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ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร (School Profile) 

 
1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description): ลักษณะท่ีส าคัญขององค์กร 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
(1) หลักสูตร (Production Offerings) 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดจัดการศึกษา 2 ระดับคือ ระดับปฐมวัย เปิดสอนชั้นอนุบาล 1-3 และระดับประถม

ศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 การศึกษาระดับปฐมวัย 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ.2546 หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา2 หลักสูตร1 กิจกรรม 
ประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลักสูตรเทียบเคียงMEP(Mini English 

Program)และกิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะพหุภาษา 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติร่วมกับครูไทยในทุกชั้นเรียน ซึ่งการเรียน

ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัยและหลักสูตรเทียบเคียงMEP (Mini English Program)ระดับประถมศึกษา
เรียนฟรีทุกคนการเรียนรู้เสริมทักษะตามความสนใจพหุภาษาจะจัดในรูปกิจกรรมชมรม แบ่งเป็นกิจกรรมชมรม
ภาษาอังกฤษและชมรมภาษาเขมร โดยให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ศิลปะเป็นกิจกรรมในการฝึกทักษะด้านสมาธิ คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า 
โดยบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนมีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สนองต่อความต้องการของชุมชนและบริบทของโรงเรียน  กระบวนการที่ส าคัญ
ในการจัดการเรียนการสอนด้านหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น โดยโรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครอง 
ประชุมครู และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร 
 2. จัดท าหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546และหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับเด็กปฐมวัย โดยครูปฐมวัย และครู
ชาวต่างชาติ โดยให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตาม
ศักยภาพและความต้องการของเด็กปฐมวัย ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จด้านการบริหาร
งบประมาณ และด้านทรัพยากรบุคคล 
 3.การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินการใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 หลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ปฐมวัยประเมินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2551 หลักสูตรเทียบเคียงMEP (Mini 

English Program)และหลักสูตรพหุภาษา โดยศึกษานิเทศก์จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1มีการ
ก าหนดปฏิทินการเย่ียมชั้นเรียนและนิเทศการสอนตลอดปีการศึกษาโดยผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้าสายชั้น
ปฐมวัยในทุกสัปดาห์แรกของเดือน 
 4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการ PDCAปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยการส ารวจความ
คิดเห็น ความพึงพอใจจากผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ครูสายชั้นปฐมวัยมาวิเคราะห์ พิจารณา ปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนาหลักสูตร 
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(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES) 
วิสัยทัศน์  

 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด เป็นโรงเรียนชั้นน าในการจัดการศึกษา2 ภาษา นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะและ
เทคโนโลยี ด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 

 2. พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการวิจัยที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 3. ระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 5. จัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ค่านิยม 
มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อสื่อสาร 2 ภาษา ทุ่มเทในการด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา

บุคลากรให้มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท อย่างยั่งยืน 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES) 

 1. ครูชาวต่างชาติร่วมจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับครูไทยอย่างต่อเนื่อง  
 2. ครจูัดท าวิจัยและ Best Practice เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 3. ครูใช้สื่อเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ตลอดจนให้บริการกับชุมชน  
 4. ครูใช้สื่อด้านศิลปะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  
 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKEFORCE Profile) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีจ านวนครูและบุคลากร ในปีการศึกษา 2560  รวมทั้งสิ้น  28  คน  
ประกอบด้วยผู้บริหาร 1คน  ข้าราชการครู17 คน  ครูอัตราจ้าง5  คน  ครูชาวต่างชาติ 2 คน ลูกจ้างประจ า2 คน  
ครูธุรการ  1  คน จัดเป็นครูสายชั้นปฐมวัยจ านวน5 คน และครูต่างชาติสอนชั้นปฐมวัยจ านวน 1 คนมีครูสายชั้น
ประถมศึกษาจ านวน 12 คน และครูชาวต่างชาติสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 2 คน 
 บุคลากรของโรงเรียนถือว่าเป็นจุดแข็งที่ส าคัญซึ่งมีความรู้ความช านาญและความมุ่งมั่นในการท างาน 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลให้โรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ กล่าวคือมีครูต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษจ านวน 8 คน มีครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน  บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างานทุ่มเท 
เสียสละอุทิตตน ได้รับเกียรติบัตรครูผู้มีความวิริยะอุตสาหะ ไม่มีวันลา จ านวน 5 คน ครูได้รับรางวัลรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.Obec Awardsจ านวน 2คน  บุคลากรได้รับรางวัลดีเยี่ยมการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศโรงเรียนในฝัน จ านวน 2 คนครูได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
รวมจ านวน 3 คน  และได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จ านวน 1 คนผู้บริหารได้รับรางวัลดีเยี่ยม การประกวดผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice)ด้านการบริหารจัดการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน  
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีคณะกรรมการท่ีให้การสนับสนุนโรงเรียนอยู่ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองถือว่าเป็นกระบอกเสียงที่ส าคัญในการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้เป็นอย่างดีและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ด้านอาหาร
กลางวันส าหรับครูและบุคลากรทุกคน จัดหาสวัสดิการการจัดบ้านพักส าหรับครูที่มาบรรจุใหม่  ตลอดจนจัดหา
งบประมาณส าหรับการจัดจ้างครูชาวต่างชาติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
 (4)สินทรัพย์(Assets) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการท่ีส าคัญ เช่น  ห้องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แบบต้ัง
โต๊ะ (PC)และแบบพกพา(Notebook)เพื่อจัดการศึกษา ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชา
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โดยใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 เครื่อง/1คนให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลต่างๆ ในการท างานและชิ้นงาน ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีเครื่องฉาย 
Projectorใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูประจ ากลุ่ม สาระการเรียนรู้มีเครื่องเล่น CD เป็นสื่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร/์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/ปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ/ห้องสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ห้องสาระ     
การเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/ห้องสมุด/ห้องปฏิบัติการศิลปะ/ห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาภาษาไทย ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผล
จากการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะการสอบระดับชาติ (O-

NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2553-2559) 
(5)กฎระเบียบข้อบังคับ(Regulatory Requirements) 

โรงเรียนมีการ ด าเนินการประเมินลักษณะปัญหาและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สินทรัพย์ของโรงเรียน  ระบุลักษณะปัญหาที่อาจมีผลกระทบและระดับการเสียหายก่อให้เกิดอันตรายได้และน า
มาร่วมประชุม ชี้แจง โดยคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งไปประเมินความเสี่ยง ทั้งด้านการเงิน งบประมาณ อาคาร
สถานที่ พัสดุ บุคลากร รวมถึงงานวิชาการโดยศึกษากฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่  ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคคล และฝ่ายวิชาการ เข้า
ร่วมพิจารณาในการจัดท า แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน คือ คู่มือการเตรียมความพร้อมต่อภาวะภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้  การเตรียมความพร้อมต่อ กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรงเรียนได้มีมาตรการป้องกัน
และรักษาความปลอดภัยให้แก่ตนเอง และสังคมของนักเรียนบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับโรค
ระบาดต่างๆ โรงเรียนก าหนดการดูแลความปลอดภัย คือการประกันภัย การจัดท าประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การจัดเวรประจ าวัน และเวรยามรักษาความปลอดภัย การติดต้ังกล้องวงจรปิด การตรวจสอบระบบ
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ไฟฟ้าประจ าปี การมีระบบติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์รวมทั้งความปลอดภัยในการจราจรได้
ก าหนดความปลอดภัยในการจราจรโดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ขับรถรับส่งนักเรียน และ
พนักงานขับรถโรงเรียน ก าหนดแนวทางในการจราจรที่ปลอดภัยอีกทั้งมีเครื่องหมายจราจรในโรงเรียน รถของ
โรงเรียนได้รับการดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนได้ด าเนินการเป็นระบบ ดังนี้ 

1. ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้บริหาร รองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ตัวแทนผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน เพื่อจัดท าแผนและมาตรฐานของโรงเรียน ความปลอดภัย ตาม
กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการของโรงเรียน 
 2. แต่งตั้งผู้มีส่วนรับผิดชอบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก ก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 
รายงานผลการปฏิบัติงานมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 3. ด าเนินการตามมาตรการและแผนงานที่ก าหนดและสร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อซักซ้อมความพร้อม
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 4. ด าเนินการนิเทศ ควบคุมสอดส่องดูแลความปลอดภัยตามแผนงานที่ก าหนด 
 5. ก ากับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
 มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการจัดการงานวิชาการโรงเรียนได้จัดท า ระเบียบของโรงเรียนอนุบาล  
คลองหาดว่าด้วย  การปกครองนักเรียน  พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556  ได้แก่ การแต่งกายการแต่ง
เครื่องแบบอ่ืนๆ การหมดสภาพการเป็นนักเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบและเป็นไปในทางเดียวกัน  
โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรแกนกลางตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ครบทุกกลุ่มประสบการณ์  มี
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และมีระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการเรียน พ.ศ. 2552 ตลอดจนมีหลักสูตรสอน
ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตลอดจนนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า มีการจัดท าปฏิทินการรับ
นักเรียนเข้าเรียนมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดย เปิดรับเด็กที่มีอายุ  3 ขวบ เข้า
เรียนระดับชั้นปฐมวัยปีท่ี 1 และรับเด็กมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งจัดท า
ปฏทิินการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา มอบหมายหัวหน้ารับผิดชอบตามกลุ่มงานทั้ง 4 งาน ตามระเบียบงาน
ของทางราชการ ตลอดจนจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษา  
 นอกจากน้ีโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งภายใน
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  มีระบบจัดการให้มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ไม่มีจุดอับ
อันตราย นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาอาคารสถานที่อย่างยั่งยืน มรีะบบ
สาธารณูปโภคได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เอื้อต่อการรักษาสุขภาพอนามัย คุ้มค่าในการใช้สอย เช่น ระบบไฟฟ้ามี
การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าประจ าปี ระบบน้ าประปาในโรงเรียน วางแผนการใช้น้ าจากแหล่งน้ ามาใช้ในการดูแล
รักษาต้นไม้  ด้านการเงินโรงเรียนจัดท าโครงการ /กิจกรรม การปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ จัดจ้างงานซ่อมพัสดุครุภัณฑ์การดูแลความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ และยานพาหนะด าเนินการ
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เบิกจ่ายตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2535 มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
การอย่างเป็นระบบตามแผนครบทุกโครงการ 
 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 

(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) 
โครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE system) 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  4 งานคือ งานบริหารงานวิชาการงาน

บริหารงานงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานทั่วไปโดยแต่ละกลุ่มงานจะมีสายงานการบริหาร
จัดการและสายงานการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้อ านวยการโรงเรียนตามล าดับดัง
ภาพที่ 1 

 
      

 
              
  
    
 
 
 
  
 
  
 
 

 
ภาพท่ี 1แสดงแผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีการก ากับดูแลและรายงานผลตามล าดับชั้นโดยมี ผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็น

ผู้ก าหนดนโยบายหรือมาตรการก ากับและติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายผ่านรองผู้อ านวยการไปสู่
หัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 งาน จะมีการประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติโดยมีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลทั้งระหว่างการด าเนินงานและหลังด าเนินงานรูปแบบการรายงานมีทั้งการรายงานโดยวาจาและลาย
ลักษณ์อักษรทั้งต่อหน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการ

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

 
หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

 
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 

 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

กรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

 
นิดเทศ/ติดตาม/ประเมินผล 

รายงาน ตรวจสอบ 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1โดย การจัดท ารายงาน 
ประกอบด้วยการบันทึกข้อความการรายงานโดยวาจาตลอดจนรูปเล่มเอกสารหรือวารสารของโรงเรียนผ่าน
ทางการประชุมโทรศัพท์โทรสารFacebook และLine 

(2) นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENTS and STAKEHOLDERS) 

โรงเรียนมีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่1     
ถึงปีที่3และระดับชั้นประถมศึกษา เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 ซึ่งมีนักเรียนในเขต
บริการเข้ามาศึกษาครบ 100% นอกจากน้ียังมีนักเรียนนอกเขตบริการมาเข้าเรียนมากกว่า 40%ของนักเรียน
ทั้งหมด 
 ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความคาดหวังที่จะให้นักเรียน มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครอง บริการแนะ
แนว บริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  มุ่งเน้นทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนกล้าแสดงออกโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรมจริยธรรม  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น โดยนักเรียนแต่ง
กายชุดไทยทุกวันอังคารตักบาตรทุกวันอังคารแรกของเดือน แต่งกายชุดขาวทุกวันพระ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา จัดการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติสอนต้ังแต่ระดับชั้น ปฐมวัยถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนและเรียนดีเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ จัดระบบ
สาธารณูปโภคที่จ าเป็นเช่นน้ าด่ืมน้ าใช้โรงอาหาร ร้านค้าสหกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักเรียน
จัดบริการเวชภัณฑ์ ยาและห้องพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพนักเรียน และให้มีการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน  
 ความแตกต่างของความต้องการและความคาดหวังระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน นักเรียนมี
ความต้องการและความคาดหวังในเรื่องของการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองมี
ความต้องการและคาดหวังในเรื่องของ จัดการศึกษาที่ได้คุณภาพ การศึกษาต่อ ทุนการศึกษา และความมั่นคง
ปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับความคาดหวังได้เป็นอย่างดี  

 (3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and PARTNERS) 
หน่วยงานราชการ ห้างร้าน ชุมชน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ต่างให้ความร่วมมือ

สนับสนุนให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จในทุกด้านทั้งการจัดหาครูชาวต่างชาติ ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ หนังสือ สื่อ ยานพาหนะ ทุนการศึกษาเป็นอย่างดี มีการหมุนเวียนครูชาวต่างชาติมาช่วยสอนเพื่อให้
นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้ นอกจากน้ียังมีต ารวจ ทหาร โรงพยาบาลวัดสถาบันการศึกษา
ใกล้เคียง ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น การจัดการเรียนการสอนในเรื่องของยาเสพติด ระเบียบวินัย ตรวจ
สุขภาพนักเรียนและให้ความรู้กิจกรรมส าคัญทางศาสนา และแนะแนวการศึกษาต่อโดยโรงเรียนได้ติดต่อ
ประสานงานผ่านทาง หนังสือราชการ โทรศัพท์ อีเมล์ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า พระภิกษุ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนทั้งด้านการติดต่อประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างดี  
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โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการในรูปธรรมมาภิบาลโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เช่น การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ได้รับความร่วมมือทั้งฝ่ายบริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ  
คณะท างาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน เข้ามาร่วม วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ  มีแหล่งข้อมูลส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551การพิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่วิสัยทัศน์
สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จัดท าเอกสารระเบียบ
การวัดผลประเมินผล คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ น าเสนอร่างเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษาและระเบียบการวัดประเมินผล ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ใช้
หลักสูตรสถานศึกษา โดยครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้างรายวิชา และออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ วิจัยและ ติดตามผลการใช้หลักสูตร โดยด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อ
น าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

โรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีการพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมด้าน ICTการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และจัดหางบประมาณด าเนินการ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากรมีการน าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้มีการก ากับดูแล มีการนิเทศภายในโดย รองผู้อ านวยการและผู้อ านวยการ
โรงเรียนเพื่อก ากับติดตามการใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามระบบ การประกันคุณภาพภาพใน โดยน าผลการวิจัยไป
ปรับปรุงเพื่อพิจารณาและก ากับติดตามการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
ก. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation)สภาวะเชิงกุลยุทธ์ของโรงเรียน 
 ก. สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (Competitive Environment) 
 (1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดเป็นโรงเรียนที่ต้ังอยู่ติดชายแดนไทย -กัมพูชา ซึ่งมีระยะทางห่างจากประเทศ
กัมพูชา 5 กิโลเมตร แต่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเหนือกว่าโรงเรียนที่อยู่ข้างเคียงในลักษณะ
เดียวกัน เห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาคือปี
การศึกษา 2557 – 2559 โดยในปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมีผลการทดสอบเฉลี่ย 45.74 ระดับ
โรงเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 51.78 ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมีผลการทดสอบเฉลี่ย 44.98 
ระดับโรงเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 48.71 และในปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมีผลการทดสอบ
เฉลี่ย 43.19 ระดับโรงเรียนมีผลการทดสอบเฉลี่ย 46.05 ซึ่งโรงเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปี
การศึกษา นอกจากน้ี โรงเรียนยังมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับเขต
พื้นที่การศึกษาทุกปีการศึกษา  ส่งผลให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบแข่งขัน
เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies)มีจ านวนมากกว่าทุก
โรงเรียนในอ าเภอและโรงเรียนใกล้เคียงในทุกๆ ปีการศึกษา  
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 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดเป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center)โรงเรียนแกนน าหลักสูตร และท้ายสุดเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ท าให้โรงเรียนมีการจัดจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ครูมีการพัฒนาตนเองทั้งในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ  มีการเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารและการเปลี่ยนแปลงของคณะครู ท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยวิธีการวิจัย หรือ
การค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจนประสบผลส าเร็จ มี Best Practiceท าให้ระบบการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น นายอนนท์หันทยุง ได้รับรางวัล Best Practiceเรื่องการพัฒนาทักษะนักเรียน
โรงเรียนในฝัน โดยใช้นวัตกรรมCM (Circle Meeting)เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 จากจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการนางอัญญาณา โสดา
ราม ได้รับรางวัลBest Practice ในการแสดงผลงานทางวิชาการ Lab School Symposium2013ระดับประเทศ 
พ.ศ.2556  รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภทกระบวนการจัดการเรียนการสอนการประกวดผลการปฏิบัติงานใน
งานมหกรรมการแสดงผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 นางอัญชนาพัฒนทองค า ได้รับรางวัลBest Practiceเรื่อง สมาธิ
เสริมปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในการแสดงผลงานทางวิชาการ Lab 

School Symposium 2013ระดับประเทศพ.ศ. 2556 จากผลส าเร็จนี้ส่งผลให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  โรงเรียนได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดและได้รับการรับรอง
จากองค์กรภายนอก 
  (3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
 การมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาโรงเรียนอนุบาลคลองหาด เพื่อให้มีความก้าวหน้าล้ ากว่าโรงเรียนใดๆ ในพื้นที่
ใกล้เคียงและท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งข้อมูลส าคัญเชิงเปรียบเทียบและการแข่งขัน ภายในวงการการศึกษาคือ โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  ในการเข้าถึงของแหล่งข้อมูลนั้น สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เนื่องจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  
เขต 2 มีการจัดท าข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบและเรียกดูได้ผ่านทางเว็ปไซต์ของแต่ละเขตพื้นที่ ส่วน
แหล่งข้อมูลส าคัญเชิงเปรียบเทียบภายนอกวงการศึกษา คือ โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม และโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์ซึ่งในการ
เข้าถึงของแหล่งข้อมูลนั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงบางส่วน  เนื่องจากอยู่คนละสังกัด  
 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 การจัดการหลักสูตรโดยผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกรรมการ
สถานศึกษา  ได้ร่วมประชุมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้สามารถก าหนดโครงสร้างหลักสูตร
ปฐมวัย หลักสูตรประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ก าหนด
ตัวชี้วัดในการจัดท าหลักสูตรและมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระด าเนินการจัดท าหลักสูตร มีการ
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ตรวจสอบหลักสูตรก่อนน าไปใช้ โดยผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ และตัวแทน
กรรมการสถานศึกษาเพื่อน าหลักสูตรปฐมวัยไปใช้กับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3และหลักสูตรระดับประถมศึกษา
ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 มีการประเมินผู้เรียน กระบวนการพิจารณาผู้เรียนเป็นไปตามจุดประสงค์ 
และตามสภาพจริงโดยดูจาก แฟ้มผลงาน การสังเกต การสัมภาษณ์ การจัดนิทรรศการ และวัดผลรายตัวชี้วัด
ระหว่างภาคเรียนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยการทดสอบข้อเขียน และปฏิบัติจริง มีการติดตาม 
นิเทศการสอนของครู โดยหัวหน้าวิชาการและ ผู้อ านวยการโรงเรียน มีการน าผลการนิเทศการสอนมาวิเคราะห์ 
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา โดยผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครูทุกคน และยังให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมการระดมทรัพยากรโดยการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วัน
พ่อแห่งชาติ ซึ่งชุมชนชื่นชมยินดีกับผลงานของครูและนักเรียนซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูต่อการบริหารโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก 
 ครูและบุคลากร มีการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท และเสียสละอย่างสม่ าเสมอมีความมุ่งมั่น ศรัทธาและมี
จรรยาบรรณวิชาชีพสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับครูต่างชาติ โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นความเป็นผู้น า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและครูมีความรู้ ทักษะด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร เทียบเคียงMEP (Mini 

English Program)เรียนฟรีให้กับนักเรียนทุกคน มีครูชาวต่างชาติจัดการเรียนสอนร่วมกับครูไทยมีสื่อ เทคโนโลยี 
และระบบ อินเทอร์เน็ตท้ังระบบ แลน และระบบ Wi-Fi ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ตลอดจน
ให้บริการกับชุมชน อีกทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายในสถานที่ส าคัญให้เหมาะสม นอกจากน้ี
โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียน อ่านคล่องเขียนคล่องได้ 100 %  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติและมี
การพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าของบุคลากรในโรงเรียน  

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ PDCA โดยใช้นวัตกรรมCM (circle 

meeting) ส่งผลให้องค์กรประสบผลส าเร็จและเป็นที่ยอมรับซึ่งมีขั้นตอนการท างาน ดังนี้ 
1.การก าหนดหลักสูตร (P) ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันจัดท าคู่มือหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้เรียน  

ผลิตสื่อ /นวัตกรรม Best Practiceเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยน านวัตกรรมCM (Circle Meeting)มาใช้ในการ  จัด
กิจกรรมทุกเช้าก่อนเข้าเรียนระหว่างผู้บริหารกับครู ใช้เวลา 5 - 10 นาทีและครูประจ าชั้นกับนักเรียนใช้เวลา10–15 
นาทีCM (CircleMeeting )พักกลางวัน ระหว่างนักเรียนแกนน ากับสมาชิกนักเรียนภายในกลุ่มใช้เวลา10 – 15 
นาทีCM(CircleMeeting)ก่อนเลิกเรียนระหว่างครูประจ าชั้นกับนักเรียน ใช้เวลา 5 – 10 นาทีจัดค่ายฝึกทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษนักเรียนแกนน าโดยครูต่างชาติ  
 2. การด าเนินงานกิจกรรม (D)คณะครูด าเนินจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม โดยการอนุรักษ์วัฒนธรรมการ
ไหว้และการทักทาย แนะน าตนเองเป็นภาษาอังกฤษฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ สัปดาห์ละ 
1 ประโยค /ทุกวันจ านวน 40 ประโยค ฝึกทักษะชีวิตสู่การเรียนรู้แบบย่ังยืน โดยผู้เรียนเกี่ยวกับการรักษาความ

https://www.google.co.th/search?q=circle+meeting&sa=X&biw=1280&bih=645&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjTmKPq5NrTAhUGwI8KHdZFC3QQsAQIKA
https://www.google.co.th/search?q=circle+meeting&sa=X&biw=1280&bih=645&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjTmKPq5NrTAhUGwI8KHdZFC3QQsAQIKA
https://www.google.co.th/search?q=circle+meeting&sa=X&biw=1280&bih=645&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwjTmKPq5NrTAhUGwI8KHdZFC3QQsAQIKA
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สะอาด ความมีวินัย ความสุภาพการตรงต่อเวลา และคุณธรรม 8 ประการ โดยใช้เพลงเป็นสื่อ หรือนิทานคุณธรรม 
จ านวน 40 กิจกรรม/ปีการศึกษาฝึกเรียนรู้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวประจ าวัน มาตรการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ เรื่อง
เร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ ประจ าวัน กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตสู่การเรียนรู้ แบบย่ังยืน จ านวน 40 กิจกรรม / ปี
การศึกษา 

