ เศษ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ คือ การสร้างความเป็ นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน โดยกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กลุ่มงานของโรงเรียนได้นำแนวทางการดำเนินงานตามระบบงานและข้อกำหนดสำคั ญไปปฏิบัติ ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ในกระบวนการทำงาน ระบบงานของโรงเรียนก็ก่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ภายในโรงเรียนของ
กลุ่มบริการงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่ม งานกิจการ
นักเรียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สร้างคุณค่า ก่อให้เกิด
ความเป็น เลิศทางวิชาการให้ กับ นักเรียน ยังส่ งผลให้กับโรงเรียนให้ ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายให้
ติดตามการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครู ผลการปฏิบัติงานสอนรวมทั้งการบันทึกผล
การสอนของครูและผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละชั่วโมง
โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินกระบวนการทำงาน ข้ อกำหนดสำคัญตามหลักการบริหาร
จัดการคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง คือ PDCA เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานก็จะปรับปรุงแก้ไขและ
เรียนรู้การปฏิบัติงานจนเกิดเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีทั้งในระดับบริหาร ระดับกลุ่มสาระ ระดับกลุ่มงาน และระดั บบุคคล มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการเผยแพร่ความรู้ การศึกษาดูงานระหว่างโรงเรียนทั้งในจังหวัด ในประเทศ
ต่างประเทศ มีคณะกรรมการกำกับ นิ เทศ ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา เพื่อจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึ กษาของสถานศึกษา (Self-Assessment Report) พร้อมรายงานผลการดำเนิน งานแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่านเอกสารการรายงานผล วารสารโรงเรียนและเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารนำแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการทำงานและข้อกำหนดที่สำคัญ
ตามมาตรฐานคุณภาพไปปฏิบัติทั้งโรงเรียน โดยให้รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มงาน
รับผิดชอบดำเนินการตามงาน โครงการและกิจกรรม ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดลักษณะคุณภาพตามตัวชี้วัด
เพื่อควบคุมกระบวนการทำงาน
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ข้อกำหนดที่สำคัญและลักษณะคุณภาพตามตัวชี้วัดภายในกระบวนการทำงาน (In-Process) ของกลุ่มบริหาร
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ กลุ่ ม งาน เพื่ อ ให้ เชื่ อ มั่น ว่า การปฏิ บั ติ งานหรือ โครงการเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ยวกั น อย่างมี
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
ทำงานซ้ำการลดต้นทุนค่าประกันความเสียหายหรือการลดความสูญเสีย ดังนี้
1) ทุกระบบงานมีการจัดทำโครงสร้างการทำงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาท
หน้าที่
2) โรงเรี ย นได้ มี ก ารประชุ ม แจ้ ง ให้ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นได้ ท ราบขอบข่ า ยงานในแต่ ล ะกลุ่ ม งานและ
ปรึกษาหารือ ในการกำหนดขอบข่ ายงานที่อาจซ้ำ กั น เพื่ อให้ เกิดความชัดเจน รวมถึงการกำหนดขั้ นตอนในการ
ดำเนินงานร่วมกัน
3) ทุกระบบงานมีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ มีการจัดการด้านอาคารสถานที่และงบประมาณ
การบำรุงรักษาเครื่องมือและสื่อ วัสดุอุปกรณ์ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
4) มีข้อกำหนดการทำงานที่ชัดเจน ในทุกระบบงาน
5) การจัดสรรงบประมาณยึดหลักธรรมาภิบาล
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กระบวนการหลัก
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน

2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรทีด่ ี
3. กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. กระบวนการพัฒนาบุคลากร

กระบวนการสนับสนุน
1. ฝ่ายบริหาร
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1. ฝ่ายบริหาร
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1. ฝ่ายบริหาร
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
4.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1. ฝ่ายบริหาร
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
3. กลุ่มบริหารงานทั่วไป