3. การสร้างแรงบันดาลใจสู่เป้าหมาย(C)ผู้อ านวยการโรงเรียนจัดให้มีการประชุม อภิปรายผลการสังเกต 
ติดตามการด าเนินกิจกรรม น ามาประชุมวิพากษ์ ถอดประสบการณ์ เพื่อสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง
น าเสนองาน /นวัตกรรมและที่มาแห่งแรงบันดาลใจ ภาคเรียนละ  1 ครั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ด าเนินกิจกรรมโครงการ 
สร้างทักษะพัฒนาผลงาน / นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 2 ครั้งโดยน าความรู้  ศึกษาดูงาน นิเทศภายใน
ให้รางวัลด้านการจัด กิจกรรมการสอนดีเด่นและการพัฒนานวัตกรรม ทุกภาคเรียนและด าเนินการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ICT จัดหาสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี ให้บริการ Wi-Fiและอินเตอร์เน็ต    

4. การพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน (A) โดยคณะครู ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมน าผลงาน / นวัตกรรมเข้า
ประกวดแข่งขัน เพื่อพัฒนาสู่ความส าเร็จแบบยั่งยืนทั้งระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ
และน าเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีการศึกษาละ  1 ครั้งด าเนินการสร้างภาคี
เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ โรงเรียนที่มีอุดมการณ์เดียวกันได้แก่กลุ่มโรงเรียนในฝัน ภาคเรียนละ1 ครั้งและ
น าชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายมามีส่วนร่วม ประเมินผลทุกภาคเรียน  

จากผลการบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมCM(Circle Meeting)ตามกระบวนการบริหารแบบ PDCA

ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะใฝ่เรียนรู้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีทักษะการใช้ชีวิตให้รู้จัก
วางแผนและท างานเป็นทีม กล้าตัดสินใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารอย่างชาญฉลาด นักเรียนมี
ทักษะในการด ารงชีวิตที่ดี สามารถช่วยตนเองได้ มีคุณธรรมจริยธรรม ครูและ นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่
ระดับภาค และระดับประเทศ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT สูงกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษาโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้าน ICTที่ทันสมัยมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่ 
ระดับภาค และระดับประเทศ เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนแกนน า โรงเรียนน าร่องระดับเขตพื้นทีและ
ระดับประเทศ เช่น แกนน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
ศูนย์PEER  กิจกรรมBBLและSTEMโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดให้การยอมรับ
เกิดความศรัทธาไว้วางใจ ให้การสนับสนุนงบประมาณ เข้ามามีส่วนร่วมและให้เป็นแกนน าในการพัฒนา เป็น
ศูนย์บริการ แหล่งศึกษาดูงานด้านการศึกษาระดับอ าเภอ ระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนต่างเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
อุดมการณ์เดียวกันและที่ส าคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านICTและInternetของชุมชนอีก
ด้วย 
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ส่วนที่ 2 วิธีการและผลการด าเนินงาน 
หมวด 1 การน าองค์กร (Leadership)  

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership)  

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

 ผู้บริหาร คณะครูยกร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมโดยใช้ข้อมูลด้านนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
สารสนเทศของโรงเรียน และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาด าเนินการประชุมเพื่อ            
ระดมสมอง วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย โอกาส อุปสรรค ความเป็นไปได้ )SWOT) จากการมีส่วนร่วมของครู
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองเครือข่าย ผู้แทนนักเรียน และตัวแทนผู้น าชุมชนเพื่อก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของโรงเรียน นับต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา วิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยม
ขององค์กร มีการทบทวนทุกปีการศึกษา โดยผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเครือข่าย และ
ตัวแทนผู้น าชุมชน ร่วมประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงพัฒนาวิสัยทัศน์ ค่านิยม ให้สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 

ผู้บริหารด าเนินการน าวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยม ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติโดยผ่านระบบการน าองค์กร
(Leadership System)ไปยังบุคลากรผู้ปกครอง และนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมCM(Circle Meeting)กิจกรรม
ประชุมวงกลมตามกระบวนการบริหารPDCAทุกขั้นตอน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆการปลูกฝังคุณธรรมจริยธณร
มการเสริมทักษะชีวิต การเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติและการสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากเทคโนโลยีภายในโรงเรียนโดยเริ่มจากการวางแผนการจัดกิจกรรมท่ีมี
การก าหนดแผนการด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครู การด าเนินกิจกรรมตามที่รับผิดชอบในรูป
คณะท างาน  มีการท างานร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และท างานร่วมกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียนติดตาม
ชี้แนะคุณภาพงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่เป้าหมาย และสรุปผลการปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังพัฒนาต่อยอดสู่ความ
ยั่งยืนโดยผู้บริหารโรงเรียน 
 กระบวนการน าองค์กรผู้บริหารน าวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติจริงผ่านนวัตกรรมการบริหาร 
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน โดยการจัดห้องอาเซียนเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ส่งเสริมให้อนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน โดยให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทยในวันอังคาร 
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชาวันอาสาฬหบูชาวันวิสาขบูชา และวัน
เข้าพรรษา ร่วมฟังพระธรรมเทศนา จัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งที่โรงเรียนในวันอังคารของต้นเดือน 
ปลูกฝังการร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยครูทุกคนเข้าแถวเคารพธงชาติ 
สวดมนต์ แผ่เมตตาท าสมาธิจัดกิจกรรมวันส าคัญร่วมกับชุมชน และหน่วยงานต่างๆ น าหลักปรัชญาของ  
เศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ส่งเสริมการออมให้กับครูและนักเรียน โดยจัด
ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองหาด มาบริการรับฝากเงินครูและนักเรียนที่
โรงเรียน มีการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยจัดให้มีการเลือกต้ังประธานนักเรียนและ 
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คณะกรรมการสภานักเรียนเลือกต้ังหัวหน้าชั้นทุกปีการศึกษาส่งเสริมใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างค่านิยมองค์กรทั้งด้านการรักษาระเบียบวินัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม การอุทิศตน การเสียสละ มคีวามกตัญญู เคารพนับถือผู้อาวุโสก าหนดให้เป็นแนวปฏิบัติทั้งโรงเรียน 
ปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูและนักเรียน ให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร“สื่อสารภาษาอังกฤษ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”จัดท าโครงสร้างบริหารมีคณะ
บริหาร แบ่งหน้าที่การนิเทศ ติดตามงานอย่างชัดเจน ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายงานมีการติดตามงานเพื่อสรุปผล
ผ่านการประชุม การนิเทศ ก ากับติดตาม และรับการรายงานจากผู้ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมของนวัตกรรม 
CM (Circle Meeting) ทุกวันมีการจัดประชุมกลุ่มงานครูและบุคลากรเป็นประจ าในทุกวันพุธ 
 (2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
(Promoting Legal and Ethical Behavior) 
 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการท างาน มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะ ให้ความส าคัญแก่
ผู้ร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน มีการก าหนดมาตรการ การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม โดยก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติทั้งองค์กร ได้มีการทบทวนกฎระเบียบข้อปฏิบัติของทางราชการ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน าเข้ามาเป็นระเบียบวาระในการประชุม
เพื่อแจ้งให้ครูและบุคลากรทราบ และก าชับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  ให้ยึดประโยชน์
ของทางราชการอย่างสูงสุด ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร หลีกเลี่ยงอบายมุข ยาเสพ
ติด การพนันทุกประเภท โดยก าหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดอบายมุข และยังมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
สร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยจัดท าระเบียบข้อบังคับขององค์กรให้บุคลากรได้ปฏิบัติตามอย่างชัดเจน  มุ่งมั่นใน
การท างานอย่างจริงจัง เพื่อสร้างแรงผลักดันให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น  เพื่อใหบ้รรลุพันธกิจ
ของโรงเรียนสร้างความผูกพันกับผู้ปฏิบัติงานโดยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเพื่อส่งเสริมให้มีผลการด าเนินงานที่ดี
ยิ่งขึ้น 
 (3) การสร้างโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ (Creating a Successful Organization) 

 ผู้บริหารได้น าชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีบทบาทสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียน จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ
นักเรียน อย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบด้วยกิจกรรมวันเด็ก วันแม่แห่งชาติ เพื่อหางบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนสมุนไพร และสวนสุขภาพ สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จัดหาหรือจัดสร้างสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในห้องเรียน นักเรียนสามารถยืมไปศึกษาด้วย
ตนเองได้ เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั้งโรงเรียนตลอดจนการให้บริการชุมชนที่มาขอใช้บริการ 
  ผู้บริหารได้พัฒนาและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้น าให้กับบุคลากรในโรงเรียน ด้วยการมีส่วนร่วมเป็น
ผู้น าในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนโดยทุกคนร่วมกันคิดและวางแผนรวมกันเพื่อเตรียมการวางแผนในการพัฒนา
บุคลากรในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดู
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งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามความจ าเป็นและความสนใจ เพื่อใหบุ้คลากรได้แสดงศักยภาพ มีอิสระ         ในการ
แสดงความคิดเห็นสามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในการท างานเป็นทีม     มีการจัด
วางโครงสร้างการบริหารงาน โดยการจัดบุคคลให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถตามลักษณะของงาน  
 ผู้บริหารมีกระบวนการสร้างความส าเร็จโดยให้มีกิจกรรมการวางแผนร่วมกันมีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
รายงานผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนอภิปรายผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อให้เกิด
นวัตกรรม CM(Circle Meeting)เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน จนเป็นที่ยอมรับในการ
ท างานร่วมกัน ในทุกๆ เช้าก่อนท ากิจกรรมการเรียนการสอน  
 ผู้บริหารมีกระบวนการสร้างความส าเร็จโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดยกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปยัง
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานทั่วไป มีคณะกรรมการ
ควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ส่งผลต่อสินทรัพย์ของโรงเรียนความปลอดภัยของบุคลากรอย่างครอบคลุมโดยให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการตัดสินใจ มีการตรวจสอบความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ภายใต้การบริหารจัดการตามหลัก
กฎหมาย คุณธรรมและนิติธรรม ใช้การควบคุมภายในเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของทุกงาน ทุกฝ่าย มีการรายงานผลการ
จัดการศึกษาแต่ละปีการศึกษาส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด โดยการก ากับติดตามและนิเทศ        โดยผู้บริหาร
โรงเรียน หัวหน้างาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
 ข . การสื่อสารและผลการด าเนินการของโรงเรียน (Communication and Organizational 

PERFORMANCE) 

 (1) การสื่อสาร (Communication) 
 ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานด าเนินการในการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน มีการ
สื่อสารที่เข้าใจง่าย สามารถสื่อสารได้ตรงกัน ติดต่อสื่อสาร  2 ทาง ได้แก่ การรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรจาก
การประชุมของผู้บริหารการนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มงาน โดยเฉพาะเรื่องส าคัญที่เกี่ยวเนื่อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรบุคลากรทุกคนมีการรับฟังความคิดเห็นพิจารณาตัดสินใจโดยอาศัยหลักการ
เหตุผลและข้อมูลประกอบมีการยกย่องชมเชย ให้รางวัลตามโอกาสและความเหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริหารงานเพื่อสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น ออกค าสั่งเพื่อแจ้งให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานราชการที่เร่งด่วนทางสื่อสังคมออนไลน์ (LINE)ส่งเอกสารเร่งด่วนในการด าเนินการทาง
อีเมล์ เป็นต้นให้บุคลากรรายงานด้วยการท าบันทึกข้อความ สรุปรายงานผลการด าเนิน สรุปผลโครงการ และ
สรุปผลการกิจกรรมโดยการบันทึกรายงานให้ผ่านกลุ่มบริหารของตนเองตามล าดับสายงาน  
 ผู้บริหารมีการจัดประชุมครูเพื่อให้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการด าเนินงานของ
โรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงความจ าเป็นในการด าเนินงานของโรงเรียนสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้บุคลากรและนักเรียน โดยมอบรางวัลให้กับนักเรียนและครูผู้สอน ในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูผู้ปกครองและนักเรียน สามารถเข้าพบเพื่อปรึกษา เสนอแนะ หรือรายงาน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาลดปัญหาและขั้นตอนในการด าเนินงานที่คลุมเครือ เพื่อการสร้างความเข้าใจ
ในการด าเนินงานใน ท าให้สามารถปฏิบัติงานเร่งด่วนได้ทันเวลาเกิดความเข้าใจในการท างานร่วมกันส่งผลให้มี
ความคล่องตัวและชัดเจนเป็นอย่างดียิ่ง 
 (2)การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง (Focus on Action) 
 ผู้บริหารมุ่งเน้นการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างจริงจังด้านการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์ 4T(T1: 

Teach, T2: Test, T3: Train, T4: Technology)และด้านการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมCM(Circle Meeting)

ซึ่งมีการบริหารโรงเรียนในรูปแบบดังกล่าวต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 มาจนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดนวัตกรรมการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพกล่าวคือ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ผู้บริหารคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2557 – 2560  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบป ระมาณ2558 – 2561 แผนนิเทศภายในประจ าปีการศึกษา 
2557 – 2560ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนปีการศึกษ า2557–2560 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา(Self - Assessment Report: SAR)ประจ าปีการศึกษา2557 – 2559  สรุป
รายงานโครงการBestPracticesยุทธศาสตร์4T(T1: Teach, T2: Test, T3: Train, T4: Technology)และการ
บริหารงานด้วยนวัตกรรมCM )Circle Meeting(โดยจัดท าในรูปแบบของเอกสารรูปเล่ม แผ่นพับ      ภาพ
กิจกรรม เผยแพร่เอกสารผ่านทางเว็บไซด์ของโรงเรียนเพื่อเป็นหลักฐานผลการด าเนินงานสร้างคุณค่าให้เกิดการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
 กระบวนการที่ท าให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความส าคัญและเป้าหมายขององค์กร คือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนสร้างนวัตกรรม (Best Practices)เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และจัดการประชุมสัมมนาทบทวนแนวทางการด าเนินงานเพื่อน าเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข
หรือพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปโดยด าเนินการปีละ  1 ครั้งเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษามีการขยายผลถึงครู ผู้ปกครอง 
และนักเรียน ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจในการตระหนักถึงเป้าหมายขององค์กรส่งผลให้เกิดความร่วมมือใน
การด าเนินงาน รวมถึงได้รับฟังผลการด าเนินงานเพื่อได้ร่วมแก้ไขและปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป  
 1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Social 

Responsibilities) 

 ก. การก ากับดูแลโรงเรียน (Organizational Governannce) 
 (1)ระบบการก ากับดูแลโรงเรียน (Governannce System) 
 ผู้บริหารด าเนินการจัดท าค าสั่งโรงเรียนเพื่อมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ คัดเลือกผู้ที่มี
ความถนัดและความเหมาะสมในแต่ละด้านให้ผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเพื่อรายงานผล
การด าเนินงาน ก ากับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารโรงเรียน  
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 บริหารโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นกลุ่มงานคือกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่ม
บริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม มีบุคลากรผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามกลุ่มงานมีระบบการบริหารตามบทบาทหน้าที่และขอบข่าย
ของแต่ละงานผู้บริหารการท าหน้าที่ก ากับ ติดตามการท างานของกลุ่มต่างๆ โดยมีหัวหน้ากลุ่มบริหารเป็นผู้ให้
ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน จัดท าสารสนเทศในกลุ่มบริหารงานของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มบริหารงบประมาณที่
ต้องดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปฏิบัติตามระเบียบการเงินและพัสดุอย่าง
เคร่งครัดโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน  
 โรงเรียนมีการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครอง 
ซึ่งแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจขององค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และ
เป้าหมายขององค์กรภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีกรอบการบริหารและการด าเนินงานตามภารกิจ เป็น
เครื่องมือในการปรับบทบาท ภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารเป็นกรอบข้อตกลงร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ร่วมปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กรที่ได้วางไว้
ร่วมกัน เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลเพื่อทบทวนการด าเนินงานขององค์กรให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ผู้บริหารวางแผนการจัดสรรการใช้งบประมาณโดยให้มีการจัดท าโครงการ จัดกิจกรรมที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ .ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2553คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
พัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2557(ฉบับชั่วคราว)
และฉบับปัจจุบัน ฉบับที่ 20 พุทธศักราช 2560 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  
 การสร้างความโปร่งใสของการด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน โดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ จากผู้ปกครอง และนักเรียน ในการก ากับดูแลองค์กรของผู้บริหาร แสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานขององค์กรโดยการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนผู้ปกครอง มีการเผยแพร่การด าเนินงาน
เป็นเอกสาร แผ่นพับโรงเรียน และภาพกิจกรรมทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ประเมินจากการให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและน าผลการประเมินมาใช้ในการทบทวนการบริหารจัดการ ในปีต่อไป
เพื่อให้มีคุณภาพทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน  
 จัดให้มีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาโดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีหน่วยตรวจสอบภายใน และรับการตรวจสอบภายนอกจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมทั้ง
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามที่ได้รับค าแนะน า หลังจากนั้นมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจัดให้มี
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บริการในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียนให้กับนักเรียน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบพัสดุประจ าปีเงินคงเหลือประจ าวัน 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดการด้านวิชาการ การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนการบริหารงานบุคคล 
การบรรจุแต่งต้ัง การพัฒนาบุคลากร การเกษียณอายุราชการ การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบงานสารบรรณ ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 

ผู้บริหารใช้นวัตกรรมการบริหารงาน ยุทธศาสตร์ 4T(T1: Teach, T2: Test, T3: Train, T4: 

Technology)เพื่อการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมCM (Circle Meeting)ตาม
กระบวนการบริหารงานแบบPDCAด าเนินการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต ของ
บุคลากรหรือการจ้างงานเพื่อมารับช่วงต่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดขึ้น วางแผนสรรหา พิจารณา
บุคลากรที่สามารถด าเนินงานต่อไปได้มีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงเช่นการย้าย การเกษียณอายุ มี
นโยบายการสรรหาหรือจัดจ้างบุคลากรภายนอกน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นกระบวนการก ากับดูแลองค์กร คือ
ให้ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ท าหน้าที่ตัดสินใจ ในการต้ังกฎกติกาหรือ
หลักเกณฑ์ใดๆ ที่มีผลต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการจัดประชุมครู ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและประชุมสภานักเรียน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีความเห็นชอบร่วมกันท าให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างานและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ท าให้องค์กรบริหารงานได้อย่างราบรื่นและเป็น
กลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบโดยมีประชาชนหรือองค์กรภายนอก เข้ามามีส่วนร่วม ในการรับรู้
กระบวนการบริหารงาน เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้น จะเกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง
และนักเรียนโดยตรงท าให้เกิดความเสมอภาคมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ    การค านึงถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบท าให้ไม่เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์กรของผู้บริหาร  

(2) การประเมินผลการด าเนินการ (Performance Evaluation) 
การประเมินผลภายในโรงเรียน โดยประเมินผลจากสรุปรายงานโครงการ สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ของบุคลากร สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง แบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียน ผู้บริหารสรุปผล
การด าเนินการต่อที่ประชุมครูประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และการประชุมผู้ปกครองพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อน ามาพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป นอกจากน้ีผู้บริหารได้มีการก ากับดูแลบุคลากรโดยจัด
สวัสดิการและค่าตอบแทนของบุคลากรจากการประเมินผลการด าเนินงานยึดหลักธรรมาภิบาลความเป็นธรรม
ความสมดุล และความเพียงพอสร้างประสิทธิภาพความมั่นคงสามารถจูงใจคนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรภายใน
องค์กรมีสวัสดิการค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลาตลอดจนใช้ผลการประเมินไปพัฒนาตนเองและปรับปรุง
ประสิทธิผลในการน าองค์กร พร้อมทั้งประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการในด้านที่ควรได้รับการพัฒนา  

การประเมินผลภายนอกจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ การตรวจสอบจากองค์กรภายนอกได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์กรมหาชน) ในปีการศึกษา 2556-2558การตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา จากส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1การประเมินเพื่อรับรองคุณภาพตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ในปี
การศึกษา 2527 การประเมินโรงเรียนเด็กไทยฟันดียอดเยี่ยมระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2558 การประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประเมินการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเผยแพร่กิจกรรมของ
สถานศึกษาในเวทีวิชาการการประเมินสถานศึกษาประสบผลส าเร็จการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4 Hการประเมิน
สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การประเมินการขับเคลื่อนและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จากส านักงานศึกษาธิการภาค 9              การประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  O-NET ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่าง
มีคุณภาพทั้งองค์กร 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and Ethical Behavior) 
(1) การประพฤติปฏิบัติตามและกฎระเบียบข้อบังคับ (Legal and Regulatory Behavior) 

 ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตามหลักการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 โดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความคุ้มค่า ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดกฎระเบียบ ข้อบังคับ เช่น 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนอนุบาลคลองหาด พ .ศ. 2551ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน เป็นต้น หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณบริหารจัดการโดยยึดระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบงานสารบรรณ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  บริหารจัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ระเบียบว่า
ด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ .ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา 
พ.ศ.2547 ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยยึดกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูฯพ.ศ. 2550 
 มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อไม่ให้หลักสูตรและการด าเนินการ
ของโรงเรียนมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคมซึ่งมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาตามความต้องการของชุมชนโดยในระดับ
ปฐมวัยเน้นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย สังคม สติปัญญา และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส าหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษาเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้ชีวิต  
ประจ าวันคาดการณ์ล่วงหน้าโดยค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบที่มีต่อหลักสูตรและการปฏิบัติการในอนาคต 
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โดยจัดท าแผนป้องกันเฝ้าระวังติดตามผล และปรับปรุงแนวทางที่ใช้ โดยมีการประเมินผลทุกภาคเรียนและ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
 ผู้บริหารด าเนินการเชิงรุก โดยใช้กระบวนการจัดการหลักสูตร เริ่มจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนการ
จัดการเรียนรู้ กิจกรรมการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยการให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาและ
อบรมการใช้หลักสูตร แนะน าแนวทางในการด าเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วและจัดหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรตามโครงการของโรงเรียน นิเทศก ากับดูแลองค์กรด้วยตนเอง เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับที่ก าหนด โรงเรียนมีตัวชี้วัดคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เป้าประสงค์ คือ นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีผลงานด้านศิลปะ ใช้เทคโนโลยีค้นคว้าหาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ผู้บริหารโรงเรียนใช้กฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ตามระเบียบโรงเรียนอนุบาลคลองหาดว่าด้วย
การปกครองนักเรียนพ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556  น าแนวปฏิบัติของข้าราชการครูมาใช้ในการจัด
กระบวนการท างาน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบซึ่งไม่มีบุคลากรที่ได้รับการลงโทษทางวินัยและไม่มีนักเรียนคนใดใน
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดที่ได้รับการลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน  

(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 
 ผู้บริหารโรงเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งใน
เรื่องการตรงต่อเวลา การแต่งกายการวางตัวการมีบุคลิกภาพที่ดีและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นอกจากน้ี  ยัง
ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยได้ 
เน้นให้มีการอบรมนักเรียนในตอนเช้าบริเวณหน้าเสาธง และกิจกรรมโฮมรูม โดยครูเวรประจ าวันและครูที่ปรึกษา 
จัดกิจกรรมสภานักเรียนมีตัวแทนนักเรียนประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ด าเนินงาน
ของโรงเรียนเป็นไปตามความถูกต้องเหมาะสม ผู้บริหารได้มีการก าหนดแนวทางในการมาปฏิบัติหน้าที่ให้ตรง
เวลาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับครูและนักเรียน จัดโครงการให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100 % ในทุกปีการศึกษา 
เพื่อน าข้อมูลมาประเมินสภาวะและความเป็นอยู่ของนักเรียนที่ขาดแคลนและควรได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ 
โดยน าข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้นักเรียนท่ีขาดแคลนและยากจนเดือนละ 1 ครั้ง จัดหาและมอบทุนการศึกษา
ทุกปี ก ากับติดตามดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนที่มีปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยงเพื่อสามารถหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือแก่นักเรียน  
 การใช้หลักธรรมาภิบาลเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งผู้บริหารให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้ามามี
บทบาทในกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีความชอบธรรม โดยการให้ ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการกิจกรรมของทางโรงเรียน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ความคิดเห็นของนักเรียน 
การสรุปผลการด าเนินงานของครูผู้รับผิดชอบส่งผลให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พึงพอใจในการจัดกิจกรรมตาม
กระบวนการของผู้บริหารที่ประพฤติอย่างมีจริยธรรมเกิดความศรัทธา ท าให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ 
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ผู้ปกครองน านักเรียนเข้ามาเรียนภายในโรงเรียนซึ่งตัวชี้วัดความส าเร็จ คือความพึงพอใจของผู้ปกครอง และความ
พึงพอใจของนักเรียน 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Societal Responsibilities) 
(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well - Being) 