(3) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ (Product and Process Improvement)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารมีกระบวนการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตามกระบวนการทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย ดังนี้
1) การบริหารจัดการ โรงเรียนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายใน เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มี
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 เพื่อรองรับและส่งต่อการศึกษาในระดับอุ ดมศึกษา และเป็น
ทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน
3) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมปลูกฝังผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ มีค่านิยม 12 ประการ
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกำหนดเป็นแผนพัฒนาการศึกษา โครงการ กิจกรรม การจัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระ เช่นวิชาหน้าที่พลเมือง วิชาธรรมศึกษา การฝึกอบรมกิจกรรมค่ายธรรม
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วิถีพุทธพระราชทาน โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณโรงเรียน และบุคลากร พระสงฆ์จากทางวัดโสธร
วรารามวรวิหาร มาสอนและอบรมให้ความรู้กับนักเรียน เป็นประจำทุกภาคเรียน
4) การสืบสานอัตลักษณ์และความเป็นไทยของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร โรงเรียนได้จัดทำแผนงาน
โครงการ จัดการเรียนการสอนตามแบบวิถีพุทธ การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การอบรมหน้าแถว กิจกรรมโฮมรูม
การอบรมธรรมมะโดยพระวิทยากรมาอบรมให้ ความรู้กับนักเรียน การแต่งกายตามแบบประเพณี นิยมตามวันที่
โรงเรียนกำหนด การประกวดมารยาท การไหว้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ การร่วมมือกับชุมชน
ภายนอกในการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ สอดคล้องเป้าประสงค์ของโรงเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้
ความสามารถ สู่มาตรฐานสากล
5) การพัฒ นามาตรฐานทางการศึกษา โรงเรียนได้ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ตณะกรรมการกำกับ
ติดตาม นำผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษา(สมศ) การประเมินผลระดับชาติ (O-net) การประเมินผล (NT)
และแผนพั ฒ นาการศึกษาของโรงเรี ย นมาทำการวิเคราะห์ นำผลมาการประเมิ นเปรียบเที ยบหาความเชื่อมโยง
สอดคล้องตามเกณฑ์รายมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่โรงเรีย นกำหนด สิ่งที่สะท้อนถึง พัฒนาการของผู้เรียน การจัดการ การ
บริหารหลักสูตร หากผลสัมฤทธิ์ที่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญ หาร่วมกันทุก
ฝ่ายพร้อมจัดทำแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โดยจัดทำแผนประเมินคุณภาพถายใน ( SAR) และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ค การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
โรงเรียนวัดโสธรธรวรารามวรวิหารได้ศึกษา วิเคราะห์แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดย
สร้างนวัตกรรมเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานคือ WSTR Model
W : World Class Standard การบริ ห ารจั ด การสถานศึ ก ษาและการจั ด การเรี ย นการสอนตาม
มาตรฐานสากล มี ก ารพั ฒ นาด้ านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม การยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล(Good Government) ในการ
บริหารงานที่ดีในสถานศึกษาของทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกงานบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
S : Sufficiency Economy น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา จัดระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
T : technology นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนสนับสนุนด้านงบประมาณจัดหาสื่อการสอน เทคโนโลยี เพื่อ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา จัด
การศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเพื่อใช้ในการบริหารจั ดการให้ครอบคลุมทุกฝ่าย ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลกอันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) และ
การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)
R : research ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาและในการจั ด การเรี ย นการสอน โรงเรี ย น
สนับสนุนให้ครู นักเรียนสร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีผลผลิตทางด้านวัตกรรมเพื่อยกระดับ
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สูงสุด
การดำเนินงานสู่การปฏิบัติงานโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดแนวทางในการทำงานดังต่อไปนี้
1.การจัดโครงสร้าง ฝ่ายบริหารร่วมวางแผนกับทุกภาคส่วน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์กร วิเคราะห์โครงสร้างตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียน กำหนดกรอบภาระงานทุกงานที่รับผิดชอบ กำหนดแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีระบบการวัดผลประเมินผล การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย
2. การจัดบุคลากร มุ่งเน้นการบริหารงานบุ คคล ฝ่ายบริหารจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถลงตรงตาม
สายงาน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร อบรมพัฒนางาน การใช้สื่อเทคโนโลยี การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
3. กระบวนการปฏิบัติงาน ทุกฝ่ายร่วมกันวิเคราะห์กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
กรอบภาระกิจงาน การมีส่วนร่วม การประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก มีความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การรายงานผลอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับ
การประเมินและนำผลที่ได้ไปพัฒนางาน
ตารางที่ 6.1ค แสดงวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
วิธกี ารปรับปรุงกระบวนการทำงาน
1. มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบแผนงาน/
โครงการในการดำเนินงาน
2. จัดประชุมสรุปผล ปัญหา อุปสรรคและการ
แก้ไขปัญหา
3. ติดตามงานโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน
4. ประเมินผลการดำเนินงานโดยผู้บริหารและ
หัวหน้างาน

ผลการปรับปรุง
1. การให้บริการทุกกระบวนการมี
ความถูกต้อง ครอบคลุม ทันเวลา
และไม่มีปญ
ั หาในการรับบริการ

วิธีการเผยแพร่/แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2. ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน
3. สรุปผลการประเมิน
4. ติดตามการแก้ไขปัญหาจาก
ข้อเสนอแนะ
5. สรุปประเมินและติดตามผล
พร้อมทัง้ แจ้งผลการประเมิน

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness)
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness)
โรงเรียนมีการควบคุมต้นทุนการจัดการศึกษา มีการดำเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านการเงิน โดยตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและติดตามการจัดการ โรงเรี ยนดำเนินการ ดังแผนภาพที่
6.2 ก แสดงประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการ (Process Efficiency and Effectiveness) ของ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
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ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management)
โรงเรียนได้ดำเนินการ ดังนี้

นอกจากนี้ โรงเรียนยั งมีการรวบรวมข้อมูล เพื่อ ประเมินผู้ ส่งมอบซึ่งก่อให้ เกิดการมี ส่วนร่วมในการพั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน
ค. การเตรี ย มความ พ ร้ อ มด้ า น ความปลอดภั ย และภาวะฉุ ก เฉิ น ( Safety and Emergency
Preparedness)
(1) ความปลอดภัย (Safety)
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ตลอดเวลา โรงเรียนมอบหมายให้กลุ่ม
บริหาร กลุ่มงาน กลุ่ มสาระการเรียนรู้ หาแนวทางป้องกัน จึง เป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงได้เป็น
อย่างดี ได้แก่
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ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพื่อจัดระบบการจราจรภายในโรงเรียน นอกจากนี้ทาง
โรงเรียนยังจัดการอบรมเกี่ยวกับการจราจรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อมาช่วยด้านการจราจร
ภายในโรงเรียน เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนมีจำนวนมากขึ้น ผู้ปกครองมารับ-ส่งนักเรียนจำนวนมาก รถจึง
มีจำนวนมากเช่นกัน
2. จัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงเรียน เพื่อให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ
เหตุการณ์ตา่ งๆได้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
3. กำหนดให้มีการปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง โดยในวัน
ปฏิบัติราชการได้กำหนดให้มีครูเวรประจำวัน ดูแลความเรียบร้อยทุกพื้นที่ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
การรักษาความปลอดภัยอย่างมีระบบ ชัดเจน และรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
4. กำหนดให้มีการทำประกันอุบัติเหตุให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน
5. กำหนดให้ มี ก ารบำรุ งรั ก ษา ซ่ อ มแซมและตรวจสอบห้ อ งเรี ยน วัส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ างๆ ระบบไฟฟ้ า
ประปาให้มีความเหมาะสม สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้งาน
6. ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส เป็นประจำอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
การใช้งานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ดำเนินการเกี่ยวกับระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
1. โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ภัยพิบัติและสถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน
2. ป้องกัน ภาวะฉุกเฉิน โดยจัดทำโครงการหรื อกิจกรรมให้ สอดคล้องกับแผน เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน โครงการประกันสุขภาพนักเรียน โครงการขับขี่ปลอดภัย กิจกรรม
ตรวจบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ เฝ้าระวังความเสี่ยงด้วยกล้องวงจรปิด ตรวจสอบบุคคลภายนอกในการเข้า -ออกบริเวณ
โรงเรียน
นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้ จั ดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกั นอัคคีภั ยตามอาคารทุกอาคารให้เ พียงพอ มีการ
ตรวจสอบภาพความพร้อมใช้งาน อย่ างน้ อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มี การประชาสั ม พั นธ์รณรงค์ ให้ ค วามรู้ แก่ ครู
นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
วางแผนฟื้นฟู การฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน
1) ผู้รับผิดชอบประเมินความเสียหายหรือผลกระทบจากการเกิดภาวะฉุกเฉิน
2) ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ และประสาน
เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพเดิมภายในเวลารวดเร็วตามสถานการณ์
3) กำกับติดตาม การดำเนินการ ประเมินผลการดำเนินการ
4) ปรับปรุงระบบการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด

-74ตารางที่ 6.1ค (2) แสดงกระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
การเตรียมความพร้อมใน
วิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าสามารถ
วิธีการเตรียมความพร้อม
ภาวะฉุกเฉิน
ดำเนินภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ภาวะฉุกเฉินอุบัติภัยต่างๆ
1. การกำกับดูแล รักษาความ 1. มีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์
ปลอดภัย
2. มีการเตรียมความพร้อมใน
2. แจ้งเตือนบุคลากร
เรื่องกฎจราจร
3. การจัดเวรยามรักษาความ 3. จัดทำแผนแนวปฏิบัติการ
ปลอดภัย
เผชิญเหตุในภาวะฉุกเฉิน
4. มีช่องทางเข้า-ออกอาคาร
มากกว่า 1 ช่องทาง
5. จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู
และนักเรียน เรื่องความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา
6.จัดให้มีการฝึกซ้อมหนีภัย
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบัตทิ ี่อาจจะเกิดขึ้น
7. จัดทำแผนงบประมาณใน
การจัดซื้อยา เครื่องเวชภัณฑ์
เป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน

หมวด 7 ผลลัพธ์ (RESULTS)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ขอนาเสนอผลลัพธ์จากการดาเนินการ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์
ด้านหลักสูตรและกระบวนการ ผลลัพธ์ดา้ นนักเรียนและผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย ผลลัพธ์ดา้ นบุคลากร ผลลัพธ์
ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ดา้ นการเงินและตลาด ดังนี ้
7.1 ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการ (Product and Process RESULTS)
ก. ผลลัพธ์ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นนักเรียน (STUDENT Focused
Productand PROCESS Result)

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่มีความหลากหลายเทียบเคียงกับ
หลักสูตรมาตรฐานสากล ส่งเสริมความเป็ นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของ
ผูเ้ รียน ส่งผลให้ผเู้ รียนได้รบั รางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคและระดับชาติ
นอกจากนีย้ งั มีการจัดการเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ การศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู ้ (Research
and Knowledge Formation : IS1) การสื่ อสารและการน าเสนอ ( Communication and Presentation : IS2)
และกิจกรรมสร้างสรรค์และบริการสังคม ( Global Education and Social Service Activity : IS3) ซึ่งนาเสนอ
ในรูปแบบสถิติรอ้ ยละของนักเรียนที่สอบผ่านรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานที่กาหนด คือ ครูสอนตรงตามวุฒิการศึกษา
และความถนัด จัดกระบวนการเรียนรู โ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ มีสื่อและแหล่งเรียนรู ้ ท่ีทันสมัย มีการวัดและ
ประเมิ นผลด้วยวิธี การที่หลากหลายและสอดคล้องกับสภาพของนักเรียน ครู มี การทาวิจัยเพื่อพัฒ นาการจัด
การศึกษา
จากผลลัพธ์ดา้ นหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ที่กล่าวมาข้างต้น โรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนได้สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็ น
โรงเรียนทั่วไป แต่เป็ นที่นิยมและต้องการของผูป้ กครองและนักเรียน ซึ่งดูได้จากจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึน้ ทุกปี
ตารางที่ 7.1 ก แสดงจานวนการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ปี การศึกษา 2561 – 2562 ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปี ที่ 4

ปี การศึกษา 2561
จานวน จานวน
นักเรียน ทัง้ หมด
560
3,922
328

ปี การศึกษา 2562
จานวน จานวน
นักเรียน ทัง้ หมด
538
3,750
363

ปี การศึกษา 2563
จานวน จานวน
นักเรียน ทัง้ หมด
514
3,676
401

จากตารางที่ 7.1 ก พบว่าจานวนนักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารที่สมัครเข้าเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
และมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีจานวนเพิ่มขึน้ ทุกปี เห็นได้ว่าโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็ นที่ม่นั ใจของผูป้ กครอง
ในการนานักเรียนมาศึกษาต่อที่โรงเรียน

-76(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. ร้อยละของจานวนนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป
ปี การศึกษา 2561-2563

แผนภาพที่ 7.1ก(1)-1 แสดงร้อยละของจานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ทีม่ ีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป

จากแผนภาพที่ 7.1ก (1) - 1 แสดงร้อยละของจานวนนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6 ที่มีผลการ
เรียนระดับ 3 ขึน้ ไป ปี การศึกษา 2561 เป็ น 65.36 ในปี การศึกษา 2562 เป็ น 65.89 และในปี การศึกษา 2563 เป็ น
65.37 (ข้อมูลจากสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายปี การศึกษา
2561-2563

แผนภาพที่ 7.1ก(1)-2 แสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายปี การศึกษา 2561-2563

-77จากแผนภาพที่ 7.1 ก (1) – 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1-6 ปี
การศึกษา 2561 ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น 3.02 ในปี การศึกษา 2562 ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น เป็ น 3.03 และในปี การศึกษา 2563
ค่าเฉลี่ยคิดเป็ น เป็ น 3.03 (ข้อมูลจากสารสนเทศงานทะเบียนวัดผล)
3. การเปรียบเทียบ ค่าร้อยละของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) มากกว่าขีดจากัดล่างของแต่ละวิชา ปี การศึกษา 2561-2563
แผนภูมิผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
T-Score ผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
60
52.04 51.78
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40
34.67
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34.38
29.21 29.89
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24.1

26.67

25.46
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20

10
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แผนภาพที่ 7.1ก(1)-3 การเปรียบเทียบ ค่าร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ทีม่ ีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2561-2563
วิชา
ค่าเฉลีย่
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
คณิตศาสตร์