 การค านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของโรงเรียน ผู้บริหารเป็นผู้น า
ในสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารราชการท้องถิ่น เช่น เป็นประธานศูนย์การเลือกต้ังในอ าเภอคลองหาด การมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา เช่น เป็นประธานสนามสอบ O-NET ประธานสนามสอบ NT การมีส่วนร่วมงานมงคล 
ร่วมงานแสดงความยินดี การมีส่วนร่วมในงานอวมงคลในชุมชนเพื่อแสดงความเสียใจร่วมท าบุญ รวมถึงการเป็น
ผู้น าในการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้ร่วมงาน ตามความเหมาะสมด้วยความเต็มใจ ผลจากการด าเนินงาน
ของผู้บริหารส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเกิดความผาสุกในสังคมและชุมชน  

(2) การสนับสนุนชุมชน(Community Support) 
 โรงเรียนสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ส าคัญคือชุมชน อพป .คลองหาด 
ชุมชนบ้านคลองหาดพัฒนาชุมชนบ้านทับวังมน โดยน านักเรียนร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามที่ชุมชนร้องขอและ
อาสาเข้าไปท ากิจกรรมโดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนมีจิตอาสาร่วมกัน เช่น การน านักเรียนเข้าร่วม
แห่เทียนจ าน าพรรษาพร้อมกัน 2 วัดในทุกปี คือวัดอพป.คลองหาด และวัดมงคลคลองหาด ท ากิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาชุมชน การน านักเรียนช่วยเหลืองานวัดต่างๆ ตามสมควรเช่น การบริการน้ าด่ืม การเก็บขยะ การแสดง
นาฏศิลป์ ร าในงานต่างๆ ของชุมชน การน านักเรียนเข้าสอบธรรมศึกทุกปีน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามส่วน
ราชการ เช่น โรงพยาบาลคลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด โดยการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ถ้ าเพชรโพธิ์ทอง   
 การก าหนดชุมชนที่ส าคัญคือสถานที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่บริการ โรงพยาบาลอ าเภอคลองหาด สาธารณสุขอ าเภอคลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด สถานี
ต ารวจอ าเภอคลองหาด และสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ 
 ผู้บริหารและบุคลากรร่วมมือในการพัฒนาชุมชน โดยการตอบรับหนังสือราชการจากหน่วยงานในชุมชน 
เพื่อร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนได้จัดท าขึ้น ได้แก่ การน าส่งนักเรียนเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  น าครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนเข้ารับการอบรม อย .น้อย น านักเรียนเข้ารับการตรวจรักษา
สุขภาพฟันจากโรงพยาบาลคลองหาด ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้เข้ารับการอบรมระเบียบวินัยจราจรกับทาง
สถานีต ารวจอ าเภอคลองหาดในกิจกรรม ครู DARE ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ การนวดฝ่าเท้าจากผู้มีความรู้
ในชุมชน 
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หมวด 2  กลยุทธ์ (Strategy) 
 2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (StrategyDevelopment) 
 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (StrategyDevelopment PROCESS) 

 (1)กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Planning PROCESS)  

 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  จัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้เรียน  ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์มีกระบวนการในการจัดท าเริ่มจากวิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความต้องการจ าเป็น
ทั้งภายนอกและภายในท่ีเรียกว่า (SWOT  Analysis)ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ/ทิศทาง และเป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ของโรงเรียนโดยอาศัยข้อมูลภายในและภายนอกโรงเรียน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ประกอบการ
วางแผนเพื่อก าหนดกลยุทธ์ระดับโรงเรียน ส ารวจความต้องการ ความจ าเป็นของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ก าหนดกลยุทธ์ระดับโรงเรียนระดับแผนงาน และระดับโครงการ ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  และมอบหมายกลุ่ม
บริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มงานที่รับผิดชอบจัดท าโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีด าเนินการตามโครงการ  รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตาม
กระบวนการบริหารโรงเรียน ด้วยรูปแบบPDCA มีการเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเพื่อน าผลไป
ปรบัปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์ต่อไปแสดงดังภาพที่ 2 
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*แต่งต้ังคณะท างาน 
* ก าหนดโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณ
กลุ่มสาระ /กลุ่มงาน  

จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ภาพท่ี 2 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 

 โอกาส (+ O) 
 
 
 

จุดแข็ง (+ S)จุดอ่อน (- W) 
 
 
 

      
อุปสรรค (- T) 

 
ภาพท่ี 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

Pian 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น 

ก าหนดวิสัยทัศน ์
พันธกิจ/ทิศทาง 

จัดท าแผนพัฒนาการของสถานศึกษา 4 ป ี

SWOT Analysis 

ก าหนดกลยุทธ ์
(ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด) 

Do 
การน ากลยุทธ์  

        ไปปฏิบตัิ 
ด าเนินการตามแผน 
 

Check 
นิเทศ/ติดตามตรวจสอบ 

เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน                       
และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

Action 
ประเมินผล/พัฒนาต่อยอด              

สู่ความยั่งยืน 

*กิจกรรม  
*ตัวชี้วัด  
*งบประมาณ 
* ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินกลยุทธ์ 

*SAR 

 * ระดับคุณภาพตาม
ตัวชี้วัดของโรงเรียน 

* สมศ. 

สร้างแรงบันดาลใจ 
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จากการศึกษาสภาพแวดล้อม และปัจจัยภายนอกและภายในของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด โรงเรียนต้ังอยู่
ในชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนอย่างดี ท าให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานที่ต้ังของโรงเรียนอยู่ใกล้หน่วยงานราชการ สถานี
ต ารวจ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอ าเภอ โรงเรียนมัธยม สาธารณสุขอ าเภอ ท าให้การ
ประสานงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าจะขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขาดแคลนครูและบุคลากร ที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  แต่มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรมีความมุ่งมั่นทุ่มเท ผู้บริหารมีความ
เป็นผู้น าทางวิชาการชุมชนให้ความร่วมมือ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สรุปผลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนอยู่ในลักษณะ  “เอื้อและแข็ง” 

กระบวนการในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด (SWOT 

Analysis) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ให้การสนับสนุน โดยรวบรวม
ข้อมูลที่ได้มาทั้งปัจจัยภายนอกและภายในร่วมกันประชุม  อภิปรายและวิเคราะห์ วิเคราะห์ โอกาส  อุปสรรค จุด
แข็ง จุดอ่อน โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย น าผลการวิเคราะห์ มาเป็นแนวทางสร้างนโยบาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์  ค่านิยม  วัฒนธรรมโรงเรียนและด าเนินการตามภารกิจเป็นแผนปฏิบัติการหรือแผนระยะสั้นให้มี
ความส าเร็จตามกรอบที่ต้ังไว้  ท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นท่ีน่าพอใจ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา  มีทักษะด้านศิลปะและเทคโนโลยี  ด ารงชีวิต
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน ครู
มีความมุ่งมั่นในการท างาน ชุมชนให้ความร่วมมือ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้วางกรอบเวลาในการวางแผนระยะสั้นหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนระยะยาวหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ปีงบประมาณ 2558 
–2561ประกอบด้วยหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิง
คุณภาพ วิธีด าเนินกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ก าหนดงบประมาณก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จใน
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และค านึงถึงเหตุการณ์ สภาวะแวดล้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีระบบควบคุม
ภายในของโรงเรียน มีแผนนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินติดตามตรวจสอบคุณภาพของแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
และผลในการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง(SAR(โดยรายงานผล
การปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้านเพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและได้น าผลการประเมิน เพื่อวิเคราะห์ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู 
ผู้บริหารและชุมชน มาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปกรณีมีเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ หรือมีโครงการพิเศษที่
ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนจะพิจารณาความเหมาะสม วิเคราะห์
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของทางโรงเรียน โดยมีงบบริหารจัดการเพื่อส ารองการใช้จ่ายงบประมาณ  
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 (2)นวัตกรรม (INNOVATION) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  มีการมอบหมายงานให้กับคณะครูผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ใช้นวัตกรรมCM ( 

Circle Meeting ) ประชุมวงกลมทุกเช้าก่อนเข้าเรียนทุกวันท าการ ท าให้ทราบปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  
ร่วมกันแก้ปัญหาได้ทันเหตุการณ์  สื่อสารสองทาง มีการท างานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 4 รูปแบบการประชุมวงกลมของนวัตกรรมCM (Circle Meeting) 
 

 จากภาพที่ 4 จะแสดงรูปแบบการประชุมวงกลม ผู้บริหารโรงเรียนใช้นวัตกรรมในรูปของกระบวนการสร้าง
ข้อตกลงและแนวปฏิบัติร่วมกันก่อนปฏิบัติงานซึ่งเรียกว่า นวัตกรรมCM (Circle Meeting)  เป็นการประชุมอย่าง
ไม่เป็นทางการทุกวัน บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดรูปแบบระบบงาน โดยเน้นที่องค์ความรู้ต่างๆในเชิงกล
ยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องระบบงาน บุคลากรทุกฝ่ายร่วมกันคิด วิเคราะห์ มีการประเมิน ทบทวน และ
วางแผนการตัดสินใจร่วมกัน ในแต่ละงานก็จะได้ข้อยุติลงความเห็นร่วมกัน จุดประสงค์และแนวทางเดียวกันใน
การตัดสินใจบุคลากรมีความเข้าใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ร่วมคิดร่วมท า จากนั้นร่วมกันลงมติเห็นชอบน าเสนอ
ผู้บริหาร ผู้บริหารมีการบริหารจัดการร่วมลงความเห็นเพื่อน าไปเป็นฐานในการตัดสินใจในเรื่องระบบงานของ
โรงเรียน  เป็นผู้น าโรงเรียนสู่ความส าเร็จด้วยนวัตกรรมCM (Circle Meeting) 
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 (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีการวางแผนในการการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
 
โดยมีตัวแทนผู้เรียน  ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท า  ซึ่ง

มีกระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์ โดย วิเคราะห์สภาพปัญหาและความจ าเป็นของโรงเรียนโดยวิเคราะห์
ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีเป้าหมายที่
พัฒนาให้ผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน  สื่อสารได้สองภาษามีทักษะด้านศิลปะและเทคโนโลยี  ด ารงชีวิตอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ที่ส าคัญส าหรับผู้เรียน คือ จัดการเรียนการสอนและบริหาร
จัดการโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นความเป็นผู้น า ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านศิลปะ และความรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความถนัด และ
ศักยภาพผู้เรียนสู่สากล   

มีกลยุทธ์ด้านพัฒนาบุคลากร โดยสร้างทีมงานที่เข็มแข็งและสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน
โรงเรียนมีบรรยากาศการท างานแบบกัลยาณมิตรสมัครสมานสามัคคีกันบนพื้นฐานการท างานแบบสามัคคี
วิจารณ์และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีการสร้างขวัญก าลังใจและสวัสดิการในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดียิ่งการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรของโรงเรียนให้ตรงกับความรู้ความสามารถและมี

Process 
 

Output 
*กลยุทธ ์

 

Input 
*วิสัยทัศน ์
 * พันธกิจ 
 * ก าหนดกรอบ/ทิศทาง 
 * ก าหนดเป้าหมาย 
 การก าหนดกลยุทธ ์

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
*โอกาส 
         * อุปสรรค 
 

สภาพแวดล้อมภายใน 
*จุดแข็ง 
           * จุดอ่อน 

 
feedback 

ปรับปรุงตามผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ 
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ความชัดเจนในภาระงานพร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของภาระงานและความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน 

จุดแข็งของโรงเรียนได้แก่บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมีครูชาวต่างชาติมา
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงมีหลักสูตรที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนท่ีดี
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เป็นประชาธิปไตยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมี
การถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์ในการท างานและมีวัฒนธรรมการท างานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญชุมชนเข้มแข็งและมีความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน  
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดเป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ  มีนักเรียนมาเข้าเรียนจากหลายต าบล 
หลายหมู่บ้าน และมีโรงเรียนที่ต้ังอยู่ใกล้เคียงเป็นจ านวน  4 โรงเรียน รวมทั้งมีโรงเรียนเอกชนต้ังอยู่ห่างจาก
โรงเรียนเพียง15  กิโลเมตร พร้อมให้บริการรถรับส่ง นักเรียนที่ไปเรียนส่วนใหญ่จะมีผู้ปกครองที่มีฐานะสถานะของ
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดจึงมีคู่แข่งขันสูง อีกทั้งนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาดมาจากชุมชนที่
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมาจากครอบครัวกัมพูชาที่มาเป็นลูกจ้างท างานให้กับ
ครอบครัวคนไทย โรงเรียนจึงมีนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนเป็นส่วนมาก ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอ  และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามนโยบายและกฎหมายทางการศึกษา ที่ข้าราชการ
ครู นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติตาม และโรงเรียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้กฎระเบียบ  
ข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไข เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2547 ซึ่งว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ. 2547 ว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้ง พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ว่าด้วยก าหนดต าแหน่งวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
และเงินประจ าต าแหน่ง ระเบียบกระทรวงการคลัง และประกาศของโรงเรียนที่ว่าด้วย การเบิกจ่ายต่างๆ ระเบียบ
ส านักนายกว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คือ การก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการการศึกษา และทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะก าหนด
ขึ้นมาใหม่ 
 เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลคลองหาด เป็นโรงเรียนที่ต้ังอยู่บริเวณชายขอบไทยกัมพูชา ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่
ทางหน่วยราชการสร้างขึ้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรให้กับประชาชนที่ไร้ที่อยู่อาศัยและไร้ที่ดินท ากิน ประชาชนส่วนใหญ่
จึงอพยพมาจากหลายจังหวัด จึงมีความแตกต่างทั้ง เผ่าพันธุ์ ความเป็นอยู่ อาชีพ ภาษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะ
ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนโรงเรียน อีกทั้งยังงบประมาณจากหน่วยงานจากทางราชการได้รับไม่
เพียงพอด้านการสร้างอาคารสถานที่ จึงต้องขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศ รัทธา จากผู้ประกอบธุรกิจการค้า  
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ห้างร้าน เช่น โลตัส  บิ๊กซี  ฯลฯ และผู้ปกครองบางส่วน  รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีโรงเรียนสาขา จึงต้อง
จัดสรรข้าราชการครูไปจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนสาขา 4 คน นักการภารโรง 1 คน ตลอดจนข้าราชการครูมี
การโยกย้ายบ่อย มีครูจัดการเรียนการสอนไม่ครบชั้น อาจท าให้เกิดจุดบอดขึ้นได้ 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนเพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดประชุม
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงกลยุทธ์ทิศทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทางเดียวกัน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองที่ได้จัดท าข้อตกลงกับหน่วยงานเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโดยมีการ
รายงานเสนอต่อผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองและครูและเพื่อรับรองการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในการด าเนินให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนได้มีการควบคุมก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามโครงการและผู้รับผิดชอบโดยใช้กระบวนการดังนี้  

1. ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเข้าใจกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนครูนักเรียนผู้ปกครอง 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ  

2. ประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสนับสนุนระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
3. จัดท าแผนงาน / โครงการให้สอดคล้องกับวาระองค์กรของส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ 
4. ก ากับติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน  / การใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
5. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและงบประมาณเพื่อทราบผลความคุ้มค่าในการลงทุน  

 (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (WORK SYSTEM and CORE 

COMPETENCIES) 
 สมรรถนะหลักที่ส าคัญของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด คือ   

1. มีครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอนร่วมกับครูไทย  
 2. มีการจัดท าวิจัยและ Best Practiceเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีสื่อ เทคโนโลยี และระบบอินเทอร์เน็ตท้ังระบบแลน และระบบWi-Fiในการบริหารจัดการและการ
เรียนการสอน ตลอดจนให้บริการกับชุมชน 

สมรรถนะที่ส าคัญของโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นท่ีประจักษ์ต่อชุมชนมีการท างาน
เป็นทีมอย่างเข้มแข็งผู้บริหารมีภาวะผู้น ามีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรเป็นอย่างดียิ่งมีบรรยากาศใน
การท างานแบบกัลยาณมิตรให้เกียรติซึ่งกันและกันร่วมคิดร่วมท าร่วมรับผิดชอบ ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
และก าหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน รวมทั้งมีระบบงานที่ส าคัญดังภาพที่ 6 
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ภาพท่ี 6ระบบงานโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบงานโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 

การบริหารทั่วไป 
 

การบริหารวิชาการ 
 

 

การบริหารงบประมาณ 
 

 

การบริหารบุคคล 
 

การพัฒนาหลักสูตร -  
-การนิเทศ 
-การพัฒนาแหลงเรียนรู้ 
-  เทคโนโลยีการพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม 
- การประเมินผลการวัดผล และ
เปรียบเทียบโอนผลการเรียน 
- การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

-การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่
ชุมชน 
การประสานความร่วมมือในการ -  
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
-การส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
- การแนะแนวการศึกษา 
- การวิจัดเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

 -จัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ 
- การบริหารบัญช ี
- การบริหารการเงิน 
- การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลรายงานการ
ใช้เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย ์
 
 

 -วางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 
 -เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
 -สรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง 
-  วินัยและการรักษา
วินัย 
- การออกจากราชการ  

-การด าเนินงานธุรการ 
- จัดท าส ามะโนผู้เรียนและรับนักเรียน 
 -งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งานบริการสาธารณะ 
- งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
- จัดระบบการบริหาร 
- พัฒนาองค์กรการศึกษาและ
หน่วยงานอื่น 
- งานประสานราชการกับเขตพื้นที ่
- ส่งเสริมและประสานงานการศึกษา 
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
- การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ  บุคคล  และบริหารทั่วไป 
- การส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
- การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
- ประสานงานพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
- งานพัฒนาระบบและเครือข่าย 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- การดูแลอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม 
- การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
- งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
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ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(STRATEGIC OBJECTIVES) 
 (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ(KEY STRATEGIC OBJECTIVES) 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ก าหนดกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ2558-
2561ในการพัฒนาโรงเรียน  5 กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้สื่อสารได้สองภาษามีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ใช้
เทคโนโลยีค้นคว้าหาความรู้อย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงตนอยู่ใน
สังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข  ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียนดังนี้  
 1. พัฒนาหลักสูตรด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.  พัฒนาครูให้มีให้มีความรู้ด้านการวิจัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.  ระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
 5.  จัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตารางท่ี 1แสดงการก าหนดกรอบเวลาในการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ของโรงเรียน  
 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรด้านการส่ือสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

ผลผลิตและผลลัพธ์ 
โครงการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. หลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

 -โรงเรียนมี
หลักสูตร
สถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

- หลักสูตร
สถานศึกษา 

ปี2551 มี
คุณภาพท า
ให้ผลการสอบ
ระดับชาตOิ-Net 

สูงกว่า
ระดับประเทศ5 

ปีติดต่อกัน 

- ครูนักเรียนและ
ผู้ปกครองพึงพอใจใน
หลักสูตร 

- ชุมชนให้การ
ยอมรับโดยเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

- คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 

- โรงเรียนในสังกัดมา
ศึกษาดูงาน 

- เป็นโรงเรียนแกนน า
หลักสูตรปี 2551 

1. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างนวัตกรรมและการ
วิจัย 

3. พัฒนาการจัดและ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 

4. นิเทศภายในแบบมี
ส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ 

5. นิทรรศการและ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
6. การพัฒนาและใช้
หลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ 

7. จัดการเรียนรู้สู่สากล 

2. ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร

- ผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นป.1-6 ร่วม

- หลักสูตร
สถานศึกษาปี

- ผู้ปกครองนักเรียน
และชุมชนโรงเรียน
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สถานศึกษา ประชุมภาคเรียนละ
2 ครั้งในการพัฒนา
หลักสูตร 

2551 ได้รับการ
ยอมรับจาก
ผู้ปกครองและ
กรรมการ
สถานศึกษา 

เครือข่ายน าแนวทาง
ของหลักสูตรไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมี
คุณภาพจนเป็นที่
ยอมรับ 

 

8. พัฒนาศักยภาพสู่
สากล 

9. ผลิตสื่อการเรียนรู้
และจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้และ
บริหารจัดการ 
10. ส่งเสริมการใช้ส่ือ
การสอนเรียนรู้ผ่าน
ระบบเครือข่าย 

 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรด้านการส่ือสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

ผลผลิตและผลลัพธ์ 
โครงการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
3. นักเรียนทุกคนเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ อย่างมีความสุข
ส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ทุก
คนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสูงทุกปีการศึกษา 

 -สถิติการมาเรียน
ของนักเรียน 

- สถิติการใช้
อินเทอร์เน็ตภายใน
โรงเรียน 

- นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

- นักเรียนจบ
หลักสูตรชั้น
ประถมศึกษาปี
ที ่6ทุกคน 

- นักเรียนจบ
หลักสูตรอย่างมี
คุณภาพ 

- นักเรียนทุกคน
ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นและเป็นคนดีมี
อาชีพของสังคม 

11. พัฒนาทักษะการ 
ส่ือสารอ่านเขียนรู้เรื่อง 

12. พัฒนาผู้สอนและ
นักเรียนแกนน าเพื่อพูด
ส่ือสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาต ิ

13. พัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร โดยครู
อาสาสมัคร
ชาวต่างชาต ิ
14. ห้องสมุดน่ารู้คู่
เทคโนโลยี 
15. ส่งเสริมการใช้ส่ือ
การสอนเรียนรู้ผ่าน
ระบบเครือข่าย 

4. ครูสอนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษทุกคนทุกชั้นใช้
หลักสูตรเป็นฐาน 

- ครูสอนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
ทุกคนทุกชั้นมี
แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้
หลักสูตรเป็นฐาน 

- ครูสอน
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมี
วิจัยชั้นเรียนทุก
คน 

- ครูสอน
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมี
กรณีศึกษา
นักเรียน
รายบุคคล 

- ผู้ปกครองนักเรียน
นักเรียนชุมชน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้การยอมรับและ
ศรัทธาคร ู

5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนใน
การพัฒนาหลักสูตร 

- ผู้บริหารจัดสรร
งบประมาณให้กับ

-หลักสูตร
สถานศึกษา

- ทุกฝ่ายยอมรับ
หลักสูตรสถานศึกษา 
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งานวิชาการด้าน
หลักสูตร 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย
และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการวิจัยที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ผลผลิตและผลลัพธ์ 
โครงการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถวิจัยชั้นเรียนได ้

- ครูทุกคนมีวิจัยชั้น
เรียนและน าผลมา
พัฒนาจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- ครูมีวิจัยอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ1

เรื่อง 

- นักเรียนได้รับ
การพัฒนาด้าน
การเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพทุกคน 

- นักเรียนผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ กระบวนการคิด 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างนวัตกรรมและการ
วิจัย 

3. พัฒนาสถานศึกษา
ต้นแบบการคัดลายมือ 

4. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนตามความถนัด
และความสนใจ 

5. พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง 

 

 
กลยุทธ์ท่ี 3ระดมทรัพยากรในการบริหารจัดการและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผลผลิตและผลลัพธ์ 
โครงการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. มีครูตามเกณฑ์ สพฐ .
ก าหนด 

- ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์
สพฐ. 

- มีคุณภาพเป็น
ตามเกณฑ ์

- นักเรียนผู้ปกครอง
ชุมชน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความ
เชื่อมั่นและศรัทธา
จนท าให้นักเรียน
เพิ่มขึ้นทุกป ี

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ 
2. ระดมทรัพยากรเพื่อ
การบริหารและจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
3. บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในห้องเรียนและ

2. งบประมาณในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

- มีงบประมาณ
เพียงพอในการจัด
การศึกษาของ

- การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
มีคุณภาพ 

- ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนสูง 
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โรงเรียน ปฏิบัติการ 

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

3. มีห้องเรียนห้องพิเศษและสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อการเรียนการสอน
เพียงพอ 

- มีห้องเรียนและ
ห้องพิเศษตาม
เกณฑ ์

- นักเรียนศึกษา
หาความรู้จาก
ห้องพิเศษเป็น
แหล่งเรียนรู้ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นเรียนอย่างมี
ความสุขสนุกสนานและ
นักเรียนไม่ขาดเรียน 

4. ด้านการบริหารจัดการ - สถานศึกษา
บริหารจัดการโดย
ใช้หลักธรรมมาภิ
บาล 

- เป็นสถานศึกษา
ปลอดทุจริต 

- ชุมชนให้การ
ยอมรับและ
สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดการศึกษาทุก
กิจกรรม 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

ผลผลิตและผลลัพธ์ 
โครงการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. แหล่งเรียนรู้ 

   - ภายในห้องเรียน 

   - ภายนอกห้องเรียน 

2. ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรู้ 
   - ห้อง 

ปฏิบัติการ 

ทางภาษา 

   - ห้องสมุด 

   - ห้องพลศึกษา 

   - ห้องคอมพิวเตอร ์
   - ห้องภาษาไทย 

   - ห้องสังคมศึกษา 

   - ห้องศิลปะ 

3. นักเรียนทุกคนเรียนรู้จาก
กลุ่มประสบการณ์ต่างๆ 

- โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนและ
ภายนอกห้องเรียน 

- ครูทุกคนใช้แหล่ง
เรียนรู้จาก
ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆในการจัดการ
เรียนการสอน 

- ครูทุกคนใช้
เทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการและ
จัดการเรียนรู ้
 

- สถิติการมาเรียน
ของนักเรียน 

- สถิติการใช้
เทคโนโลยี 
- นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้
ใฝ่เรียนศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

- แหล่งเรียนรู้มี
คุณภาพท าให้
นักเรียนเข้าใจการ
เรียนได้ง่ายและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

- แหล่งเรียนรู้
เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมดแหล่ง
เรียนรู้ซึ่งเป็นที่
ยอมรับจากครู
และนักเรียน
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

- นักเรียนเข้าใจ
ง่ายขึ้นเมื่อใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ 

- นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข 

- 

- นักเรียนครูและ
ผู้ปกครองพึงพอใจ
ในแหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- นักเรียนสอบ
ระดับชาต ิ(O-Net) 

ได้คะแนนสูงกว่า
ระดับเขตและ
ระดับประเทศ
จ านวน5ปีติดต่อกัน 

- นักเรียนจบ
หลักสูตรชั้นสูงสุด
ทุกคน 

- นักเรียนทุกคน
ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นเป็นคนดีของ
สังคม 

1. ค่ายเทคโนโลยีสู่การ
เรียนรู้ 

2. ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนด้านศิลปะ 

3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ 
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในห้องเรียนและ
ปฏิบัติการ 

5. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

6. ผลิตสื่อการเรียนรู้
และจัดหาสื่อเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้และ
บริหารจัดการ 
7. ส่งเสริมการใช้ส่ือการ
สอนเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่าย 
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กลยุทธ์ท่ี 5 จัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลผลิตและผลลัพธ์ 
โครงการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ 
1. หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

   - คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

2. ครูจัดการเรียนการสอนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักเรียน 

- โรงเรียนมีหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ครูและนักเรียนน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

- นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นไป
ตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

- หลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณภาพ 

- นักเรียนใช้ชีวิต
อย่างมีเหตุผลมี
ภูมิคุ้มกัน 

- นักเรียนมีทักษะ
ในการด ารงชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ครูและนักเรียน
ทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

- นักเรียนผู้ปกครองพึง
พอใจในหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ชุมชนให้การยอมรับ
ในการจัดการเรียนการ
สอนของคร ู
- นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ในระดับ3ขึ้นไปทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- นักเรียนทุกคนผ่าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี
และดีเย่ียม 
- นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การด ารงชีวิต 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ตลาดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ส่งเสริมการสร้างนิสัย
แห่งความดีคู่คุณธรรม
จริยธรรม 

 

 

 (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(STRATEGIC OBJECTIVES 

CONCIDERATIONS) 

 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้ระดมความคิดเห็นในการก าหนดวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์  
การจัดการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานมี 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเทคโนโลยีเน้นจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน นักเรียนศึกษาหาความรู้ ครูและนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน  
 ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีคุณธรรมจริยธรรมได้
มาตรฐาน ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนมีสื่อ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม บริหารจัดการโดยให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 ด้านศิลปะและความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้นักเรียนมีทักษะความรู้ด้านศิลปะและมีองค์
ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านศิลปะและหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้เกี่ยวข้อทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 
 ด้านการวิจัย โรงเรียนมีวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่าง 
ๆ ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน น าวิจัยมาเป็นแนวทางในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
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Do 
จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้อง 

แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี 
มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์เชิงปริมาณ/
คุณภาพ ผลลัพธ์ งบประมาณ และระยะเวลา 

 ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนสู่สากล ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างทั่วถึงหลากหลายตามความถนัดและตามศักยภาพ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับในการจัดการ
เรียนการสอน โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดท า
หลักสูตรของสถานศึกษา 
 ด้านการส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารสู่ความเป็นมือ
อาชีพ ครูและนักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร นักเรียนและผู้ปกครองให้การ
ยอมรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบพหุภาษาเพื่อการสื่อสาร  
 2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development 

and DEPLOYMENT) 

(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Development) 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลคลองหาดประกอบด้วยโครงการที่ได้จากการด าเนินการตาม

กระบวนการกลยุทธ์  มีหลักการและเหตุผล มีวัตถุประสงค์เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  มีผลลัพธ์  ผลผลิต  มีการ
ก าหนดงบประมาณ  มีระยะเวลา มีผลการด าเนินที่คาดว่าจะได้รับมีการประเมินวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับผลที่
เกิดจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการมาสรุปหาสาเหตุของปัญหาและทางแก้ไข มีการนิเทศ ก ากับติดตาม จาก
ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของโครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นและมีการ
ประเมินผลความส าเร็จของโครงการและโรงเรียนมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการโดยยึดหลักกระบวนการ  PDCAมี
การร่วมวางแผนโดยบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังภาพที่7 

 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 
 

 
 

 

 

 

Pian 

แต่งตั้งคณะท างาน 
ทบทวนกิจกรรม /โครงการ  

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปี 

Check 

นิเทศ ก ากับ และติดตาม 
รายงานและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม/

โครงการประจ าปี 

Action 

วิเคราะห์และประเมินผล 
การด าเนินกิจกรรม /โครงการประจ าปี  
สรุปหาสาเหตุและทางแก้ไขปัญหา 
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ภาพท่ี 7การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 (2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (ACTION PLAN Implementation) 
โรงเรียนได้มีการด าเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติไปยังบุคลากร ผู้ปกครอง และ  

กรรมการสถานศึกษา โดยประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อสร้างความเข้าใจและ  
ผลักดันให้  มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด าเนินการ
ตามแผนโดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เผยแพร่สร้าง
ความรู้ความเข้าใจไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อน าแผนปฏิบัติการไปด าเนินงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับเกณฑ์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ฝ่ายบริหารก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนโดยจัดท าเป็นค าสั่งของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
แผนงานแผนอัตราก าลังและภาระงานวางระบบการปฏิบัติให้ชัดแจนเพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นพัฒนาระบบการสื่อสารทุกช่องทางให้ทุกช่องทางสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้
แม่นย าและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอพร้อมกันนี้โรงเรียนได้ก าหนดผู้รับผิดชอบกลยุทธ์โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี ตรวจสอบด้วยระบบคุณภาพPDCAดังภาพที่8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพท่ี 8การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ 

 

Pian 
1.ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
2.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาอนุมัติ 
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม /โครงการ  

Do 
1. จัดท าค าสั่งตามภาระงานระบบ 
การปฏิบัติงาน 
2. ด าเนินงานตามกิจกรรม /โครงการ  
 

 

 

Check 
นิเทศ ก ากับ และติดตาม 

รายงานและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม /โครงการ  

Action 
วิเคราะห์และประเมินผล 

การด าเนินกิจกรรม /โครงการประจ าปี  
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 (3) การจัดสรรการทรัพยากร (Resource Allocation) 
ในการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน  โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก

หน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  แต่ทางโรงเรียนอนุบาลคลองหาดยังได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณจากผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้มีอุปการคุณ  เป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนทางโรงเรียนมีโครงการจัดหา
งบประมาณส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่สากล เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนไม่สะดุดในการบริหาร
จัดการงบประมาณของโรงเรียนนั้นมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท  มีส่วนร่วม  และรับรู้ในการบริหารจัดการงบประมาณมีการประชุมกับทุกฝ่าย เพื่อ
จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม รวมทั้งจัดท าทะเบียนคุมการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกจ่าย  การใช้งบประมาณตามโครงการ เพื่อเป็นการตรวจสอบก่อนด าเนินโครงการอีกครั้ง  นอกจากน้ีโรงเรียน
ยังได้มีการประชุมบุคลากร เพื่อจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อเป็นการวางแผนแนวทางควบคุม 
ติดตามการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งโดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะ
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ก าหนดงบประมาณตามความส าคัญหรือประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับของแต่ละโครงการโรงเรียนได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงปริมาณและวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ  
ผลลัพธ์  ผลผลิตตลอดจนผลที่คาดว่าจะได้รับ ของการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน
ในทุกโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  มอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก าหนดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายประจ าปีหรือต้ังงบประมาณตามความจ าเป็นที่ต้องด าเนินงานแต่ละโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ผู้รับผิดชอบจะมีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เพื่อวิเคราะห์ถึงความส าเร็จในแต่ละโครงการ  รวมทั้งโรงเรียนยังมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานในการจัดการทรัพยากรด้านอ่ืนๆเช่น 
การเงินงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารวิชาการมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มบริหารงาน เพื่อสนับสนุนให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุผลการด าเนินงานของ
โรงเรียน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนน าผลการวิเคราะห์โครงการทุกโครงการมาจัดท าเป็น
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR)  และรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทุกปีการศึกษา 
 (4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีการด าเนินการวางแผนวิเคราะห์เกี่ยวกับจ านวนบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมดใน
โรงเรียนว่า มีบุคลากรที่สามารถจะเลื่อนต าแหน่ง หรือในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะ
ค านึงถึงแผนอัตราก าลังของโรงเรียนโดยด าเนินการรวบรวมรายชื่อและข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายและ ด าเนินการเสนอเรื่องไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 
เพื่อขออนุมัติจาก ก.ค.ศ. เพื่อขอแต่งตั้งสั่งย้าย และสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แล้วแต่กรณีตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  เมื่อครูและบุคลากรทางการศึกษามีการโยกย้ายไป ทางโรงเรียน
ก็มีนโยบายเรียกบรรจุแต่งตั้งวิชาสาขาเดิม รวมทั้งมีการจัดครูเข้าชั้นเรียนตรงตามสาขาวิชาเอก  มี การจัดสรร
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งบประมาณเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของบุคลากรมีระบบการพัฒนาบุคลากร การเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มของครูผู้ช่วย โดยผู้บริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยง ให้ค าชี้แนะ นิเทศ 
ประเมินการปฏิบัติงานมีแบบประเมิน และการรายงานผลตามโครงสร้างและปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ผู้บริหารปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล ยอมรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรทางวิชาชีพครูและบุคลากรใน
โรงเรียนมีการท างานเป็นทีม  มีความรักและสามัคคีกันในหมู่คณะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความส าเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
  (5) ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASUREMENT)ตัววัดหรือตัวชี้วัดผล
การด าเนินการท่ีส าคัญ(KEY PERFORMANCE MEASURES or INDICATORS) 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ด าเนินการเมื่อโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในปีงบประมาณ จะด าเนินการ
ประเมินโครงการ รายงานกิจกรรมหรือโครงการน าเสนอสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ  ประโยชน์ของ
โครงการที่ได้รับสรุปประเด็นปัญหาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในจัดท าแผนปฏิบัติการในปี
ถัดไป และติดตามตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามแผนที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและติดตามการใช้งบประมาณ
จากโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยใช้ระบบ PDCAตรวจสอบโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ถ้าผลของการตรวจสอบได้ผลประโยชน์และมีความเป็นไปได้แล้ว จะท าให้การตัดสินใจ 
ด าเนินการตามแผนโครงการจะมีข้อผิดพลาดน้อย และได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือการตรวจสอบที่หลากหลายและมีคุณภาพ
สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR)และมีการน า
ผลการประเมินของสมศ. ผลการประเมินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาทุกครั้งไป
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยใช้ระบบ
การบริหารจัดการมาบูรณาการกับระบบPDCAบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนสังคมและหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้โรงเรียนยังได้น านวัตกรรมในด้านการบริหาร
จัดการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการติดตามและประเมินผลดังภาพที่ 9 
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ภาพท่ี 9 วงจรเดรมมิ่งในการติดตามความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนระยะยาว และมาจัดท าเป็นแผน  

ระยะสั้นหรือแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ก่อนมีการน าแผนไปปฏิบัติ โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
วัตถุประสงค์ให้รับทราบทั่วกัน ทั้งครู และนักเรียน ตลอดถึงคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบในการใช้
แผน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการว่าให้ผลส าเร็จที่ยั่งยืน โรงเรียนจะมีการวางแผน มีการจัดต้ังหัวหน้าโครงการ 
ทีมงาน และท าแผนโครงการ โดยมีการก าหนดกิจกรรมย่อยต่างๆ และก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมย่อยนั้น 
รวมถึงการก าหนดค่าใช้จ่าย เวลา และ ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติที่ชัดเจนใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน ทีมงานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ด าเนินการสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  
 (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS) 
 1.โรงเรียนคาดการณ์ว่าผลการทดสอบระดับชาติ( O-NET)ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับ
เขตพื้นที่และสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้(สูงขึ้นตามล าดับทุกปี) ในการจัดล าดับของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 2.ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่และ
ระดับประเทศ และได้ร้อยละ 50 ขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่แข่งขันต้องได้มากกว่า  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีคุณภาพอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไปทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4. นักเรียนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนทุกคน  
 5. นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่ได้ห้องเรียนสองภาษา ( EIS)มี
จ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
 6. ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้เหรียญทองระดับชาติเพิ่มขึ้น  
 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามค่ามาตรฐานของโรงเรียนที่ต้ังไว้สูงขึ้นตามล าดับ 
 8. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผ่านระดับดีและดีเยี่ยมทุกคน  
 9. นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องร้อยละ  95   
 10.จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรเทียบเคียงMEP (Mini English Program) 
 11. บุคลากรทางการศึกษามีผลงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานอื่นๆ  

โรงเรียนด าเนินการมีการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนตามความถนัดพัฒนาด้านทักษะการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรักชาติ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์มีความรู้ความสามารถเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆทั้งจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศจากผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากโรงเรียนมีผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การและกลยุทธ์ที่วางไว้และได้ก าหนดผลลัพธ์ผลการด าเนินการของโรงเรียนตามมาตรฐาน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม  
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 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification) 

แผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีความยืดหยุ่น  ซึ่งกิจกรรม/โครงการสอดคล้องเหมาะสม
กับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมอัตลักษณ์เอกลักษณ์และแผนกลยุทธ์รวมทั้งมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น  แต่การ
ปรับเปลี่ยนใด ๆ ก็ตามจะเกิดจากความเห็นชอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน 

โรงเรียนจะด าเนินการวิเคราะห์กิจกรรมของโครงการ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน โดยค านึงถึงปัจจัย
ต่อไปนี้ คือ ด้านการเงิน(Financial)ด้านการบริหาร(Managerial)ด้านเทคนิค(Technical analysis)ด้าน
เศรษฐกิจ (Economic) ร่วมกับคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนว่ามีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ในการน าไปใช้ในโครงการมากน้อยเพียงใดบรรลุตรงตามเป้าหมายแนวทางที่ร่วมกันก าหนดไว้
หรือไม่และผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละกิจกรรมของโครงการเป็นไปทางใด โดยโรงเรียนมีแผนการติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเป็นระยะอย่างชัดเจนดังนี้  

1. จัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยได้รายงานผลการปฏิบัติงาน  
2. น าผลประเมินมาท าการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู ผู้บริหารและชุมชน ถึงปัญหาอุปสรรค์ที่

เกิดขึ้นที่ท าให้งานตามโครงการต่างๆ ไม่ประสบผลส าเร็จแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขระบบงาน ปรับปรุงข้อก าหนด
ของกระบวนการท างานตามแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในปีต่อไป  
 3. วางแผนฉุกเฉินไว้รองรับ เช่นแผนการป้องกันอุบัติภัยต่างๆแผนการป้องกันด้านสาธารณูปโภค             
การปรับแผนกรณีที่กลุ่มงานบริหารหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมีงบประมาณเหลือจ่ายจากแผนที่วางไว้โดยมี การ
เปลี่ยนแปลงโครงการ กิจกรรม งบประมาณ และโรงเรียนมีการต้ังงบประมาณส ารองในกรณีฉุกเฉิน 

ในกรณีมีเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ หรือมีโครงการพิเศษที่ต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน ตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนจะพิจารณาความเหมาะสม วิเคราะห์ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของทาง
โรงเรียน โดยมีงบบริหารจัดการเพื่อส ารองการใช้จ่ายงบประมาณ  

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

Stakeholder) 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาจึงมุ่ง

ให้นักเรียนประสบความส าเร็จทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากลการรับฟังเสียงนักเรียนทั้งปัจจุบันอดีต
และอนาคตย่อมน าไปสู่การพัฒนาของหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนและสร้างความผูกพันของ
ศิษย์ท่ีมีต่อโรงเรียนสรุปความสัมพันธ์ได้ดังภาพที่10 
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การมอบ 

หมายงาน 

ส ารวจ 

ช่องทาง 

วิเคราะห์ 

ประเด็น 

รับฟัง 
และ 

ช่องทาง 

สังเคราะห์ 

ข้อมูล 

ส่งต่อ 

ข้อมูล 

การติดตาม 

การจัดการ 
ข้อร้องเรียน 

ประเมินผล 

การจัดการ 
ข้อร้องเรียน 

ประเมินผล 

ความพึง 
พอใจของ 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10ความสัมพันธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  
 
ก. การรับฟังนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Listening) 

(1) นักเรียนปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Current STUDENTS and Stakeholders) 

  โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้จัดวางระบบการรับฟังเสียงของนักเรียนปัจจุบัน แสดงดังภาพที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี11ระบบการรับฟังเสียงนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

 
ระบบการรับฟังเสียงนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนอนุบาลคลองหาดเริ่มจากองค์ประกอบที่ 1การ

มอบหมายงานคณะบุคคลผู้รับผิดชอบโดยผู้อ านวยการโรงเรียนได้ด าเนินการแต่งตั้งเป็นค าสั่งโรงเรียนที่มี

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

หลักสูตร 
การเรียนการสอน 

และบริการอื่น ๆ ความไม่พอใจ 

ความพอใจ 

การจัดการ 
ข้อเรียกร้อง 

ทบทวน 

งานประจ า งานกลยุทธ ์

งานประจ า 

เสียงของนักเรียนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักสูตร การเรียน 

การสอน 

บริการ 
อ่ืน ๆ 

การสร้างความสัมพันธ ์
 

ความผูกพัน 
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คณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้างานการบริหารงานวิชาการเป็นประธานหัวหน้าระดับชั้นอนุบาล หัวหน้าช่วง
ชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2เป็นกรรมการคณะท างานด้านการรับฟังนักเรียนโดยมีงานแนะแนวเป็นกรรมการและ
เลขานุการโรงเรียนได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ด าเนินการตามระบบประชุมชี้แจงคณะกรรมการให้
เข้าใจถึงแนวทางที่จะน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้ององค์ประกอบที่  2ส ารวจช่องทางคณะท างานได้ศึกษาหลักสูตร
โรงเรียนฯกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆโดยต้ังเป็นประเด็นเพื่อใช้เป็นข้อเรียกร้องของนักเรียน
องค์ประกอบที่ 3การวิเคราะห์ประเด็นที่นักเรียนจะแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการรับฟังคณะท างานได้ใช้
เทคนิคการประชุมกลุ่ม(Focus Group)เพื่อก าหนดเป็นประเด็นและช่องทางในการรับฟังเสียงโดยยึดช่องทาง
ตามที่ก าหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 2  เป็นกรอบในการด าเนินการในส่วนช่องทางในการรับฟังเสียงคณะท างานได้
ใช้บทบาทหน้าที่ของครูประจ าชั้นเข้ามามีบทบาทในการรับฟังเสียงนักเรียนโดยตรงผ่านแบบฟอร์มการสรุป
รายงานข้อเรียกร้องเป็นรายสัปดาห์และสรุปรายงานตามสายงานตามโครงสร้างการบริหารพร้อมทั้งเปิดช่องทาง
ให้นักเรียนเสนอข้อเรียกร้องโดยตรงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศหรือยื่นข้อเสนอด้วยวาจา
หรือลายลักษณ์อักษรองค์ประกอบที่ 4การสังเคราะห์ข้อมูลคณะท างานได้รวบรวมข้อมูลตามประเด็นที่ได้ก าหนด
ไว้ในเบื้องต้นตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลในเรื่องของความน่าเชื่อถือตามกรอบประเด็นที่ได้ก าหนดไว้จัดจ าแนก
ข้อมูลในแต่ละประเด็นพร้อมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเป็นเอกสารน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อรับทราบและตัดสินใจองค์ประกอบที่  5 การส่งต่อข้อมูลคณะท างานได้จัดท า
เอกสารแยกประเภทของข้อมูลตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านสายงานตามโครงสร้างการบริหารโดยแยกประเด็นที่
ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือปรับปรุงได้ทันทีคณะท างานได้รวบรวมไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีต่อไปองค์ประกอบที่ 6การติดตามการจัดการข้อเรียกร้องคณะท างานได้ศึกษาการแก้ปัญหาการปรับปรุง
ที่ได้ด าเนินการไปในองค์ประกอบที่ 5ถึงปัญหาอุปสรรคความส าเร็จของการแก้ปัญหารวบรวมเพื่อฝ่ายบริหาร
พิจารณาแก้ปัญหาต่อไปองค์ประกอบที่ 7ประเมินผลการจัดการข้อเรียกร้องคณะท างานได้ประเมินประสิทธิภาพ
การแก้ปัญหาและปรับปรุงข้อเรียกร้องเพื่อตรวจสอบความเป็นระบบPDCA ความพึงพอใจต่อวิธีการแก้ปัญหา
และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นฐานในการแก้ปัญหาและประเมินประสิทธิผลตามประเด็นข้อเรียกร้องและ
ความคาดหวังของนักเรียนองค์ประกอบที่ 8  เป็นการประเมินผลลัพธ์เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการข้อเรียกร้องโดยคณะท างานได้ก าหนดตัวชี้วัดที่มีความส าคัญคือร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการข้อเรียกร้องของนักเรียนปัจจุบันต่อหลักสูตรฯการจัดการเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆ  
 (2) นักเรียนอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Potential STUDENT and Stakeholders) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้จัดการระบบการรับฟังเสียงของนักเรียนในอนาคตแสดง  
ดังภาพที่12 
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ภาพท่ี12ระบบการรับฟังเสียงของนักเรียนอนาคต 

 
นักเรียนในอนาคตของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ประกอบด้วยนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียน

ทั่วไปที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 และ 6 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการรับฟังของนักเรียนกลุ่ม
นี้วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือข้อมูลจากการรับฟังเสียงจะน าไปใช้ปรับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลและคุณภาพคือความพึงพอใจของนักเรียนวิธีการรับฟังเสียงของนักเรียนในอนาคตมีระบบการรับ
ฟังเสียงดังดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 การมอบหมายงานผู้อ านวยการโรงเรียนได้ออกค าสั่งมอบหมายงานในรูป
คณะกรรมการประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานหัวหน้าระดับชั้นอนุบาล หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 เป็นกรรมการคณะท างานด้านการรับฟังนักเรียนโดยมีคณะกรรมการงานแนะแนวเป็นกรรมการ
และเลขานุการคณะท างานประชุมโดยมีผู้อ านวยการชี้แจงแนวทางการด าเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจ
องค์ประกอบที่ 2 การก าหนดช่องทางการรับฟังนักเรียนอนาคตคณะท างานได้จัดประชุมวิเคราะห์ทางเลือก
ก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมโดยย้อนมาทบทวนกิจกรรมที่เคยปฏิบัติในรอบปีที่ผ่านมาประเมินกิจกรรมที่มีโอกาส
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดโดยใช้ข้อมูลจากงานแนะแนวจนได้ช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อก าหนด
กิจกรรมการรับฟังเสียงของนักเรียนอนาคตอาทิกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการส ารวจซึ่งเป็น
กิจกรรมหลักๆที่ผ่านการศึกษาความเป็นไปได้และเป็นทางเลือกของช่องทางการรับฟังในระดับต้นๆองค์ประกอบที่ 
3 การจัดการข้อมูลคณะท างานได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบเสนอความต้องการและการ
สัมภาษณ์วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจนได้ข้อมูลที่มีความเป็นไปได้ที่จะน ามาปฏิบัติและจ าแนกประเภทของ
ของข้อมูลตามกลุ่มของข้อมูลที่ได้รับองค์ประกอบที่ 4การส่งต่อข้อมูล โรงเรียนก าหนดงาน/กิจกรรม/โครงการที่

1. การมอบ 

หมายงาน 

2. ก าหนด 

ช่องทาง 
การรับฟัง 

6. ประเมินผล 

การจัดการ 
ตามข้อเสนอ 

3. จัดการ 
ท าข้อมูล 

4. ส่งต่อ 

ข้อมูล 

5. การจัดการ 
ตามข้อเสนอ 
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สนองข้อมูลโดยจ าแนกตามกลุ่มงานประจ าและกลยุทธ์ของโรงเรียนตรวจสอบความเป็นไปได้ของกิจกรรมและ
ความครอบคลุมของการสนองข้อมูลองค์ประกอบที่ 5การจัดการตามข้อเสนอโรงเรียนใช้การด าเนินงานตามสาย
งานโครงสร้างการบริหารและงานกลยุทธ์ก ากับนิเทศติดตามใช้กระบวนการปกติที่โรงเรียนใช้ก ากับการจัด
การศึกษาองค์ประกอบที่ 6ประเมินผลการจัดการตามข้อเสนอทั้งด้านประสิทธิภาพของระบบการรับฟังการ
ด าเนินการของกิจกรรมประเมินประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายและประเมินคุณภาพที่ความพึง
พอใจเริ่มจากการศึกษากิจกรรมตามข้อเสนอเพื่อก าหนดประเด็นข้อค าถามในการเกิดความเชื่อมั่นและวิธีการเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้ตัวชี้วัดเป็นกรอบในการประเมินเทียบกับค่าเป้าหมาย  
 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียน (Determination of STUDENT 

and Stakeholders Satisfaction and ENGAGEMENT) 

(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน(Satisfaction, Dissatisfaction and 

ENGAGEMENT) 
  (1) ความพึงพอใจและความผูกพัน 
 สืบเนื่องจากระบบการรับฟังเรื่องของนักเรียนปัจจุบัน (ภาพที่ 13) จากองค์ประกอบที่ 4คือ 
การสังเคราะห์ข้อมูลคณะกรรมการได้สังเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ประเภทคือข้อมูลที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ต่อหลักสูตรฯการจัดการเรียนการสอนและการบริการอ่ืนๆในส่วนข้อมูลที่มีความพึงพอใจโรงเรียนได้ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าความพึงพอใจนั้นจะน าไปสู่ความผูกพันของนักเรียนกับโรงเรียนแสดงดัง
ภาพที่13 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 13วงจรสร้างความผูกพันของนักเรียนต่อหลักสูตรและการบริการอ่ืนๆ  

(1) วิเคราะห์ข้อมูล 

ด้านความพึงพอใจ 
(3) รวมรวมข้อมูล (2) ส่ือสาร 

 

(6) ประเมินความผูกพัน 

... 
(5) ประเมินประสิทธิภาพ

ของกิจกรรม 

(7) วิเคราะห์/ปรับปรุง/ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(4) การจัดกิจกรรม 

สร้างความผูกพัน 
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คณะกรรมการได้น าความพึงพอใจที่ได้จากการรับฟังเสียงของนักเรียนปัจจุบันรวมถึงนักเรียนในอดีตมา
วิเคราะห์แยกกลุ่มนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรฯทั้งระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา พร้อมตรวจสอบ
ข้อมูลถึงความถูกต้องและระดับของความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯการเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆโดยสื่อสาร
ย้อนกลับกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการยืนยันความถูกต้องการย้อนกลับคณะท างานได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการหาค าตอบพร้อมความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อองค์ประกอบที่จะช่วยสร้างความผูกพันของนักเรียน  
ผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของความผูกพันพบว่าในห้าองค์ประกอบแรกที่
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันได้แก่ครูท าหน้าที่เป็นครูประจ าชั้นกิจกรรม
ส่งเสริมประสบการณ์ต่างๆที่โรงเรียนจัดพฤติกรรมการสอนของครูสภาพแวดล้อมที่นักเรียนได้ใช้บริการและความรู้
ความสามารถของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและยังมีองค์ประกอบที่มีผลต่อความผูกพันของนักเรียนอ่ืนๆอีกเช่นคุณภาพ
ของห้องเรียนการให้บริการสาธารณูปโภคฯลฯข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนได้น ามาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดกิจกรรมโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพฯและแผนปฏิบัติการประจ าปีและได้ก าหนด
ไว้ในบทบาทหน้าที่ท่ีหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารต้องปฏิบัติเมื่อโรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีตามงานประจ าตามโครงสร้างการบริหารคณะท างานได้วัดและประเมินประสิทธิภาพการท างานเพื่อ
ประเมินความเป็นระบบความพึงพอใจและความรู้ที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพื่อผสานความผูกพันเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินการในแต่ละปีคณะท างานได้ประเมินประสิทธิผลของวงจรสร้างความผูกพันของนักเรียนจากตัวชี้วัดส าคัญ
คือร้อยละของนักเรียนที่พึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการที่ส่งผลต่อความผูกพันในระดับดีและดีมาก  
 จากวงจรของการสร้างความผูกพันคณะท างานได้ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และก าหนดกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงให้จ านวนที่มีนักเรียนที่มีความผูกพันต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดเมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ.2561และเป้าหมายที่ก าหนดในรอบการด าเนินการของแผน
ต่อๆไป 
 (2) ความไม่พึงพอใจ 

โรงเรียนได้จัดการความไม่พึงพอใจในระบบเดียวกับการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันแต่จะเน้น
การแก้ปัญหาเพื่อสนองความไม่พึงพอใจนั้นทั้งในการด าเนินการตามระบบงานประจ าตามโครงสร้างการบริหาร
กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นการสนับสนุนตัวชี้วัดส าคัญด้านความพึงใจ  

(3) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to Competitors) 

โรงเรียนส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปรียบเทียบกับของคู่แข่งน ามา
เปรียบเทียบและน ามาสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และการบริการการศึกษา โดยทบทวนข้อมูลปีที่ผ่านมาจากผู้น าระดับสูงหรือผู้แทนของ
โรงเรียนท าให้ได้ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป นอกจากน้ีโรงเรียนได้น าข้อมูลความ
พึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มาพัฒนาระบบการรับนักเรียนในปี
การศึกษาถัดไป 
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3.2 ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Engagement) 
ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Product Offerings Student 

and Stakeholder Support) 

(1) หลักสูตร(Product Offering) 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรโรงเรียนฯการเรียนการสอนและบริการ

อ่ืนๆดังปรากฏในโครงร่างด้านผลิตภัณฑ์เพื่อให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจและความผูกพันกับโรงเรียนโรงเรียนได้
เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของหลักสูตรฯกิจกรรมการเรียน
การสอนและการบริการอ่ืนๆดังแสดงได้ตามภาพท่ี 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี14วงจรการก าหนดข้อก าหนดของหลักสูตรฯการจัดการเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆ  

 
 ข้อก าหนดต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้ก าหนดขึ้นภายใต้ภาพที่ 14 

โดยเริ่มจากการศึกษาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนถึงองค์ประกอบที่ส าคัญและความเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กับการเรียนการ
สอนและการบริการอ่ืนๆผลการศึกษาข้อก าหนดดังกล่าวที่คณะกรรมการสถานศึกษาได้ผ่านการเห็นชอบว่า
ข้อก าหนดเหล่านั้นมีผลอย่างไรต่อการจัดกลุ่มนักเรียนที่ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรฯเป็นที่ยอมรับของ
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนได้ท าการทบทวนข้อก าหนดเหล่านั้นจากข้อเรียกร้องของนักเรียนปัจจุบัน
และนักเรียนในอดีตเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อก าหนดเหล่านั้นเป็นที่พึงพอใจของนักเรียนแล้วน าเสนอต่อผู้มี
อ านาจตัดสินใจในระดับผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาฯเพื่อประกาศใช้ต่อไปภายหลัง

1. ศึกษา 
ผลิตภัณฑ์ของ 

โรงเรียน 

6. ประเมิน/ 

วิเคราะห์/ปรับปรุง/ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2. วิเคราะห์ 

ข้อก าหนด 

3. ทบทวน 

ข้อก าหนด 
4. น าเสนอ 

ผู้บริหาร 
ตัดสินใจ 

5. ประกาศใช้ 

3 

2 

3

2 

4

2 
5

2 
6

2 
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ประกาศใช้หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องคณะกรรมการได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อน าไปปรับปรุงในรอบด าเนินการต่อไป 

(2) การสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้จัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรฯที่เน้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรฯในแต่ละกลุ่มสาระอย่างครบถ้วนโดยเน้นที่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งคะแนนเฉลี่ยรายบุคคลรายวิชารายกลุ่มสาระการเรียนรู้รวม
ไปถึงคะแนนสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือO-NETความสามารถและทักษะของนักเรียนใน
ด้านต่างๆการสนับสนุนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนั้นโรงเรียนได้จัดบริการเสริมที่ส าคัญได้แก่การ
สืบค้นข้อมูลทางการศึกษาผ่านศูนย์บริการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของโรงเรียนและระบบสืบค้นผ่าน
ทางห้องสมุดนอกจากน้ันโรงเรียนได้มีระบบแนะแนวทางการศึกษาและอื่นๆโดยโรงเรียนได้พัฒนาการให้บริการที่
ค านึงถึงประสิทธิภาพของการให้บริการเป็นส าคัญโรงเรียนยังได้จัดให้มีการรวมกลุ่มความสนใจในรูปของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนชมรมชุมนุมและกลุ่มสนใจโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาจัดกิจกรรมอย่างอิสระจัดเวทีส่งเสริมความสามารถ
และทักษะของนักเรียนอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในทุกๆด้านที่นักเรียนและครูให้ความสนใจ
โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือร้อยละของผลการแข่งขันความรู้ความสามารถและทักษะในระดับภาคและระดับประเทศ
ผลการด าเนินการในแต่ละปีคณะท างานได้น าผลการด าเนินการในแต่ละปีมาวิเคราะห์ปรับปรุงเพื่อใช้ในการ
ด าเนินการในรอบปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง  

(3) การจ าแนกนักเรียน (STUDENT Segmentation) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้จัดต้ังหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ี
ปรากฏตามโครงสร้างการบริหารข้อมูลนักเรียนทุกกลุ่มโรงเรียนใช้เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญในการเก็บรวบรวม
ตลอดจนการรับบริการผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีคุณภาพ  

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Building STUDENT and 

Stakeholders Relationships) 

(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationships Management) 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาดจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จด้วยความรักความเมตตาต่อ
ศิษย์มาเป็นระยะเวลายาวนานชุมชนและสังคมให้ความเชื่อถือไว้วางใจที่จะน ากุลบุตรกุลธิดาเข้ามาศึกษาเล่า
เรียนดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีผู้ปกครองบิดามารดาปู่ย่าตายายและเครือ -ญาติเป็นศิษย์เก่าของ
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดซึ่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ให้กับกลุ่มนักเรียนในแต่ละแผนการ
เรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรฯการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักสูตรฯการเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆส าหรับ
นักเรียนในอนาคตโรงเรียนได้มอบหมายให้งานแนะแนวเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการโดยมีกลุ่มบริหารงาน
วิชาการในการก ากับดูแลจัดกิจกรรมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมุ่งไปที่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ทั่วไปเพื่อ
น าเสนอประเด็นใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นอันเกิดจากการปรับปรุงหลักสูตรฯการเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆที่ดีกว่าใน
รอบปีที่ผ่านมารวมทั้งข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนตัดสินใจในการสมัครเข้าศึกษาทั้งในระดับชั้น
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อนุบาลและระดับประถมศึกษาตัวชี้วัดส าคัญของการสร้างความสัมพันธ์ของนักเรียนคือร้อยละของนักเรียนที่มา
สมัครเข้าศึกษาที่เพิ่มขึ้นกิจกรรมหรือวิธีการสร้างความสัมพันธ์งานแนะแนวได้ประเมินประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน และประเมินประสิทธิผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายแล้วน าผลมาวิเคราะห์
ปรับปรุงกลไกสร้างความสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นในทุกปี 

 (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน(Complaint Management) 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้จัดการศึกษาที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลข้อร้องเรียนของนักเรียนจึงเป็นข้อมูลส าคัญที่จะน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรฯกระบวนการเรียนการสอนและบริการอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพเป็นท่ีพึงพอใจของนักเรียนผ่าน
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนตามภาพที่15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี15ระบบการจัดการข้อร้องเรียนโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

 
จากภาพที่15 โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะท างานโดยใช้ค าสั่งโรงเรียนเพื่อก าหนดบุคคลและบทบาทหน้าที่การ

ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนเริ่มด้วยการจัดเก็บข้อมูลผ่านกลไกส าคัญคือแบบสอบถามผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศจากการเก็บข้อมูลของครูประจ าชั้นและอื่นๆน ามาศึกษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลวิเคราะห์เพื่อการ
จ าแนกข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับหลักสูตรฯการจัดการเรียนสอนและการบริการอ่ืนๆจัดล าดับความส าคัญของ
ข้อมูลเพื่อน ามาจัดกิจกรรมและกลไกในการจัดการกับข้อร้องเรียนผ่านโครงสร้างการบริหารกิจกรรมและโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยใช้ระบบการก ากับดูแลที่โรงเรียนถือปฏิบัติคณะท างานได้น าผลการด าเนินการกับ

1. จัดเก็บข้อมูล 

ข้อเรียกร้อง 

6. ปรับปรุง/ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2. วิเคราะห์ 

ข้อมูล 

3.  ก าหนด 

กิจกรรมจัดการ 
ข้อเรียกร้อง 

4. ด าเนินการ 
จัดการ 

ข้อเรียกร้อง 

5. ประเมิน/ 

วิเคราะห์ 

3 

2 

3

2 

4

2 

5

2 
6

2 
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ข้อร้องเรียนที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติมาวิเคราะห์ปรับปรุงเพื่อเข้าสู่การด าเนินการในรอบปีถัดไปโดยมี เป้าหมาย
ส าคัญคือจ านวนข้อร้องเรียนที่น้อยลง 
 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้(Measurement, Analysis and Knowledge 

Management) 
 4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน (Measurement, 

Analysis and Improvement of Organization Performance)  

 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้ก าหนดกรอบความคิดในการด าเนินการเพื่อการบรรลุทิศทางของโรงเรียน  
(วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์) อยู่ภายใต้งานตามโครงสร้างการบริหารส าหรับแผนกลยุทธ์โรงเรียนได้อธิบาย
ไว้ใน 2.1 และ 2.2 ทั้งงานภายใต้โครงสร้างการบริหารและกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลคลองหาด ระยะ  4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 
และถูกน าไปปฏิบัติภายใต้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี16ความสัมพันธ์ของระบบงานตามโครงสร้างการบริหารและแผนกลยุทธ์  

  

ทิศทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

งานประจ าตาม 

โครงสร้างการบริหาร 
กิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนกลยุทธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ท่ีเป็นเลิศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ท่ีเป็นเลิศ 

ผลการด าเนินการ 

ในอนาคต 

ปรับปรุงและ 

สร้างนวัตกรรม 

มาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดระดับ 

แผนงาน 

ตัวชี้วัดระดับ 

โครงการ 

ตัวชี้วัดระดับ 

กิจกรรม 

กลุ่มบริหาร 

กลุ่มงาน 

บุคคล 

แผนงาน 

โครงการ 

กิจกรรม 

การจัดการระบบสารสนเทศ 

การจัดการองค์ความรู้ Information 

มีคุณลักษณะที่ดี, พร้อมใช้งาน แม้ในภาวะฉุกเฉิน 

การวัดผล 

การวัดผล 

การวัดผล 

การวัดผล การวัดผล 

การวัดผล 

การวัดผล 

Software 

Data 

Hardware มุ่งเน้นการ 
ด าเนินการ 

วางแผนเชิง 
กลยุทธ์ 
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การวัดการวิเคราะห์และการจัดการองค์ความรู้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการกับผลการด าเนินการในด้านต่างๆการปรับปรุงผลการด าเนินการและการสร้างนวัตกรรมซึ่งแสดง
กระบวนงานที่ส าคัญดังปรากฏในภาพท่ีความสัมพันธ์ของระบบงานตามโครงสร้างการบริหารการและแผนกลยุทธ์ 
 ก. การวัดผลการด าเนินการ(PERFORMANCE MEASUREMENT) 

 (1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
 จากภาพที่16แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนของการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
อนุบาลคลองหาดระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ได้มีการก าหนดการวัดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
คลองหาดไว้ 15 มาตรฐานเพื่อใช้เป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการก าหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญที่ก าหนดนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการที่จะใช้ตัวชี้วัดไปสู่การวัด
วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์โรงเรียนมีระบบของการด าเนินการดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี17ระบบของการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามมาตรฐานการวัดการศึกษาจาก  
 

 ภาพที่17แสดงระบบของการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามมาตรฐานการวัดการศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลคลองหาดมีองค์ประกอบ 8 ประการประการแรกคือการศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาซึ่งมีทั้งหมด15 
มาตรฐานมาตรฐานดังกล่าวได้ถูกก าหนดมาจาก การรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาส
อุปสรรคของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมภายนอกที่โรงเรียนเกี่ยวข้องรวมไปถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ประกาศโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ก าหนดให้ใช้ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ใช้ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา(องค์กรมหาชน) เพื่อใช้ประเมินคุณภาพภายนอกในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาและยังได้รวบรวมพันธกิจเป้าประสงค์ความท้าท้ายความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ข้อ
เรียกร้องของนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ส่งมอบพันธมิตรและผู้ให้ความร่วมมือตลอดจนข้อมูลด้านครูและ
บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งระบบการก ากับติดตามและระบบการวัดผลการด าเนินการเพื่อให้การก าหนด

3. ก าหนด 
ตัวชี้วัดหลัก 

2. การวิเคราะห ์
พฤติกรรมตัวบ่งชี ้
ความส าเร็จ 

1. การศึกษา 
มาตรฐานการ 
จัดการศึกษา 

4. ประเมิน 
ตัวชี้วดั 

5. จัดท า 
Focus group 

6.  
ปรับตัวชี้วัด  

7. 
ขออนุมัต ิ

8. ประกาศใช ้ตัววัดผลการ 
ด าเนินการ 

การก าหนด 

ค่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานของโรงเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค์ส าคัญที่โรงเรียนต้องด าเนินการเพื่อบรรลุมาตรฐานการจัด
การศึกษาที่ก าหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ผ่านการตรวจสอบประเมินมาเป็นล าดับจนเชื่อว่า
ครอบคลุมประเด็นส าคัญๆประการท่ีสองการวิเคราะห์พฤติกรรมตัวบ่งชี้ความส าเร็จเพื่อหารือร่วมกันขั้นหนึ่งก่อน
ถึงความเหมาะสมของการพิจารณาคัดเลือกตัววัดที่จะใช้ในการตรวจสอบผลการด าเนินการมีกระบวนการที่
ส าคัญดังนี้ 1) พิจารณาตัววัดในอดีตว่าตัวชี้วัดใดยังมีความเหมาะสมอยู่และตัวชี้วัดใดควรยกเลิกเนื่องจาก
ด าเนินการบรรลุผลแล้วหรือไม่สะท้อนผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ  2) พิจารณาตัววัดเพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตร์
ภารกิจหลักและนโยบายเร่งด่วนของกระทรวง 3) พิจารณาตัววัดและจ านวนตัววัดที่เหมาะสมคือพิจารณาว่ามี
ความเจาะจงต้องการวัดอะไรและผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรโดยต้องก าหนดวิธีการวัดได้ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ไม่
ว่าจะวัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพไม่เป็นภาระมากเกินไปเป็นงานที่ต้องด าเนินการอยู่แล้วเห็นชอบซึ่งกันและกัน
ระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรว่าสามารถบรรลุได้ขณะเดียวกันต้องท้าทายแต่มีโอกาสเป็นไปได้และมีกรอบเวลา
ในการท างานที่ชัดเจนเหมาะสมหรือมีการด าเนินการในช่วงเวลาวัดประเมินผลเมื่อวิเคราะห์หาตัววัดได้แล้ว
ประการที่สามก าหนดตัวชี้วัดหลักโดยจัดกลุ่มและจัดล าดับความส าคัญของตัววัดโดยโรงเรียนได้จ าแนกเป็น  4 มิติ
ประกอบด้วยด้านผู้เรียนด้านการบริการทางการศึกษาด้านครูและบุคลากรและด้านการบริหารจัดการจากนั้นท า
การคัดเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญโดยคัดเลือกจากตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความส าเร็จของตัวชี้วัดอ่ืนๆตัวชี้วัดนั้นจะถูกดึงเป็น
ตัวชี้วัดหลักของโรงเรียนหรือมีความส าคัญเป็นล าดับแรกประการที่สี่ประเมินตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบเกณฑ์
สัมบูรณ์เพื่อใช้วัดว่าโครงการ/กิจกรรมนั้นสามารถท าได้สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานกลาง
เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานเชิงนโยบายเพื่อใช้วัดว่าโครงการ /กิจกรรมนั้นสามารถท าได้ใกล้เคียงปริมาณความ
ต้องการที่ก าหนดนโยบายของรัฐบาลหรือแผนของกระทรวงเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวเชิงพัฒนาเพื่อใช้วัดว่า
กิจกรรมนั้นสามารถท าได้ดีขึ้นกว่าเดิมประการที่ห้าจัดท า  Focus group เป็นวิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัด
ให้บุคลากรในองค์กรบางกลุ่มร่วมอภิปรายพูดคุยกันซึ่งประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯหัวหน้ากลุ่มบริหารงานมุ่ง
ประเด็นการสนทนาไปยังเรื่องตัววัดผลการด าเนินการโดยพิจารณาว่าตัวชี้วัดเหล่านั้นเหมาะสมหรืออิงกับสภาพ
ข้อเท็จจริงของโรงเรียนหรือไม่กลุ่มงานและโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการต่อไปได้หรือไม่จึงถือเป็นขั้นตอนที่ทบทวนกลั่นกรองและสามารถปรับตัวชี้วัดได้จากนั้นจึง
เสนอขออนุมัติจากฝ่ายบริหารและประกาศใช้เพื่อน าตัววัดเหล่านี้ไปก าหนดค่าเป้าหมาย  
  (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ(Comparative Data) 
จากวัตถุประสงค์ส าคัญและตัวชี้วัดความส าเร็จได้น ามาก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จในทุกตัวชี้วัดตามล าดับมี
กระบวนการด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ก าหนดค่าความส าเร็จในระยะสิ้นสุดของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลคลองหาดระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ปีที ่4 คือปีพ.ศ.2561 โดยยึดหลักสมรรถนะ
ของโรงเรียนความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสทางการศึกษาเป็นส าคัญศึกษาข้อมูลสารสนเทศท่ีเน้น
ประสิทธิผลของการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดการด าเนินการตามแผนพัฒนาระยะ  4 ปี(พ.ศ.2554-2557) เพื่อใช้เป็น
ค่าพื้นฐาน(Base line)ที่จะก าหนดค่าเริ่มต้นของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลคลอง
หาดระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จในปี 2558, 2559, 2560โดยใช้ค่าเฉลี่ยที่
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เพิ่มขึ้นที่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นปี 2557มีข้อมูลร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสาร 2 ภาษาได้ระดับดีขึ้นไป 
(อังกฤษเพื่อการสื่อสาร) เท่ากับ 55โรงเรียนก าหนดค่าความส าเร็จไว้ 75 ดังนั้นค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นที่เท่ากันจึงเท่ากับ 
(75-55)/4 = 5 ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่2 
 