26.90

24.10

25.46

48.04

48.34

48.52

วิทยาศาสตร์

34.67

29.21

29.89

48.70

49.00

48.75

อังกฤษ

26.67

29.00

34.38

47.59

46.90

49.54

35.07

33.52

36.00

48.21

48.01

48.72

เฉลี่ยรวม

*หมายเหตุ ปี การศึกษา 2563 นักเรียนเลือกสอบตามความสมัครใจ

-78แผนภาพที่ 7.1ก (1) - 3 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) มากกว่าขีดจากัดล่างของแต่ละรายวิชาปี การศึกษา 25612563 พบว่า คะแนนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในปี การศึกษา 2561
มีค่าร้อยละ 52.04 26.90 34.67 26.67 ในปี การศึกษา 2562 มีค่าร้อยละ 51.78 24.10 29.21 29.00 และ
ในปี การศึกษา 2563 มีคา่ ร้อยละ 54.29 25.46 29.89 34.38 ตามลาดับ
4. การเปรียบเทียบ ค่าร้อยละของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) มากกว่าขีดจากัดล่างของแต่ละวิชา ปี การศึกษา 2561-2563
แผนภูมิผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
T-Score ผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
50
49.54
49.5
49
49
48.51

48.34

48.5

48.06

48.52

48.75

48.7

48.04

47.81

48

47.59

47.5
46.9

47
46.5
46
45.5

1

2

3

4

แผนภาพที7่ .1ก(1)-4 การเปรียบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6ทีม่ ีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ปี การศึกษา2561-2563

ภาษาไทย

ปี 2561
42.23

ค่าเฉลี่ย
ปี 2562
35.63

ปี 2563
44.36

คณิตศาสตร์

24.91

18.79

วิทยาศาสตร์

27.98

สังคมศึกษา
อังกฤษ
เฉลี่ยรวม

วิชา

ปี 2561
46.84

T-Score
ปี 2562
45.54

ปี 2563
46.51

26.06

47.16

46.32

46.92

25.33

32.68

47.72

46.63

47.74

32.82

33.58

35.93

47.06

47.58

46.31

26.58
30.90

23.58
27.38

29.94
33.79

46.84
47.12

46.00
46.41

46.10
46.71

-79แผนภาพที่ 7.1ก (1) –4 แสดงการเปรียบเทียบค่าร้อยละของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ที่มีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) มากกว่าขีดจากัดล่างของแต่ละรายวิชา พบว่า คะแนน
ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ในปี การศึกษา 2561 มีค่าร้อยละ
42.23 24.91 27.98 32.82 26.58 ในปี การศึกษา 2562 มีค่าร้อยละ 35.63 18.79 25.33 33.58 23.58
และในปี การศึกษา 2563 มีค่าร้อยละ 44.36 26.06 32.68 35.93 29.94 ตามลาดับ
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการจัดการทางาน (WORK PROCESS EFFECTIVENESS
RESULTS)

(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process EFFECTIVENESS and
Efficiency)

การประเมินผลโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการโดยนาเสนอผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนของครูเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด คือร้อยละ 80 ดังนี ้
2561-2563
86
85
84
83
82
81
80

หลักสูตร

เป้าร้อยละ

เป้าร้อยละ

เป้าร้อยละ
การจัดการเรียนการสอน

แผนภาพที7่ .1ข (1) แสดงผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรสถานศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอนของครู
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด คือร้อยละ 80 พบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายทัง้ 3 ปี ทัง้
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีพฒ
ั นาการดีขนึ ้ และมีแนวโน้มสูงขึน้

-80(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)
ตารางที่ 7.1 ข (2) แสดงการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ปี 2561-2563
รายการ
1. ด้านสุขอนามัย
- การตรวจสุขภาพให้กบั บุคลากรของโรงเรียนโดยโรงพยาบาลของรัฐ
- การตรวจสอบความสะอาดด้านโภชนาการ
- Big Cleaning Day
- กิจกรรมรวมใจภักดิ์รกั ษ์โรงเรียน
2. ด้านความปลอดภัย
- การทาประกันอุบตั เิ หตุให้กบั ครูและนักเรียน
- ระบบกล้องวงจรปิ ดตามจุดสาคัญทัง้ โรงเรียน
- การติดตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิง
- ยามรักษาความปลอดภัย
- โครงการอาสาจราจร
3. ด้านการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี
- มีครูท่มี คี วามสามารถทางคอมพิวเตอร์ดแู ลระบบ

การดาเนินการ
ปี ละ 1 ครัง้
1 ครัง้ / ภาคเรียน
1 ครัง้ / ภาคเรียน
ทุกวัน
ปี ละ 1 ครัง้
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตลอด 24 ชั่วโมง
ตลอด 24 ชั่วโมง
ปี ละ 1 ครัง้
ดูแลและซ่อมบารุงตลอดปี