ตารางท่ี2การก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
58 59 60 61 

การจัดกิจกรรมตาม
นโยบายจุดเน้นแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับ 
คุณภาพสูงขึ้น 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ส่ือสาร 2 ภาษาได้ระดับดีขึ้นไป 
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
-ภาษาเขมร 

 
 
80  
60  
60  

 
 
85  
65  
65  

 
 
90  
70  
70  

 
 
95  
75  
75  

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
- จัดกิจกรรมการฝึกสนทนา
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หลักสูตรเทียบเคียง MEP 

 

 ก าหนดกลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้ก าหนดโครงการเป็นกลยุทธ์ภายใต้กลยุทธ์ระดับองค์กรหรือ
แผนงานและกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการเป็นการด าเนินการระดับกิจกรรมภายใต้โครงการจากผลการด าเนินการการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรหรือแผนงานกลยุทธ์ภายใต้แผนงาน
หรือโครงการและกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการดังแสดงไว้แผนพัฒนา  

 (3) ข้อมูลนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and STAKEHOLDER Data) 
 เมื่อท าการก าหนดกลยุทธ์ในขั้นที่ 4 แล้วโรงเรียนได้ทบทวนวัตถุประสงค์ส าคัญตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ใช้ด าเนินการซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการวางแผนที่เป็นระบบและถูกน ามาใช้
ปฏิบัติในการสร้างความส าเร็จจุดเน้นที่ส าคัญในการทบทวนคือทบทวนกับข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของ
นักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ส่งมอบพันธมิตรผู้ให้ความร่วมมือคณะครูและบุคลากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
โรงเรียนได้สนองตอบข้อเรียกร้องความคาดหวังและอ่ืนๆได้อย่างครบถ้วนและถ้าพบประเด็นที่ไม่ครอบคลุมหรือไม่
ครบถ้วนได้น ามาปรับแก้ต่อไป 

(4) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ก ากับดูแลให้เกิดความคล่องตัวของการวัดผลโดยจัดท าระบบของการก ากับ
ดูแลองค์กรและประเมินผลการด าเนินการการก ากับดูแลตามสายงานการบังคับบัญชาตามโครงสร้างการบริหาร
และระดับการปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวฝ่ายบริหารก ากับติดตามน าหลักธรรมาภิบาล
เข้ามาใช้กล่าวคือผู้อ านวยการได้กระจายอ านาจทางการตัดสินใจให้หัวหน้ากลุ่มงาน ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่
ผู้อ านวยการมอบหมายโดยผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือทีมงานภายใต้กลุ่มบริหารเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดหรืองานล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนดทีมงานที่รับผิดชอบในงานหรือกิจกรรมจะประชุมเพื่อเสนอแนวทาง
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ให้ผู้อ านวยการได้ตัดสินใจและทบทวนเพื่อเกิดการมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่กระทบต่อผลการ
ด าเนินการ 

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and 

Review) 

 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนการปฏิบัติของระเบียบว่าด้วยการ
บริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามกลยุทธ์หรืองานประจ าตาม
โครงสร้างการบริหารหรือความเสี่ยงด้านการเงินที่จะกระทบต่อการใช้งบประมาณตามแผนและงานตามโครงสร้าง
การบริหารที่มีคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินการควบคู่ไปกับการวางแผนกลยุทธ์โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อ
ก าหนดประเด็นที่เป็นความเสี่ยงก าหนดกลไกในการด าเนินการเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงลงมือปฏิบัติตาม
กลไกที่ก าหนดรวมทั้งวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการภายหลังการใช้กลไกในการแก้ไขและป้องกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยศึกษาผลควบคู่ไปกับผลการด าเนินการตามโครงการ  

ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Improvement) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง(Deming’s Cycle)หรือPDCAมาใช้ในการ
ก ากับดูแลการด าเนินการของงานตามโครงสร้างการบริหารและกิจกรรม /โครงการภายใต้กลยุทธ์:ซึ่งก่อให้เกิด 
 (1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 

 เมื่อทบทวนผลการด าเนินการของงานต่างๆตามโครงสร้างการบริหารและกิจกรรม /โครงการภายใต้ 
กลยุทธ์แล้วทุกหน่วยงานสร้างองค์ความรู้ซึ่งเป็นวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของแต่
ละหน่วยงานในโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการน ามาบูรณาการเพื่อพัฒนางานอ่ืน  
  (2) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future PERFORMANCE) 
 ผลการทบทวนผลการด าเนินการเป็นข้อมูลที่จะต้องรวบรวมมาเพื่อเป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิง
แข่งขันส าหรับการก าหนดค่าความส าเร็จตามวิธีการท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อก 4.1 (2)  
 (3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรม (Continuous Improvement) 
 โรงเรียนทบทวนผลการด าเนินการตามข้อขแล้วน าผลการทบทวนเหล่านั้นไปจัดล าดับความส าคัญเพื่อ
น าไปวิเคราะห์ในการปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนวัตกรรมของ
โรงเรียนอนุบาลคลองหาดและถ่ายทอดสู่หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารสู่ผู้ส่งมอบพันธมิตรและผู้ให้ความ
ร่วมมือของโรงเรียนเพื่อน าสู่การปฏิบัติด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้และจัดระบบสารสนเทศท่ีง่ายต่อเข้าถึงและ
พร้อมใช้งานแม้อยู่ในสภาวะฉุกเฉินดังแสดงในหัวข้อ 4.2  
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ(Knowledge Management, 

Information and Information Technology) 
(1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด เริ่มต้นจัดการองค์ความรู้โดยการประเมินองค์กรก่อนเพื่อให้ทราบว่าโรงเรียน
ควรสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นใดบ้างเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในโรงเรียนให้สามารถท างานได้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนซึ่งได้ข้อสรุปว่าโรงเรียนควรสร้างองค์ความรู้หลักๆ  2 ส่วนคือองค์ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินการของกลุ่มบริหารงานเพื่อถ่ายทอดขั้นตอน /แนวทางการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลจากนั้นจึงด าเนินการสร้างองค์ความรู้โดยมีวิธีการ
ด าเนินการดังนี้ 
 เตรียมการปรับพฤติกรรมของครูและบุคลากรในโรงเรียนสร้างความเข้าใจเรื่องการสร้างองค์ความรู้ท าให้
ครูและบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงสื่อสารให้เข้าใจตรงกันถึงขั้นตอนการด าเนินการคิดค้นกระบวนการและ
จัดเตรียมเครื่องมือฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ครูและบุคลากรเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันสร้างองค์
ความรู้ตามกระบวนการ KM จากนั้นรวบรวมความรู้และน าไปถ่ายทอดแบ่งปันในรูปแบบเอกสารประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ และคลังความรู้ผ่านทางwww.akschool.ac.thนิเทศก ากับติดตามและประเมินผลเพื่อน ากลับไป
ปรับปรุงการด าเนินการครั้งต่อไปเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและเกิดความยั่งยืนพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือน าวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศไปเป็นแนวทางการด าเนินการต่อไปยกย่องชมเชยให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี18แสดงการจัดการระบบองค์ความรู้ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

1. เตรียมการปรับพฤติกรรม 

(สร้างการยอมรับ) 
2. การสื่อสาร 3. กระบวนการ/เคร่ืองมือ 

KM Process 

1. บ่งชี้ความรู้ 

KM Process 

1. บ่งชี้ความรู้ 

6. แลกเปลี่ยน 
ความรู้ 

5. เข้าถึง 
ความรู้ 

4. ประมวล 
กลั่นกรอง
ความรู้ 

3.  จัดความรู้
เป็นระบบ 
เป็นระบบ 

2. สร้าง/ 
แสวงหา 
ความรู้ 7. สรุปบทเรียน 

องค์ความรู้ 

เป้าหมายของ KM 

- บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ 
ที่มีน้ันมาเป็นฐานในการปฏิบัติ 

- พัฒนางานจนกระทั่งสร้างองค์ 
ความรู้ใหม่ หรือเกิดเป็น 
นวัตกรรมใหม่ 

- เกิดองค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
(Best Practice) 
 

 
6. การยกย่อง/ 

ชมเชย 
5. นิเทศ/ 

ประเมินผล 
4. การฝึก 

อบรมและเรียนรู้ 
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 (2) การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organization LEARNING) 
ข) ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data information and information 

Technology) 
(1) คุณภาพของข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data, Information and 

Information Technology) 
โรงเรียนมีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับสารสนเทศ ที่เชื่อถือได้ตรงเวลา มั่นคงและปลอดภัย

โดยมีกระบวนการดังภาพที่ 19 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ภาพท่ี19ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

จากภาพประกอบที่19 ขั้นตอนแรกโรงเรียนเริ่มจากการวางแผนการด าเนินการและแต่งตั้งคณะท างาน
สารสนเทศโรงเรียนเพื่อมอบหมายงานซึ่งประกอบด้วยครูหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสารสนเทศจากทุกๆกลุ่ม
บริหารงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยคณะท างานจากทุกกลุ่มเป็นผู้รวบรวม
คณะท างานจะเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดิบได้สะดวกรวดเร็วทันกาลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นต้นสังกัดโดยผ่านหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหาก
ข้อมูลมีความผิดพลาดต้องด าเนินการรวบรวมข้อมูลใหม่หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องท าให้ได้ข้อมูล
น่าเชื่อถือและมีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจนที่เก็บรวบรวมไว้ที่ต้นสังกัดขั้นตอนที่  3 เมื่อได้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องแม่นย าแล้วจึงด าเนินการจัดหมวดหมู่เรียบเรียงประมวลผลหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพื่อให้อยู่
ในรูปแบบที่ง่ายต่อการน าเสนอขั้นตอนที่  4 ท าการจัดเก็บหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อประเภทต่างๆเช่นจัดท าเป็น
รายงาน หนังสือ จัดเก็บในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเครื่องแม่ข่ายของโรงเรียนขั้นตอนที่  5 จัดท าระบบการค้น
คืนข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้งานผ่านทางwww.akschool.ac.th เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและค้นคืน
สารสนเทศจะได้จัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศอย่างถูกต้องแม่นย ารวดเร็วและตรงกับความต้องการส าหรับ
สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารขั้นตอนที่  6 ในการประมวลผลเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศน้ันได้มีการส าเนา
ข้อมูลน าไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูลในกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินทั้ง
จากสาเหตุทางกายภาพและระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการส ารองและดึงข้อมูลกลับมาใช้ใหม่

มอบ 

หมาย 

งาน 

มอบ 

หมาย 

งาน 

รวบ 

รวม 

ข้อมูล 

ตรวจ 

สอบ 

 

เก็บ 

ข้อ 

มูล 

 

จัดระบบ 

การ 
สืบค้น 

 

ประมวล 

ผล 
 

กระจาย 

ข้อ 

มูล 
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ได้ขั้นตอนที่ 7 ท าการเผยแพร่สื่อสารหรือกระจายข้อมูลเพื่อให้สารสนเทศท่ีได้ส่งถึงไปยังทุกฝ่ายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรผู้ส่งมอบพันธมิตรผู้ที่ให้ความร่วมมือรวมทั้งนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 (2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ(Data and Information Security) 
 โรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการท าให้ข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียนมีความครอบคลุม ถูกต้อง
ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับผู้ใช้งานทั้งภายในและ
ภายนอกโดยด าเนินการ คือมีการปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอมีการทบทวนความเหมาะสมของอุปกรณ์Hardware และ Software ติดตามเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ และน ามาปรับใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานน้อยลง แต่ปริมาณ
งาน และประสิทธิภาพของงานมากขึ้น มีแนวทางมาตรการป้องกันความเสียหาย และมีการส ารองข้อมูล
สารสนเทศ(Backup)ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายสามารถฟื้นฟูระบบและกู้คืนข้อมูลการความเสียหายได้
(Recovery)จัดท าแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจเกิดกับระบบสารสนเทศ
(IT Contingency Plan) 
 (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ(Data and Information Availability) 

โรงเรียนมีความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี20ความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อน าไปใช้บริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  
 
โรงเรียนมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในเรื่องปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม

และการบริการให้เอ้ือต่อการเรียนรู้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเพื่อใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และระบบบริหารงานในโรงเรียนสนับสนุนการด าเนินงานใน
ส่วนต่างๆอย่างชัดเจนและเป็นระบบก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรงคืองานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

ถูกต้องและ 
เช่ือถือได้ 

ทัน 

กาล 

แม่น 

ย า 
ปลอดภัยและเป็น 

ความลับ ข้อมูล 

พร้อมใช้ 

ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

ข้อมูลประสิทธิภาพ ข้อมูลประสิทธิผล 
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เครือข่ายมีค าสั่งมอบหมายภาระงานแก่บุคลากรอย่างชัดเจนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาพัฒนาระบบงานและ
บริหารHardware, Softwareและเครือข่ายข้อมูล(Network)ให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีอยู่ในรูปElectronicมีความ
พร้อมใช้งานตลอดเวลามีการปรับระบบให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียนพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
การดูแลบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโดยส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมอย่างสม่ าเสมอ
รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครือข่ายคอยให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงให้ระบบสามารถสนับสนุนการ
ท างานได้ดียิ่งขึ้นส่งเสริม/สนับสนุนให้มีโครงการจัดอบรมครูและบุคลากรทั้งโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถใน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนงานและจัดการเรียนการสอนจัดให้มีเครื่องแม่ข่าย (Server)ที่มี
ประสิทธิภาพสูงมีการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายรองรับการใช้งานได้เพียงพอทั้งระบบ  Internet และ 
Intranetจัดการข้อมูลสารสนเทศเข้าระบบการค้นคืนสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อพร้อมใช้งานดังนี้มีระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาเข้าถึงได้ที่www.akschool.ac.thเป็นระบบสารสนเทศหลักของโรงเรียนจึง
ต้องมีการประมวลผลได้ทันทีมีการเปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพสนับสนุนการตัดสินใจของการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มบริหารงานเช่นการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน
ของนักเรียนการเข้าแถวสามารถเข้าถึงข้อมูลหนังสือราชการค าสั่งโรงเรียนผ่านการใช้ระบบทะเบียนหนังสือ
ราชการเป็นต้นนอกจากน้ียังมีระบบสนับสนุนการบริหารอ่ืนๆได้แก่ระบบบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
(DMC)ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโปรแกรมระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบบริหารพัสดุและทรัพย์สินของโรงเรียนมีระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนเข้าถึงได้ที่
www.akschool.ac.thประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของโรงเรียนมีระบบการจัดการ
สารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนเป็นระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนทั้งหมดสารสนเทศส่วนนี้จัดท าโดย
ครูประจ าชั้นจัดส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าท่ีในฝ่ายแผนงานและสารสนเทศได้ท าการจัดเก็บในระบบDMC (Data 

Management Center)เช่นข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคลสภาพเศรษฐกิจของผู้เรียนการด้อยโอกาสเป็นต้น
สารสนเทศอีกส่วนหนึ่งจัดท าโดยครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่เช่นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจ าแนกเป็นรายชั้นรายปีผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนรายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียนรายงานความประพฤติพฤติกรรมการแสดงออก
ของผู้เรียนรายงานการติดตามและเฝ้าระวังนักเรียนในกลุ่มห่วงใยเป็นต้นระบบสารสนเทศสนับสนุนงานวิชาการ
โรงเรียนใช้ระบบSchoolmisในการจัดเก็บระบบสารสนเทศเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
หลักสูตรการวัดและประเมินผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบให้ดี
ยิ่งขึ้นฝ่ายบริหารท าการนิเทศติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ  

 (4) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ (Hardware and Software Properties) 
คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์โรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีวิธีการดังนี้ก าหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ชัดเจนมีวิธีการจัดการทั้งด้านฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กและซอฟต์แวร์ให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือ
ได้ปลอดภัยและใช้งานง่ายดังตารางที่3 และ 4 

 
 

http://www.akschool.ac.th/
http://www.akschool.ac.th/
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ตารางท่ี 3 แสดงความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานได้ของ ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์ก  
ความน่าเชื่อถือได ้ ความปลอดภัย การใช้งานง่าย 

1. คัดเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
2. มีระบบในการเฝ้าระวัง (Monitor) 
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าฮาร์ดแวร์พร้อม
ให้บริการ 
3. ทุกเดือนต้องท าการ Monitor ข้อมูล 
Uptime หากน้อยกว่าเป้าหมายต้องหา
สาเหตุปัญหาและแก้ไข 
4. ใช้บริการ Internet Service Provider 
(ISP) 2 รายส ารองในกรณีรายใดรายหนึ่ง
ให้บริการไม่ได5้. ก าหนดโครงการและ
งบประมาณในการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์
ด าเนินการตามแผนอย่างสม่ าเสมอ 
6. มีผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาใน
การจัดการฮาร์ดแวร์เพื่อการบริหารข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีห้องควบคุมระบบการท างานแยก
เป็นสัดส่วนมีระบบปรับอากาศและมี
กล้องบันทึกภาพการใช้งานใช้งานได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 
2. มีระบบส ารองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ
เพื่อให้ระบบท างานได้ปกต ิ
3. มีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง
ฮาร์ดแวร์ในแต่ละตัว 
4. มีระบบป้องกันการบุกรุกจาก
บุคคลภายนอก 

1. มีขั้นตอนวิธีการใช้งานท่ีชัดเจน 
2. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
รับผิดชอบในการท างาน 

 
ตารางท่ี 4 แสดงความเชื่อถือได้ปลอดภัยและใช้งานง่ายของซอฟต์แวร์  

ความน่าเชื่อถือได ้ ความปลอดภัย การใช้งานง่าย 
1. คัดเลือกคุณลักษณะของ
ซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
2. ก าหนดโครงการและงบประมาณ
ในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์
ด าเนินการตามแผนอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีผู้เชี่ยวชาญท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาในการจัดการซอฟต์แวร์
เพื่อการบริหารข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. QA software ก่อนน าไปใช้งาน
และท าการ Monitor จากปัญหาที่
เจ้าหน้าที่รับแจ้ง 

1. ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานตามบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ 
2. มีการส ารองข้อมูล (Backup) ทุกวันและจัดเก็บข้อมูลไว้
ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลและส ารองข้อมูลไว้ในระบบ Cloud 
Computing ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและสามารถกู้คืนได้
ภายใน 24 ชั่วโมง 
3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการท างานและแก้ไขปัญหา
ในการใช้งาน 
4. งานระบบ Authentication ซึ่งเป็น 
ระบบท่ีใช้แสดงตัวตนในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตตามพ.ร.บ. 
ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550  

1. มีคู่มือในการใช้งานระบบ
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ 
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศในอินเตอร์เน็ตให้
บุคคลทั่วไปได้รับทราบ 
3. มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้รับผิดชอบและผู้สนใจ 
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(5) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability) 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีวิธีการเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศรวมถึงระบบฮาร์ดแวร์และ

ซอฟแวร์ยังคงมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวะฉุกเฉินดังภาพที่ 21 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี21ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 
 

ขั้นตอนที่ 1 ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนมีการติดต้ังเครื่องแม่ข่ายส าหรับเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต  2 
ระบบคือระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเช่าใช้บริการสัญญาณจาก3 BB และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจาก
โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบดังนั้น
หากมีระบบใดระบบหนึ่งขัดข้องก็จะมีระบบส ารองเพื่อให้สามารถใช้งานเครือข่ายได้ตลอดขั้นตอนที่  2 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์จึงมี
โครงการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟเปิดใช้งานเครื่องส ารองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS)ตลอดระยะเวลา
ที่เปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขั้นตอนที่  3 ใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหาร
จัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการแบบลิขสิทธิ์มีการบริการให้ค าปรึกษาจาก
ทีมงานผู้พัฒนาอย่างทันท่วงทีมีการปรับปรุงระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้งานให้ทันสมัยอยู่เสมอขั้นตอนที่  4 มีระบบ
ส ารองฐานข้อมูลที่หลากหลายเช่นจัดเก็บไว้แถบแม่เหล็ก(Hard disk)และระบบCloud Computingจัดเก็บไว้บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตขั้นตอนที่ 5 จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลข้อมูลสารสนเทศฮาร์ดแวร์
ซอฟแวร์วัสดุอุปกรณ์และท าหน้าที่เตรียมพร้อมให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแม้กรณีภาวะฉุกเฉินขั้นตอนที่  6 

1. ติดตั้ง
ระบบ

อินเตอร์เน็ต 

2. การป้องกัน
และแก้ไข 

6. จัดเตรียม
ระบบพร้อมใช้ 

3. การใช้
ซอฟต์แวร์ 

4. ระบบ
ส ารอง

ฐานข้อมูล 

5. แต่งตั้งผู้ดูแล
ระบบ 
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จัดเตรียมระบบE-LearningและE-Classroomส าหรับครูสร้างเนื้อหาบทเรียนและพร้อมรับมือเมื่อกรณีเกิดเหตุ
ภาวะฉุกเฉินโรงเรียนจ าเป็นต้องหยุดท าการแต่ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้  
 
หมวด 5 บุคลากร (WORKEFORCE) 
 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร(WORKEFORCE Environment)  
 ก) ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร(WORKFORCE CAPABILITY and 

CAPACITY) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพท่ี 22โครงสร้างองค์กรและระบบการก ากับดูแลองค์กรของโรงเรียน (Governance System) 
 
 ขีดความสามารถและอัตราก าลัง(1) (CAPABILITY and CAPABILITY) 

 โรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีวิธีการวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรตามความสามารถ ความถนัดและ
จ าแนกตามวิชาเอกโดยมีการประเมินจากการสังเกตการท างานและผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
ใช้แบบประเมินที่สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งกรรมการหรือครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์โดยตรง
เพื่อประเมินการท างาน สามารถมอบหมายงานให้แก่บุคลากรได้ตามอายุราชการ ตามประสบการณ์การท างาน
อายุราชการ และความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล จากนั้นจัดท าแผนอัตราก าลังของโรงเรียน โดยยึด
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อัตราก าลังปัจจุบัน  และส ารวจจ านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ รวมทั้งบุคลากรที่มีแนวโน้มในการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่ง เมื่อได้ข้อมูลมาจึงจัดท าแผนอัตราก าลังส าหรับการสรรหาบุคคลากรในอนาคต และ
ยังใช้ข้อมูลนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนในการจัดสรรอัตราก าลังร่วมด้วย เพื่อเสนอแผนอัตราก าลังของ              
โรงเรียนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ รายงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
และจัดท าข้อมูลจ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามสาขา จ านวนลูกจ้างประจ าในสถานศึกษา จ านวนพนักงาน
ราชการและจ านวนลูกจ้างชั่วคราวรวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เสนอ
ความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจ าแนกตาม
สาขา ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 
 (2) บุ คลากรใหม่(New WORKFORCE Members) 
 โรงเรียนได้มีการด าเนินการจัดสรรบรรจุแต่งต้ังและจัดจ้างบุคลากรใหม่ โดยการประชาสัมพันธ์รับสมัคร 
ในช่องทางต่างๆ ซึ่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งประกาศไปยังหน่วยงานต่างๆ และลงประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้ผู้สนใจจากหลากหลายพื้นที่ภูมิล าเนา ได้เข้ามาสมัครคัดเลือกอย่างทั่วถึง แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก ท าหน้าที่คัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกาศผลการคัดเลือก โดย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผ่านช่องทางต่างๆตามที่ได้ประกาศรับสมัครไว้  โดยบุคลากรใหม่นั้นต้องตรงตาม
ความต้องการในปัจจุบันของโรงเรียน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในต าแหน่งนั้นๆ  หลังจากนั้นโรงเรียนจึง
ออกค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยโรงเรียนมีการแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรใหม่รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร มี
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ได้รับหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด จากน้ันมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรใหม่เป็นระยะตามแบบประเมินที่ก าหนด โดยในการประเมินแต่ละครั้ง ผู้ประเมินจะแจ้งผลการประเมิน
ให้แก่บุคลากรใหม่ทราบทุกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป จากการปฏิบัติงานของบุคลกรดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งเห็น
ได้จากผลคะแนนการทดสอบระดับชาติที่สูงกว่าระดับประเทศในทุกปี และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท าให้
โรงเรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ  
 (3) การส าเร็จในการท างาน (Work Accomplishment) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานและความส าเร็จของบุคลากรในโรงเรียน โดยท าเป็น
ขั้นตอนการบริหารงาน ดังนี้ 
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 ภาพท่ี 23ขั้นตอนการบริหารงานที่สร้างความส าเร็จ 
 