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management RESULTS)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีการกาหนดห่วงโซ่อปุ ทาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล ซึ่ง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารถื อว่า ผู้เรียนเป็ นผลผลิ ต (Output) ที่มี คุณ ภาพของ
กระบวนการ ชุมชน สังคม เป็ นลูกค้า (Customers) ของระบบห่วงโซ่อปุ ทาน (Supple-Chain Management) เป็ น
ผูร้ บั มอบผูเ้ รียนที่มีคณ
ุ ภาพที่ผลิตโดยโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ผลลัพธ์ในด้านคุณ ภาพคุณ ภาพผูเ้ รียน โดยมุ่งเน้ นให้ผูเ้ รียนมี คุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่สะท้อน
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีการส่งมอบสู่สงั คมเห็นได้จากจานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อใน
มหาวิ ท ยาลัย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ดั ง แผนภาพที่ 7.1ค แสดงจ านวนนั ก เรี ย นที่ เข้า ศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน สายอาชีพอื่นๆ ในปี การศึกษา 2561-2563

-81จากแผนภาพที่ 7.1 ค แสดงจานวนนักเรียนที่เรียนต่อมาจาแนก พบว่า มีนกั เรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล มหาวิทยาลัยเอกชน สายอาชีพ และอื่นๆ ในปี การศึกษา 2561-2563 มีค่าร้อยละ 65.50
10.32 5.30 18.88 ตามลาดับ ในปี การศึกษา 2562 มีค่าร้อยละ 66.27 11.04 7.76 14.93 ตามลาดับ และใน
ปี การศึกษา 2563 มีค่าร้อยละ 67.25 13.79 8.62 10.34 ตามลาดับ
7.2 ผลลัพธ์ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder – Focused
RESULTS)

(1) ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT Satisfaction)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูป้ กครองที่มีต่อการบริการของ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 4 กระบวนการ ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และด้านการบริการชุมชน

ร้อยละความพึงพอใจต่อการบริการ
ของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
82
81.5
81
80.5
80
79.5
79

2561

2562

2563

แผนภาพที่ 7.2.(1) แสดงร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอ่ การบริการของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

จากแผนภาพที่ 7.2.(1) แสดงร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริการของโรงเรียนวัดโสธรวราราม
วรวิหาร เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย (ร้อยละ80) และแสดงพัฒนาการ ในปี การศึกษา 2561-2563 พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริการของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเป้าหมายในทุก
ด้านทัง้ 3 ปี และมีพฒ
ั นาการเพิ่มขึน้ มีแนวโน้มสูงขึน้
(2) ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชีว้ ดั ที่แสดงถึงความผูกพันของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน ได้แก่ ศิษย์เก่าชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 เข้าศึกษา
ต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ศิษย์เก่าชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน
ทุนการศึกษาที่ได้รบั จากสมาคม มูลนิธิเทพบารุง เครือข่ายผูป้ กครอง รวมทัง้ การเข้าร่วมประชุมผูป้ กครอง

-82ตารางที7่ .2 (2) แสดงการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ปี การศึกษา 2561-2563

ปี การศึกษา 2561
ปี การศึกษา 2562
ปี การศึกษา 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) พบว่าจานวนผูป้ กครองให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมรับฟั งคาชีแ้ จงต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
7.3 ผลลัพธ์ด้านการเน้นบุคลากร (WORKFORCE-Focused RESULT)
ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (WORKFORCE-Focused RESULT)
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคคล (WORKFORCE CAPABILITY and
CAPACITY)

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจัดให้ครู ผูส้ อนตรงตามวิชาเอก ทาให้ครูผูส้ อนมีทกั ษะความสามารถใน
ด้านการถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รียนตามความถนัด ซึ่งทาให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอนได้เป็ นอย่างดี ส่วนบุคลากรที่ส อนไม่ ตรงวิชาเอกมีจานวนน้อยมาก เนื่องจากโรงเรียนมีการวิ เคราะห์ขีด
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้ตรงตามสายงานที่โรงเรียนต้องการ การสอนตรงตาม
วิชาเอกจึงเป็ นตัวบ่งชีถ้ ึงขีดความสามารถของบุคลากรทาให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้เป็ น อย่างดี
ในการเลื่อนวิทยฐานะและการได้รบั รางวัลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ตารางที่ 7.3 ก (1) -1 แสดงจานวนครู ทสี่ อนตรงตามวิชาเอก
ปี การศึกษา
2561
2562
2563