 จากขั้นตอนการบริหารงานดังกล่าวท าให้โรงเรียนประเมินและปรับปรุงโครงสร้างการท างานอย่างต่อเนื่อง 
ให้เกิดความคล่องตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และทันเหตุการณ์อยู่ตลอด 
 (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (WORKFORCE Change Management) 
 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด มีการด าเนินการวางแผนและวิเคราะห์เกี่ยวกับจ านวนบุคลากรเก่าและใหม่ 
เกี่ยวกับการสืบทอดต าแหน่งการเกษียณอายุราชการ หรือการโยกย้าย โดยบุคลากรใหม่นั้น โรงเรียนมีการวาง
แผนการมอบหมายงานอย่างเหมาะสมในต าแหน่งนั้น ๆ มีการเตรียมการท างานแบบคู่ขนานระหว่างบุคลากรที่จะ
เกษียณอายุราชการ หรือการโยกย้ายกับบุคลากรที่จะสืบทอดต าแหน่ง 1 ปี หลังจากนั้นจึงประเมินผลงานและ

โรงเรียนจัดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงสร้างการบริหารทุกฝ่าย และ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานตามต าแหน่ง และความรู้ความสามารถ 

ด าเนินตามขั้นตอนที่ได้จัดท า ทั้งจากแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และหน้าที่  
ที่ได้รับมอบหมาย และใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีในการด าเนินการ

อย่างเป็นระบบ 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ ช่วงระยะเวลาชัดเจน มีรูปแบบการนิเทศติดตามที่
หลากหลาย และมีการจัดท ารายงานและขยายผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ

ตรวจสอบว่าด าเนินงานได้ตามแผน และบรรลุเป้าหมาย 

น าข้อมูลและรายงานมาใช้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรเพื่อให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

P 

D 

C 

A 
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ความเหมาะสมในต าแหน่งนั้นๆ หากเหมาะสมให้สืบทอดต าแหน่งต่อไป แต่ถ้ายังพบข้อผิดพลาดท่ีต้องปรับปรุง
แก้ไขก็ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
 โรงเรียนมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่
เปลี่ยนแปลงในกรณีต่างๆ โดยพิจารณาถึงลักษณะของงานที่จะปฏิบัติและบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน และตรงกับความต้องการของหน่วยงานซึ่งจะวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้เตรียม
จัดหาบุคลากรมาทดแทนได้ทันเวลาและได้คนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะมารับต าแหน่ง ในการสรรหาบุคลากรเข้า
มาทดแทน มีการเตรียมการวางแผนเพื่อพัฒนาและฝึกอบรม ให้บุคลากรเหล่านั้นมีความพร้อมเพื่อจะเข้ามารับ
ต าแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งจัดท าแผนโครงสร้างการทดแทนต าแหน่งต่างๆไว้ล่วงหน้า เพื่อจะได้มองเห็นภาพได้อย่าง
ชัดเจน มีวิธีการในการประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถโดยใช้วิธีการ ที่หลากหลายโดยการอภิปราย
สอบถามในที่ประชุมในการปฏิบัติงานหน้าที่ประจ าและงานพิเศษ แล้วจึงท าค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่
ให้ตรงกับความต้องการความถนัดและความสามารถพิเศษ การสังเกตการท างาน ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และมีความเอาใจใส่ต่องาน มีการนิเทศติดตาม เพื่อสังเกตดูคุณภาพของงานที่
มอบหมาย ทั้งนี้หมายถึงงานประจ าและงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย  
 โรงเรียนมีวิธีการสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ก าหนดผู้รับผิดชอบ และลง
มือปฏิบัติ ตรวจสอบและประเมินผล และกระจายงานตามขอบข่ายกลุ่มงานที่รับผิดชอบ เมื่อเกิดการเพิ่มลดอัตรา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงไม่เกิดเป็นปัญหาส าหรับสถานศึกษา เพราะครูและบุคลากรในสถานศึกษามีการ
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา  
 ข ของบุคลากรบรรยากาศการท า( (WORKFORCE Climate) 

(1) สภาพแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment) 
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด  มีการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีการจัดท าตัววัดผลการด าเนินงาน

และเป้าหมายในการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงสภาพแวดล้อม ตัวชี้วัด เป้าหมายในการท างาน 
สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

ตัววัดผลการด าเนินงาน เป้าหมายในการจัด 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

หมายเหต ุ

โรงเรียน การบาดเจ็บจากการสอน ไม่เกิดอุบัติเหต ุ ปีการศึกษา2558-2560 
โรงเรียน การตรวจสุขภาพ บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ  

ร้อยละ 80, 85 และ 90  
ปีการศึกษา2558-2560 

โรงเรียน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และส่ิง
อ านวยความสะดวก 

บุคลากรมวีัสดุอุปกรณ์ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกร้อยละ 100 

ทุกปีการศึกษา 

โรงเรียน ความปลอดภัย โรงเรียนมีรั้วคอนกรีตรอบโรงเรียน  
โรงเรียน สวัสดิการ บุคลากรได้รับสวัสดิการต่างๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน ร้อยละ 100 
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 (2) นโยบายและสิทธิประโยชน์ (WORKFORCE Benefits and Policies) 
 โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรโดยก าหนดนโยบายในสิทธิประโยชน์ข้อตกลง ด้านสวัสดิการของบุคลากร โดย
ทางโรงเรียนได้มีการส ารวจในที่ประชุม หรือจากกิจกรรมพัฒนาทีมงานในโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่สากลเพื่อ
เสนอ และรับทราบข้อตกลง และความต้องการร่วมกัน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 
สวัสดิการเงินกองทุนกู้ยืม ก าหนดให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกมีสิทธิเท่าเทียมกัน สวัสดิการอาหารกลางวัน ที่เพียงพอ
และเท่าเทียมกัน สวัสดิการจัดเลี้ยง ส่งและย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ
โรงเรียนแล้ว ยังเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพัน เป็นขวัญก าลังใจ และสร้างความผูกพันกับองค์กร 
สวัสดิการเครื่องแบบ เสื้อตราโรงเรียน แก่ครูและบุคลากร สวัสดิการบ้านพักครูที่พอเพียง รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครู การสร้างขวัญก าลังใจ เช่นการเยี่ยมไข้ร่วมงานมงคลสมรส อุปสมบท และงาน
ศพ การก าหนดนโยบายการบริการและสิทธิประโยชน์ออกแบบตามความเหมาะสมจึงส่งผลให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับสิทธิประโยชน์บางประการที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ และความความจ าเป็นท่ีมีแตกต่าง
กัน มีการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการและประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามอย่างเป็นทางการ ในทุกปี
การศึกษาเพื่อรับทราบความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะของบุคลากร เพื่อน าไปปรับใช้ในปีต่อไป  
 5.2) ความผูกพันของบุคลากร (WORKFORCE Engagement) 
 ก. ความผูกพันและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (WORKFORCE ENGAGEMENT and 

PERFORMANCE) 

 (1) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 โรงเรียนมีวิธีการก าหนดองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยมี
การประชุมครูและบุคลากรทุกคนผ่านโครงการพัฒนาครูสู่สากล ด้วยกิจกรรมพัฒนาทีมงาน รวมถึงนวัตกรรม 

CM (Circle Meeting)กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ และกิจกรรมศึกษาดูงาน สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ร่วมกันก าหนดปัจจัย และความพึงพอใจของครูและบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน โดย
ผู้บริหารโรงเรียนคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และร่วมกลุ่มการท างานของบุคลากร
ตามความสมัครใจ มีการปฏิบัติงานเป็นทีม คณะครูและบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและเต็มใจ มี
จุดมุ่งหมายการท างานเดียวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้คณะครูและบุคลากรมีความผูกพันต่อกัน  

 โรงเรียนได้ก าหนดวัฒนธรรมขององค์กรร่วมกัน ดังนี้ “ร่วมคิดร่วมท า เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือแบ่งบัน 
สร้างสรรค์ผลงาน สร้างขวัญก าลังใจ เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน” โดยเริ่มจากผู้บริหารสร้างความตระหนักให้แก่
ครูและบุคลากร โดยการประชุมเพื่อก าหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนขึ้น โดยบุคลากรทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 
แสดงวิสัยทัศน์ของตนเพื่อเปิดกว้างมุมมองความคิดของครูและบุคลากรที่หลากหลายท าให้วัฒนธรรมขององค์กร
ได้ใช้ประโยชน์จากความคิดที่หลายหลายมุมมอง มีการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่สากลเพื่อส่งเสริมให้
วัฒนธรรมองค์กร ที่ทางโรงเรียนก าหนดขึ้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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 (2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of ENGAGEMENT) 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการยกย่องชมเชย ให้ขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากร โดยด าเนินการตาม
โครงการแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เช่น การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะครูที่ประสบ
ผลส าเร็จในการพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ การเลื่อนวิทยฐานะ การได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆ ทั้งจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  ได้แก่ การจัดกิจกรรมในวัน
ส าคัญให้แก่บุคลากร โดยทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น วันปีใหม่ วันเกษียณอายุราชการ กิจกรรมทุกกลุ่มสาระ 
มีการมอบของขวัญให้กันและกันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมต้อนรับครูใหม่และเลี้ยงส่งครูย้าย กิจกรรมการ
แสดงความยินดีมอบของขวัญให้แก่ครูท่ีมีบุตร ธิดา สมาชิกเพิ่มในครอบครัว และจัดของเยี่ยมครูที่เจ็บป่วยเพื่อ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  
  (3) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT) 

โรงเรียนกิจกรรมส่งเสริมการคิดการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม ส่งผลให้ครูและบุคลากรเกิด
ความผูกพัน โดยครูและบุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรม 100% มีการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยมี
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของครูและการประเมินแบบไม่เป็นทางการผ่านการสังเกต สอบถาม 
และการสื่อสารผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น E-mail, Facebook, LINEเพื่อรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่
ส าคัญ รวมถึงประสานงานต่างๆ ของครูและบุคลากร ซึ่งเป็นช่องทางที่สร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร ซึ่ง
แต่ละกลุ่มของครูและบุคลากรไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากมียังมีตัวชี้วัดอ่ืนๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นต่อ
องค์กรของครูและบุคลากร ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน ซึ่งเรียกว่ากิจกรรมเปิดใจ ท าให้ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะครู และบุคลากร ทุกคนได้รับรู้ความต้องการ ความรู้สึกของทุกคนที่มีร่วมกัน กิจกรรมเลี้ยงรับ – เลี้ยงส่ง 
ส าหรับครูและบุคลากร ซึ่งมีคณะครูในโรงเรียนทุกคน คณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และคณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ มอบของรางวัล และ ร้องเพลงร่วมกันเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการท างานและการ
พัฒนางานของตนเองต่อไป ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีความรักและผูกพันกับครูและบุคลากร  
 (4) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management) 
 โรงเรียนมีระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของครูแบบ PDCAโดยก าหนดให้ทุกกิจกรรมมีการวางแผน
ร่วมกัน การสร้างความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันคิด โดยผู้บริหารมีการจัดประชุมรายวัน (CM:Circle Meeting) 
เพื่อชี้แจง และรับทราบข้อมูลข่าวสารรายวัน การประชุมรายสัปดาห์ เพื่อทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานและ
วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน และการประชุมรายเดือน เพื่อสร้างและสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจให้ครูและ
บุคลากรให้สามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น (P)  การลงมือท าอย่างทุ่มเท โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน และมีผลของการด าเนินงาน (D) การควบคุมประเมินผลโดยผู้บริหาร
โรงเรียนจะประเมินผลงาน มีการนิเทศและก ากับติดตามการท างานของครูและบุคลากร และสรุปผลการ
ด าเนินงานผ่านโครงการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ(C)และการน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก รวมถึงการด าเนินการใหม่ที่เหมาะสมในปีต่อไป  
เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ(A) 
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 ข. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (WORKFORCE and Leader Development) 
 (1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development System) 
 โรงเรียน ได้ด าเนินการให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา โดยจัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรม TEPE 

Onlineเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น เทศบาลต าบลคลองหาด โรงพยาบาลคลองหาด อ าเภอคลอง
หาด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนได้จัดให้มีการอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาครู จัดอบรมกระบวนการทางICTจัดอบรมการท าแผนปฏิบัติการ อบรมการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน จัดอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างโครงการเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และจัดอบรมให้ครูได้ฝึก
จัดท าสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการน าบุคลากรศึกษาดูงานทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียนจากสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น อย่างสม่ าเสมอ อย่างปีละ 1 ครั้ง เช่น ศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบสองภาษาของโรงเรียนบ้านท่าอาจ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ ศึกษาดูงานรวมถึงร่วม
ประกวดBEIDQM Awardและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้ง
องค์กรณอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
 โรงเรียนมีวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้และการพัฒนาโรงเรียน โดยมีการสรุป
รายงานโครงการที่โรงเรียนได้จัดท าขึ้น การนิเทศก ากับติดตามผลการท าเนินงานโดยผู้บริหารโรงเรียน และฝ่าย
วิชาการของโรงเรียน ผลการประเมินการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการจากส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 ผู้บริหารโรงเรียนได้สนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีบุคลากรที่ก าลัง
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จ านวน 2 คนและมีผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน 7คน ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง โดยโรงเรียนมีบุคลากรได้เลื่อนต าแหน่งเป็นครูช านาญการพิเศษ จ านวน 9 คนครู
ช านาญการ 1คน การสืบทอดต าแหน่งหัวหน้างาน โดยผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกจากความสามารถ และความ
เหมาะสม รวมทั้งภาระงาน มีการยกย่องชมเชย สร้างขวัญ และก าลังใจ แก่ผู้มีผลงานดีเด่นในระดับต่าง ๆ  
 (2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และพัฒนา (LEARNING and Development 

EFFECTIVENESS) 
 จากการที่โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้จัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจากทั้งหน่วยงานต้นสังกัดและนอก
สังกัด ส่งผลให้บุคลากรได้รับความรู้ เกิดการพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านการจัดท าสื่อประกอบการเรียน
การสอน รวมถึงการใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย ทันสมัยสามารถน ามาปรับใช้กับบริบทในชุมชนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถน ามาใช้ในชั้นเรียนของตนเองและยังสามารถถ่ายทอดให้แก่
บุคลากรคนอ่ืนๆ ในโรงเรียน 
 กิจกรรมส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพคือ กิจกรรมพัฒนาทีมงาน และการสรุปผลการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม น าแบบสอบถามจากการจัดกิจกรรมและ
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ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาในการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีร่วมกันทุ่มเทงานเต็ม
ความสามารถให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ เช่น โรงเรียน มีผลทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) และโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 ระดับดีเยี่ยม 
 นอกจากน้ัน โรงเรียนยังมีวิธีการในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเรียนรู้และการพัฒนา
โรงเรียน โดยการสรุปรายงานโครงการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยฝ่ายวิชาการของโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียน ผลการประเมินการตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1 ประเมินผลจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเรียนรู้และการพัฒนาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
 (3) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Progression) 
 โรงเรียนมีวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยเริ่มจาการประชุมวางแผนการส่งเสริม
ความก้าวหน้า ส ารวจบุคลากรในต าแหน่งต่างๆ และรวบรวม จากนั้นน าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปจัดท าหลักสูตรและ
อบรมให้แก่บุคลากร อีกทั้งยังด าเนินการส่งเสริมความก้าวหน้า โดยครูผู้ช่วยให้มีการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพโดยมีการประเมินอย่างเข้มทุก 3 เดือน ในระยะเวลาการเป็นครู
ผู้ช่วย ครูเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ครูช านาญการ ครูช านาญการเข้ารับการอบรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ครูช านาญการพิเศษ โดยในทุกกระบวนการมีการประเมินผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากร 
รวมถึงการน าผลที่ได้จากการอบรมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและยังสามารถน ามาถ่ายทอดและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรอ่ืนได้เป็นอย่างดี  
 
หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations)  
 6.1 กระบวนการท างาน (Work Process)  
 ก. การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Design) 
 (1) ข้อก าหนดของหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Requirement) 
 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและข้อก าหนดที่ส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา มีผู้บริหาร
โรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน  ร่วมประชุมเกี่ยวกับความต้องการของหลักสูตร  เพื่อน ามาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   
โดยการสัมภาษณ์  สอบถาม  แสดงความคิดเห็น  และน าผลจากการประชุมมาวิเคราะห์เสนอแนะโดยผ่าน ความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  
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1.การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การวางแผนพัฒนาหลักสูตร 

2.จัดท าหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ เป้าหมายพันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ปณิธาน ในการจัดการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนองตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยของปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  

3.การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการใช้หลักสูตร โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้
หลักสูตร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร มีการก าหนดปฏิทินการเย่ียมชั้นเรียนและ
นิเทศการสอนตลอดปีการศึกษา 

4.ยุทศาสตร์การพัฒนา เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและบุคากรในการขับเคลื่อนการจัดและพัฒนา
หลักสูตรให้บรรลุตามเป้าหมาย 

5.น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร มีการส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจจาก     ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ พิจารณา ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตร  

6.องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น กฎระเบียบของโรงเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพดังแสดงในแผนภาพท่ี 24 
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ภาพท่ี 24ข้อก าหนดหลักสูตรและกระบวนการ 

 
 (2) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) 
 โรงเรียนมีวิธีการออกแบบในกระบวนการท างาน ดังนี้  

1)แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธาน คณะกรรมการ รองผู้อ านวยการ 
เป็นรองประธาน หัวหน้างานแต่ละกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ คณะครูและบุคลากร 
เป็นกรรมการ   

2)ขับเคลื่อนการท างานโดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ  ออกแบบกระบวนการท างานตามกระบวนการ
วงจรคุณภาพ  PDCAคือ การวางแผน (Plan)การปฏิบัติตามขั้นตอน(Do)การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
(Check)การปรับปรุงแก้ไข (Act)โดยรวบรวมข้อมูลความต้องการของนักเรียน   ผู้ปกครอง ชุมชน  และข้อมูล
โรงเรียนคู่เทียบเช่น โรงเรียนสุภวิทย์  โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์   ผลการรายงานการประเมินตนเอง (SAR )

ของโรงเรียน และข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินภายใน จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 และกรรมการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบ 3  แสดงกระบวนการท างานของPDCAแสดงดัง
ภาพท่ี 25 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียน 

ความต้องการของชุมชน  
ท้องถิ่น ผู้ใช้บริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์   ปนิธาน

ของโรงเรียน 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

บรรลุเป้าหมาย 

ปรับ
ปรุง / 
พัฒน
า

หลัก
สูตร 

คุณภาพผู้เรียน 

สร้างความพึงพอใจ 

ปรับ
ปรุง / 
พัฒน
า

หลัก
สูตร 

มีประสิทธิภาพ 

กฎระเบียบของโรงเรียน 

 
หลักสูตร 
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ภาพท่ี 25    วงจรคุณภาพ  PDCA 
 

3)เก็บรวบรวมเป็นเอกสารให้หัวหน้ากลุ่มงานน าผลไปจัดท าร่างปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่        
และเลือกกระบวนการท างานที่เหมาะสม 

   โรงเรียนอนุบาลคลองหาดจัดท าหลักสูตรโดยยึดบริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร   มีชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตรของโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการท างานตาม
รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความส าเร็จด้วยการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรด้วยนวัตกรรมCM (Circle Meeting) 

 

L
ea

rn
in

g
 

Plan การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีได้ก าหนดข้ึน  
ร่วมตั้งวัตถุประสงค์ วางแผนโดยอาศัยข้อมูล ก าหนดขั้นตอนกรอบเวลาและผู้รับผิดชอบ 

      Do การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานท่ีได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามกระบวนการท างานท่ีวางไว้ ได้จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติ มาตรฐาน แผนการจัดการเรียนรู้
ค าสั่ง แม่บท โดยก าหนดความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องมีการกระท าตามที่ก าหนดไว ้

Checkการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไร
จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแก้ไขอยูใ่นแผนงานข้ันตอนใดมีการประเมินผลลัพธ์ในแต่ละระบบ มีการ
วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังจากนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในเรื่องหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนการบริการด้านอาคารสถานที่และห้อง
สืบค้นน าผลการปฏิบัติ ปัญหา ข้อเสนอแนะ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสรุปบทเรียนที่
ได้จากการด าเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทเรียนที่ได้ มาปรับปรุงกระบวนการท างาน 

Action การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ  ก็ยอมรับแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลส าเร็จเพื่อน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป 
การบูรณาการกระบวนการทั้ง 3 ระบบคือ ระบบตัววัด ระบบประเมิน ระบบปรับปรุง ในระบบงานหลัก 
และระบบงานสนับสนุน 
- ระบบงานหลัก 1.ระบบการจัดการเรียนการสอน  2. ระบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3. ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
- ระบบงานสนับสนุน   1.ระบบการจัดการบุคลากร   2. ระบบอาคารสถานที ่
                                3.ระบบการบริหารจัดการ 
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การพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนในฝัน  โดยใชน้วัตกรรมCM(Circle Meeting) 
   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่  21 ของโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี 26รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความส าเร็จด้วยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรรูปแบบ CM 

P= การก าหนดหลักสูตร /เวลา
จัดกิจกรรม CM 

D= การด าเนินงานกิจกรรม 
CM 

1. จัดท าคู่มือหลักสูตรพัฒนาทักษะ
ผู้เรียน 
2. ผลิตสื่อ /นวัตกรรม Best 

practiceเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม 
3.CM(Circle Meeting)ทุก
เช้าก่อนเข้าเรียน ระหว่างผู้บริหาร
กับครู ใช้เวลา 5-10 นาทีครูประจ า
ชั้นกับนักเรียนใช้เวลา 10 – 15 นาที  
4.CM(Circle Meeting)พัก
กลางวัน ระหว่างนักเรียนแกนน ากับ
สมาชิกนักเรียนภายในกลุ่มใช ้
10-15 นาที 
5CM(Circle Meeting)ก่อน
เลิกเรียน ระหว่างครูประจ าชั้นกับ
นักเรียนใช้เวลา 5-10นาที 
6. จัดค่ายฝึกทักษะนักเรียนแกนน า
โดยครูต่างชาติ 
 
 

1. ปลูกฝังคุณธรรม โดยการอนุรักษ์
วัฒนธรรมการไหว้ และการทักทาย 
แนะน าตนเองเป็นภาษาอังกฤษ 
2. ฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาโดย
ครูต่างชาติ สัปดาห์ละ 1 ประโยค    
ทุกวัน  จ านวน 40 ประโยค  
3. ฝึกทักษะชีวิตสู่การเรียนรู้แบบ
ยั่งยืน โดยการสร้างนิสัยผู้เรียน
เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ความ
มีวินัยความสุภาพ การตรงต่อเวลา 
และคุณธรรม 8 ประการ โดยใช้เพลง
เป็นสื่อ หรือ นิทานคุณธรรมจ านวน  
4. ฝึกเรียนรู้เทคโนโลยีข้อมูลข่าว
ประจ าวัน  มาตรการป้องกันอุบัติภัย
ต่าง ๆ เรื่องเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ด าเนินการประจ าวัน กิจกรรมเสริม
ทักษะชีวิตสู่การเรียนรู้แบบยั่งยืน  
จ านวน 40 กิจกรรม ใน 1 ปี
การศึกษา   