ครูทงั้ หมด
209
219
215

สอนตรงตามวิชาเอก
207
217
214

คิดเป็ นร้อยละ
99.04
99.09
99.53

จากตาราง 7.3 ก (1) - 1 พบว่าครูส่วนใหญ่ สอนตรงตามวิชาเอก คิดเป็ นร้อยละเฉลี่ย สามปี เท่ากับ 99.22 และ
ครูท่สี อนไม่ตรงตามวิชาเอก จะเป็ นครูท่มี ีความรูค้ วามสามารถ ความถนัด และมีประสบการณ์สอนมานาน
ตารางที่ 7.3 ก (1)- 2 แสดงอัตรากาลังจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี การศึกษา 2561-2563
ผูบ้ ริหาร
กลุม่ สาระภาษาไทย
กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระสังคม ศาสนาฯ
กลุม่ สาระสุขศึกษาฯ
กลุม่ สาระศิลปะ

2561
2
15
17
25
17
10
15

2562
2
18
19
28
21
11
15

2563
5
15
21
29
19
12
15

กลุม่ สาระการงานอาชีพ
กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ
กลุม่ ปฐมวัย
กลุม่ ประถมศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวม

-832561
14
19
11
6
5
156

2562
15
29
11
5
5
179

2563
14
36
11
5
5
187

จากตาราง 7.3 ก (1) - 2 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้จดั เตรียมอัตรากาลังให้
เพียงพอต่อภาระหน้าที่งานในด้านต่าง ๆ และตรงตามสัดส่วนครูต่อนักเรียนในระดับใกล้เคียงกับเกณฑ์ท่ี สพฐ.
กาหนด โดยใช้วิธีการเรียกบรรจุขา้ ราชการใหม่ไฟแรงและรับย้ายข้าราชการครูท่มี ากด้วยประสบการณ์ เพื่อมา
ทดแทนข้าราชการครุท่เี กษี ยณและลาออกไปในแต่ละปี การศึกษา
(2) บรรยากาศการทางาน (WORKFORCE Climate)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในหน้าที่ และ
รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับองค์กร ตลอดจนการมอบหมายงานตรงตามความสามารถ มีระบบพี่เลีย้ งคอยสอนงาน
มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานให้แก่บุคลากร โดยเน้นการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทางาน ใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัย เพื่อเอือ้ อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน มีการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริหารกับบุคลากร และระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง และเสริมสร้างความผูกพันใน
กลุม่ บุคลากร ให้เกิดความรักความผูกพัน มีความเอือ้ อาทรต่อกัน โดยเน้นการทางานร่วมกันเป็ นทีมโดยแสดง
ผลลัพธ์เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดคือ ร้อยละ 80
แผนภาพที่ 7.3ก(2) แสดงร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการทางาน ปี 2561-2563

ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการทางาน
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ปี การศึกษา 2561 – 2563
100
95
90
85
80
75
70

2561
2562
2563

-84ภาพที่ 7.3 ก (2) แสดงร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการทางาน ปี การศึกษา 2561 –
2563 พบว่าเมื่อเปรียบกับเป้าหมายพบว่าสูงกว่าเป้าหมายในทุกประเด็นการประเมิน และมีแนวโน้มความพึง
พอใจสูงขึน้ ทุกปี
3) การทาให้บุคลากรมีความผูกพัน (WORKFORCE ENGAGMENT)
ความผูกพันของบุคลากรต่อโรงเรียน พิจารณาได้จาก ข้อมูลการสแกนลายนิว้ มือมาปฏิบตั ิราชการ
การลา การเข้าร่วมประชุมประจาเดือน การส่งงานทางวิชาการ การอบรมและสัมมนาต่างๆ การนาความรูม้ า
พัฒนางานและสร้างนวัตกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดรวมถึงกิจกรรมที่ได้รบั มอบหมาย รวมถึง
การได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน
แผนภาพที่ 7.3 ก (3) แสดงร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่ออัตราการลาออก ย้ายออก
ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ต่ออัตราการลาออก ย้ายออก
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2561(%)

2562(%)

2563(%)

4) การพัฒนาบุคลากร (WORKFORCE Development)
ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการศึกษาระดับที่สงู ขึน้ ฝึ กอบรม พัฒนาตามสาขาวิชา
ทัง้ หน่วยงานรัฐและเอกชน ศึกษาดูงานโรงเรียนทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ปฏิบตั ิงานวิจยั และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูต้ ่างๆ ซึ่งนามาสูค่ วามสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 7.3 ก (4) แสดงร้อยละในการพัฒนาบุคลากรปี 2561 – 2563
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
รายการ
โครงการ ความสาเร็จ โครงการ ความสาเร็จ โครงการ ความสาเร็จ
โครงการพัฒนา
2
100%
2
100%
1
100%
บุคลากร
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร (Leadership and Governance Results)
ก. ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร การกากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership,
Governance and Societal Responsibility RESULTS)
(1) การนาองค์กร (Leadership)

โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้เปิ ดโอกาสให้กบั บุคลากรทุกๆฝ่ ายที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ได้มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็ นการสร้างความผูกพันระหว่างผูบ้ ริหารกับครู บุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมสู่การปฏิบตั ิ กระตุน้ ให้เกิดการสื่อสารในลักษณะ
สองทิศทาง ทาให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างจริงจังโดยดูจากความสาเร็จองการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ตารางที่ 7.4 ก (1) แสดงผลการนาองค์กรสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
รายการ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ร้อยละของงาน/โครงการที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน
100
100
100
(2)การกากับดูแลองค์กร (GOVERANCE)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารดาเนินการกากับดูแลองค์กร โดยใช้ระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอก ดังนี ้
การตรวจสอบภายใน
1.1 การนิเทศภายใน โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดให้มีการนิเทศภายใน กากับ ติดตาม
โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการนิเทศภายในซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู ้ หัวหน้างานต่างๆ
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ และนาผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
1.2 การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 การตรวจสอบงานการเงินและพัสดุ ฝ่ ายบริหารมีการกากับ ติดตามและตรวจสอบให้เป็ นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวกับงานการเงิน การพัสดุ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูง
การตรวจสอบภายนอก โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้รบั การนิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและการปฏิบตั ิงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
และตัวชีว้ ดั ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
(3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (LAW and Regulation)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ดังนี ้ กฎหมายว่าด้วยการศึกษา
ภาคบังคับ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 การประกันคุณภาพการศึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการปฏิบตั ิองผูเ้ ข้าห้องสอบ พ.ศ.2548 ระเบียบว่าด้วยการเงินและการคลัง
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โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็ นโรงเรียนวิถีพทุ ธ โรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ทุกคนมีความประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ม่งุ พัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานและความต้องการ
(5) สังคม (Society)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารได้มีการบริการแก่ชมุ ชนในด้านต่างๆ ดังนี ้
1. ด้านผูส้ ง่ มอบ คือ โรงเรียนประถมศึกษาภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียน
วัดโสธรวรารามวรวิหารได้ออกแนะแนวโรงเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ ให้ขอ้ มูลในการศึกษาต่อให้กบั นักเรียน
2. ด้านผูร้ บั มอบ คือ สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โรงเรียนได้รบั มอบหมายให้งานแนะแนว
ประสานงาน เพื่อให้สถานศึกษาได้สง่ ข้อมูล และให้ขอ้ มูลย้อนกับเกี่ยวกับนักเรียน
3. ด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารเป็ นสถานที่ท่หี น่วยงานภาครัฐและเอกชน
มาติดต่อขอใช้เป็ นสถานที่ประชุม อบรมทางด้านการศึกษา
4. ด้านการสนับสนุนกิจกรรมชองชุมชน นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมสาคัญทางศาสนาและ
ร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆตามที่ได้รบั การร้องขอ
ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS)
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและเครือข่ายผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารให้
การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (Financial and Market Results)
ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (Financial and Market RESULTS)
(1) ผลการดาเนินการด้านการเงิน (Financial PERFORMANCE)
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียนเป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี โดยยึดหลักการดาเนินงาน
ที่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อโรงเรียน นาข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงินของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ฝ่ ายให้คาปรึกษาหน้าที่ กากับ ติดตามและตรวจสอบ
ให้เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
ตารางที่ 7.5 ก (1) แสดงการใช้งบประมาณในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
งบประมาณ
ปี งบประมาณ
รายรับเงินงบประมาณและเงินอื่น รายจ่ายเงินงบประมาณและเงินอื่น
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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โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็ นโรงเรียนแบบทั่วไป แต่มีแผนการเรียนหลากหลายแผนการเรียน เช่น
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวะ) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เตรียมแพทย์)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (EIS) แผนการเรียนภาษาจีน - ญี่ปนุ่ แผนการเรียนคณิต – ภาษา
ได้รบั การยอมรับจากผูป้ กครองและผูท้ ่มี ีสว่ นเกี่ยวข้องต่างๆ นอกจากนีโ้ รงเรียนยังได้ช่วยเหลือนักเรียนในรูปของ
ทุนการศึกษาต่างๆ เช่น ทุนเรียนดีแต่ยากจน ทุนยากจน รวมถึงความช่วยเหลือจากบุคคล หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆในเรื่องทุนการศึกษาทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งมีเป็ นจานวนมาก

“ เอกสารชุดนีใ้ ช้เป็ นกรณีศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถจะคัดลอกไปใช้ในสถานศึกษาอื่น ๆ ได้ ”