 
 

C=การสร้างแรงบันดาลใจสู่
เป้าหมาย CM 

A= การพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน CM 

1. ประชุมวิพากษ์ ถอด
ประสบการณ์ เพื่อสร้าง
อุดมการณ์ร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง 
2. น าเสนอผลงาน  /นวัตกรรม
และที่มาแห่งแรงบันดาลใจ ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
3. สร้างทักษะพัฒนาผลงาน  /
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 
4. ศึกษาดูงาน นิเทศภายในให้
รางวัลด้านการจัดกิจกรรมการ
สอนดีเด่นและการพัฒนา
นวัตกรรม ทุกภาคเรียน 
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICTจัดหา
สื่อ อุปกรณ์นวัตกรรมเทคโนโลยี 
ให้บริการอินเตอร์เน็ต  
 

1. น าผลงาน  /นวัตกรรมเข้าประกวดแข่งขัน  
เพื่อพัฒนาสู่ความส าเร็จแบบยั่งยืนท้ังระดับเขต 
พื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
2. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน เพื่อรับการสนับสนุน  
งบประมาณ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3.สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
โรงเรียนท่ีมีอุดมการณ์เดียวกัน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.น าชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย มามีส่วนร่วม  
ประเมินผลทุกภาคเรียน 

A= การพัฒนาต่อยอดสู่ความ
ยั่งยืน CM 

1. น าผลงาน  /นวัตกรรมเข้า
ประกวดแข่งขัน เพ่ือพัฒนาสู่
ความส าเร็จแบบยั่งยืนทั้งระดับ
เขตพื้นที ่ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ 
2. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 
เพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3.สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ โรงเรียนที่มี
อุดมการณ์เดียวกัน ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
4.น าชุมชน หน่วยงานภาคี
เครือข่าย มามีส่วนร่วม
ประเมินผลทุกภาคเรียน 
 

นักเรียน ร้อยละ 85.5 มีทักษะใฝ่
เรียนรู้ สื่อสารได้รู้จักการท างานเป็น
ทีม และสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา 
 นักเรียน ร้อยละ 87.4 มีทักษะการ
ใช้ชีวิตให้รู้จักวางแผน กล้าตัดสินใจไม่
มีพฤติกรรมเสี่ยง 
 นักเรียน ร้อยละ 92.5 มีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีและข้อมูล ข่าวสารอย่าง
ชาญฉลาด 
 นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตท่ี
ดี สามารถช่วยตนเองได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม และรู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่าง
ชาญฉลาด 
 นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขต
พื้นท่ี ระดับภาค และระดับประเทศ 

ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู บุคลากร 

ครูมีนวัตกรรม  /ผลงานชัด
แจ้งและได้รับรางวัลท้ังระดับเขต
พื้นท่ี ระดับภาค และ
ระดับประเทศ   
ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ท่ี
ดี สามารถแลกเปล่ียน เรียนรู้
ด้านการสอนร่วมกับครูต่างชาติ  
ครูเป็นผู้น าในการใช้
เทคโนโลยี เพื่อการค้นคว้าและ 

สร้างสรรค์ชิ้นงาน  /นวัตกรรม
ให้กับผู้เรียน 
 บุคลากรทุกฝ่าย มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-

NET, NT สูงกว่าระดับประเทศ
ต่อเน่ืองทุกปีการศึกษาโรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้ด้าน ICTท่ีทันสมัย มี
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ได้รับ
รางวัลระดับเขตพื้นท่ี ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
เป็นโรงเรียนต้นแบบ  /แกนน า  /
น าร่องระดับเขตพื้นท่ี /ระดับประเทศ 
เช่น แกนน าหลักสูตร’51ลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้  /STEM/ 
ศูนย์PEER  /BBLในฝันสู่
มาตรฐานสากล  

ผลท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียน 

เกิดความศรัทธา ไว้วางใจ ให้
การสนับสนุนงบประมาณ 
การเข้ามามีส่วนร่วมและให้เป็น
แกนน าในการพัฒนา 
เป็นศูนย์บริการ /แหล่งศึกษาดู
งานด้านการศึกษาระดับอ าเภอ /
ระดับเขตพื้นท่ี และโรงเรียนต่าง
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีอุดมการณ์
เดียวกัน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT และ 
Internet ของชุมชน 

ผลท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน 
หน่วยงาน 
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 ข. การจัดการกระบวนการ (PROCESS Management) 
 (1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ (PROCESS Implementation) 

โรงเรียนได้ด าเนินการประชุมร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู เพื่อด าเนินการจัดท า
กระบวนการการปฏิบัติ ซึ่งโรงเรียน ก าหนดระบบงานโดยมีทีม บริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานต่างๆ 
ของโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ านวยการรองผู้อ านวยการก าหนดระบบงานโดยเน้นการกระจายอ านาจและการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร มี หัวหน้าฝ่ายท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงาน2 ระบบ คือ (1) ระบบงานหลัก รับผิดชอบ
ด าเนินงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มนโยบายและแผน รายละเอียดดังนี้  
 1. กลุ่มบริหารวิชาการ มีการแบ่งภาระงานดังนี้ งานอ านวยการ งานบริหาร หลักสูตร งานทะเบียน
นักเรียน งานวัดและประเมินผล งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานห้องสมุด งานแนะแนว งานวิจัยทางการ
ศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานคอมพิวเตอร์ งานจัดการเรียนการสอน งานนิเทศ การศึกษา งานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ งานส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีการแบ่งภาระงานดังนี้ งานอ านวยการส านักงาน งานวินัย ข้าราชการครู งาน
อัตราก าลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง งานพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าวิชาชีพครู งาน ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและงานเครือข่ายผู้ปกครอง งานวินัยและความประพฤตินักเรียน งาน กิจกรรมนักเรียน  งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติด งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งาน ส่งเสริมประชาธิปไตย งานรักษาความปลอดภัยและ
จราจร 
 3. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ มีการแบ่งภาระงานดังนี้ งานอ านวยการ   งานบริหารการเงิน งาน
ตรวจสอบ 
 4. บัญชี งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ งานสารบรรณ งานระดมทรัพยากร งานยานพาหนะและรถรับ-ส่ง
นักเรียน งานธนาคารโรงเรียน 
 5. กลุ่มบริหารท่ัวไป มีการแบ่งภาระงานดังนี้ งานอ านวยการส านักงาน งานอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดล้อม งานประซาสัมพันธ์ งานโสตทัศนศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานโภชนาการ น้ าด่ืม งานสวัสดิการครู 
และนักเรียน  งานประชาสัมพันธ์ชุมชน 
 6. กลุ่มนโยบายและแผน มีการแบ่งภาระงานดังนี้ งานอ านวยการส านักงาน งานแผนงาน งานวิจัยและ
พัฒนา งานสารสนเทศ งานจัดสรรงบประมาณ งานติดตามและประเมินโครงการ งานควบคุมภายใน งานควบคุม
ภายใน งานประกันคุณภาพ งานรับนักเรียน 

เพื่อให้การด าเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้สามารถบริหารจัดการอย่างเป็น 
ระบบ จึงจัดแบ่งระบบงานออกเป็น 2 ระบบดังนี้ 

1. ระบบงานหลัก ได้แก่ ระบบการพัฒนาหลักสูตรและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ระบบงานสนับสนุน ได้แก่ ระบบวางแผนและงบประมาณ และระบบบริการและสวัสดิการ  
นอกจากน้ีโรงเรียนยังมีการจัดการและปรับปรุงระบบงานโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการความรู้ 
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(Knowledge Management)เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียน ได้ร่วมกันแสวงหาความรู้ที่ส าคัญ รู้จักแบ่งปัน ความรู้
และน าความรู้นั้นมาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุผลตามแผน ดังนี้มีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ หรือประชุมกัน
เป็นวงกลมตอนเช้าทุกวันท าการ(CM) เพื่อตรวจทาน ติดตาม ทบทวนภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและโรงเรียน
ได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่นนักเรียนยากจน 
โรงเรียนมีการจัดทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนยากจน  บริจาคข้าวสาร อาหารแห้งช่วยเหลือนักเรียน และมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100   

(2) กระบวนการสนับสนุน (Support Process) 
โรงเรียนได้ก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญเพื่อให้การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความ

ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการน ากระบวนการสนับสนุนไปปฏิบัติ
และก าหนดตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการสนับสนุนการท างานของกระบวนการที่ส าคัญให้บรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้การจัดการข้อก าหนดส าคัญของโรงเรียนพิจารณาจาก  

1.ข้อมูลจาการส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
2.การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
3.การรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
4.สมรรถนะหลัก/ขีดความสามารถของบุคลากร 
5.ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแก้วเขต1 และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
6.กฎระเบียบของโรงเรียน  
โรงเรียนมีกระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญและตัวชี้วัดการน ากระบวนการไปปฏิบัติ 
 

ตารางท่ี6กระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญและตัวชี้วัดการน ากระบวนการไปปฏิบัติ  
กระบวนการสนับสนุน ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดการน ากระบวนการไปปฏิบัติ 
1.ด้านบุคลากร -การสรรหา/คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกับต าแหน่งงาน 
 -การวางแผนอัตราก าลัง/กรอบต าแหน่ง/หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
 -สนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้มีความช านาญ 
-การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
–การสร้างขวัญก าลังใจการปฏิบัติงาน 
 -การประเมินบุคลากรตามข้อตกลงภาระงาน                  
ที่ชัดเจน เป็นธรรม 
-การปฏิบัติตามคุณธรรม จรรยาบรรณ 
 

-ร้อยละของบุคลากรท่ีมีการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
-ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
-จ านวนครั้งของบุคลากรท่ีผ่านการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
-กลไก/ระบบการประเมินบุคลากรตาม
ข้อตกลงภาระงาน  
_จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตาม
คุณธรรม และจรรยาบรรณ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99)
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กระบวนการสนับสนุน ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดการน ากระบวนการไปปฏิบัติ 
2.ด้านการเงินและพัสด ุ -โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้องตามระเบียบการเงิน 

-สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา 
-สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
 -มีคุณภาพและได้มาตรฐานทุกขั้นตอนการให้บริการ 

-ความถูกต้อง เชื่อถือได ้
-ความโปร่งใสตรวจสอบได ้
 -ความคุ้มค่า ทันเวลา 
-ความสะดวกของการให้บริการ 

3.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-การใช้ระบบฐานข้อมูลด าเนินงาน 
-รวดเร็ว ปลอดภัย ใช้งานง่าย ตรวจสอบความถูกต้อง
ได้และพร้อมใช้งาน 
-มีระบบส ารองข้อมูลเพื่อลดความเส่ียงจากภัยคุกคาม 
-ความทันสมัย /ประสิทธิภาพของเทคโนโลย ี

-ความปลอดภัย 
 -ประสิทธิภาพของเทคโนโลย ี
-ระบบฐานข้อมูลครอบคลุมทุกงาน( E-

Office , E-mail ) 
-ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

4.ด้านการประกัน
คุณภาพ 

-การจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
 -การประเมินคุณภาพการด าเนินงานตามกรอบเวลา 

-การรายงานการประกันคุณภาพ 
-การรายงานผลการประเมินและการควบคุม
ภายในฯ 
-การรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

 
โรงเรียนมีวิธีการก าหนดกระบวนการท างานโดยผู้อ านวยการโรงเรียน ครู  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาและนักการภารโรง ร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงาน มอบหมายงาน ปฏิบัติตามแผน  
นิเทศก ากับติดตาม  ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนางาน  ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่มีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธานคณะกรรมการ                 
รองผู้อ านวยการ เป็นรองประธาน หัวหน้างานแต่ละกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ    
คณะครูและบุคลากร เป็นกรรมการ   

2. ขับเคลื่อนการท างานโดยมอบหมายให้บุคคลากร ออกแบบกระบวนการท างานตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ PDCAโดยรวบรวมข้อมูลความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ทิศทางขององค์กร ผลการ
ด าเนินงานในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ของโรงเรียน และข้อเสนอแนะ จาก
คณะกรรมการการประเมินภายใน จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต  1 และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. รอบ3 

3. เก็บรวบรวมเป็นเอกสารให้หัวหน้ากลุ่มงานน าผลที่ได้ไปจัดท าร่างปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ 
และเลือกกระบวนการท างานที่เหมาะสม 

ดังนั้นโรงเรียนมีการวางแผนขับเคลื่อนการท างาน ของบุคคลากรภายในโรงเรียน การด าเนินด้วยคุณภาพ 
PDCAดังภาพที่ 27 
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3.ระบบการเรียนรู ้   
4.ระบบการวัดผลและประเมิน 
5.ระบบการส่ือสาร   
6.ระบบการก ากับดูแลติดตามการ
ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน 
7.น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กระบวนการท างาน 
                                           ดว้ยระบบบริหารคุณภาพ PDCA 

   
 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 27กระบวนการท างานด้วยระบบบริหารคุณภาพ PDCA 
 

(3) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ (Product and PROCESS Improvement) 
โรงเรียนมีวิธีการในการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการท างานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

ความพร้อมและศักยภาพของบุคลากร  แผนกลยุทธ์และเป้าหมายของการท างานของโรงเรียน สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกของโรงเรียน  ตลอดจนความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตใช้วงจรคุณภาพ (PDCA)ในการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการท างาน โดยปรับปรุงด้าน
โครงสร้างหลักสูตรมีคณะกรรมการ สถานศึกษาคอยก ากับดูแล พิจารณาให้ความเห็นชอบและเมื่อน าหลักสูตร ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีคณะกรรมการก ากับดูแลการใช้หลักสูตรโดยก ากับดูแลคุณภาพในทุกขั้นตอน  
และมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อโรงเรียนด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร  โรงเรียนจะต้องรายงานผลไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อส านักงาน
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก(สมศ.)และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการด าเนินงาน
การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการท างานใช้วงจรคุณภาพ (PDCA)คือ 

1. การวางแผนปรับปรุงประชุมคัดเลือกประเด็นปัญหาและสาเหตุปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  และการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารผู้รับผิดชอบงาน
หลักสูตร และบุคลากรทุกฝ่าย/งานรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆ น าไปปรับปรุงแก้ไข  

2. การก าหนดแนวทางปฏิบัติ ที่ประชุมตกลงร่วมกันให้มีแนวทางปฏิบัติ คือ  แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อท า
หน้าทีจ่ัดท าหลักสูตร โดยแต่ละด้านให้เพิ่มจ านวนผู้รับผิดชอบ ศึกษาเอกสาร คู่มือ  และน าเสนอในที่ที่ประชุม
รับทราบ เพื่อร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น น าไปปรับปรุงแก้ไข ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานคณะท างาน
ตรวจทานความถูกต้องของเอกสารและการแก้ไข  โดยส่งให้ผู้รับผิดชอบงานงานหลักสูตรได้รวบรวมและส่งให้
ผู้บริหารตรวจทาน และพิจารณาลงนามจากนั้นจึงจัดทาเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์  

3.การตรวจสอบพิจารณาประเด็นต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานได้ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการด าเนินงานความพร้อมของคณะทางานได้แก่ปัจจัยต่างๆที่ทาให้คณะทางานได้รับผลกระทบ
ในขณะด าเนินงานเช่นภาระงานซ้ าซ้อนในช่วงด าเนินการเรียบเรียงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวยังไม่เพียงพอ 

4. การด าเนินการ พิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อนามาดาเนินการให้เหมาะสมได้แก่ การจัดทา
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการปรับปรุงบันทึกผลและสรุปผลการปรับปรุงวางแผนคัดเลือกประเด็นใหม่ที่
ต้องการปรับปรุง และก าหนดเป้าหมายการพัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์ครบทุกฝ่ายงาน  
 ค. การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION Management) 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางประจ าอ าเภอคลองหาดได้บริหารโรงเรียน
โดยใช้นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนสู่ความส าเร็จด้วย การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยนวัตกรรมCM 

(Circle Meeting )มาอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา
มากกว่า 3 ปี เพื่อเป็นโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  
 ขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความส าเร็จด้วยการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
รูปแบบนวัตกรรม CM (Circle Meeting )มีการจัดกิจกรรมและขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม โดยก าหนดวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและมีความเป็นไปได้ 
 2.  สังเคราะห์หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนให้ถูกต้อง
ตามหลักการ และสอดคล้องกับสภาพปัญหา   
 3.  ออกแบบพัฒนานวัตกรรม โดยออกแบบนวัตกรรมเป็นไปตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีในการ
พัฒนานวัตกรรมที่ก าหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน   
 4. การสร้างนวัตกรรม โดยการด าเนินการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบมีการทดลอง และปรับปรุง
แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ 
 5. การน าไปใช้และประเมินผลการใช้นวัตกรรม   
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 6. ขยายผลการใช้นวัตกรรมหรือเผยแพร่ผลการน านวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน  
 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness) 
 ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS) 
 โรงเรียนมีแผนควบคุมภายใน การควบคุมต้นทุนของการปฏิบัติการ มีการด าเนินการตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับด้านการเงินของโรงเรียนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและติดตาม
การลดต้นทุนการจัดการองค์ประกอบของการควบคุมต้นทุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
 1. มอบหมายให้กลุ่มงานนโยบายและแผนร่วมกับ หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์
รายรับรายจ่ายและภาระงาน เพื่อจัดสรรทุนงบประมาณค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับ เช่นระบบงาน
ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานจ านวนหนึ่ง เมื่อการด าเนินงานเสร็จบรรลุวัตประสงค์ ที่ต้ังไว้และยังคง
เหลืองบประมาณบางส่วน ถือว่า ระบบงานนี้มีประสิทธิภาพสูง ถ้างบประมาณหมดไปและการด าเนินงานเสร็จ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ถือว่าระบบงานมีประสิทธิภาพ แต่ถ้างบประมาณหมดไปแต่การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ถือว่าระบบงานนี้มีประสิทธิภาพไม่ดีพอ เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนการศึกษา   
 2.  ก าหนดต้นทุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วย 3  ส่วน  คือ ต้นทุนส าหรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ต้นทุนส าหรับงานตามโครงสร้างบริหาร และต้นทุนส ารอง การเบิกจ่ายให้ยึดระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 
 3. กลุ่มบริหารก ากับติดตามให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด  
 4. ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้ โดยวัดจาก  ร้อยละของงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณตามแผน  
 5. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดสารสนเทศ ส าหรับน าไปใช้ในการวัด  วิเคราะห์และการจัดการความรู้  
โรงเรียนด าเนินการที่มีประสิทธิภาพของกระบวนการท างานในแต่ละด้านดังนี้ 
 5.1 ด้านบุคลากร โรงเรียนได้ให้การดูแลบุคลากรภายในโรงเรียนด้วยการจัดสวัสดิการด้านอาหารกลางวัน 
สวัสดิการเงินกู้ยืมให้ความส าคัญเกี่ยวกับวันเกิด การเจ็บป่วย ของบุคคลในครอบครัวด้วยการไปเยี่ยม จัดงานเลี้ยงรับ
และเลี้ยงส่ง และแสดงความยินดีกับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 5.2 ด้านอาคารสถานที่ มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เหมาะกับการเรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ทั้ง ภายในและ
ภายนอกห้องเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติทางภาษา ห้องสมุด สวนเศรษฐกิจพอเพียง อุทยานการ
เรียนรู้ และสวนสุขภาพ 
 5.3 ด้านชุมชน ได้มีการประสานความร่วมมือกับชุมชนมีการจัดประชุม ผู้ปกครองเชิญตัวแทนผู้ปกครอง
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เชิญวิทยากรในชุมชนมาให้ความรู้ในด้านการนวดแผนไทย ให้ความร่วมมือ กับชุมชนโดย
อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยไม่ค านึงถึงค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนนั้นก่อให้เกิด
ความพึงพอใจต่อบุคลากรและชุมชนก่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply - Chain Management) 

โรงเรียนให้ความส าคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ปกครองนักเรียน  หน่วยงาน
เทศบาล  จะช่วยยกระดับผลการด าเนินงานของโรงเรียนและเพื่อให้โรงเรียนสามารถสร้างความประทับใจและ
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ความพึงพอใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน  โดยผู้ส่งมอบหลักในห่วงโซ่อุปทานคือบุคคลากรใน
โรงเรียน ซึ่งท าหน้าที่ส่งมอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ไปยังระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  ดังนั้นโรงเรียนจึง
ให้ความส าคัญในการพิจารณาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้โรงเรียน ได้ด าเนินการดังนี้  
 1.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  
 2.ตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรในวัยเรียน กลุ่มอายุ 3-7 ปีของเขตพื้นที่ 

การศึกษา และข้อมูลจากส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาที่จะเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมกันประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน  
 4. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ  
 5.ผู้ปกครองนักเรียนน านักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาล1 -3  โดยอายุเป็นไปตามเกณฑ์ทีโรงเรียน
ก าหนดตามระเบียบการเข้าเรียนของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย  
 6. คณะกรรมการคัดกรองนักเรียนที่รับเข้าเรียนและด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างทักษะผู้เรียนให้มีความ
พร้อมทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลคลองหาด  
 7. รวบรวมข้อมูลทักษะพื้นฐานของผู้เรียนเพื่อส่งต่อให้ครูประจ าชั้น พัฒนาต่อยอดให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

8.อนุบาล3 ส่งมอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นป.1-6 โดยผ่านแบบบันทึกพฤติกรรม 

9.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ส่งมอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1โดยผ่านปพ.ต่างๆ 

และผ่านการทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 10.ตรวจสอบนักเรียนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ  

 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษา 
เทศบาลต าบลคลองหาด ที่เป็นผู้ส่งมอบน านักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นต่างๆ และยังเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของโรงเรียนรวมทั้งด้านทรัพยากรที่ส่งผลดีต่อโรงเรียน  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่
หลากหลาย มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิต  และยังท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูง ผลการทดสอบ O-NETสูงกว่า
ระดับประเทศ และนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้มีทักษะชีวิตที่ดี จึงเป็นผลสะท้อน
กลับไปยังผู้ปกครองนักเรียน เทศบาล  ซึ่งท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ ของผู้ปกครอง ชุมชน ที่ให้ความเชื่อใจกับ
ทางโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะส่งผลต่อความรู้ความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
คลองหาดและความเชื่อถือของผู้ปกครองในอนาคตได้ 
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 ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency 

Preparedness) 

 (1) ความปลอดภัย (Safety) 
 ผู้บริหารโรงเรียน ครู  ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและนักการภารโรง ร่วมกัน
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน มอบหมายงาน ปฏิบัติตามแผน  นิเทศก ากับติดตาม  ประเมินผล  ปรับปรุงพัฒนา
งาน แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรดูแลความเรียบร้อยในเวลากลางวัน และ
กลางคืน ทั้งวันราชการ และวันหยุดราชการมีการจัดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเช่นถังดับเพลิง
สัญญาณเตือนภัยห้องพยาบาล ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบังเกอร์หลบภัย มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้
ความรู้ทั้งครูนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีบอร์ดหมายเลขโทรศัพท์สถานีต ารวจคลองหาด โรงพยาบาล
คลองหาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1, 6, 13 เพื่อติดต่อกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน   

โรงเรียนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าโรงเรียนโดยปรับปรุงวางแผนในด้านการป้องกัน    และ
ประหยัดพลังงานให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจัดท าระบบ 5 สจัดท าแผนควบคุมภายใน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน  ปรับปรุงระบบระบายน้ าเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ าของเทศบาลและฝ่ายอาคารสถานที่มีระบบการ
ตรวจสอบแก้ไขพัดลมประตูหน้าต่างเปลี่ยนหลังคาห้องสุขาดูแลบริเวณโรงเรียนโดยการตัด ตกแต่งกิ่งต้นไม้  ตรวจ
ตราเครื่องเล่นสนามให้พร้อมในการใช้งาน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 28ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินโรงเรียนอนุบาลคลองหาด 

 
 (2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 

โรงเรียนอนุบาลคลองหาดมีระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน กรณีภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  โรงเรียนได้มีมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่ตนเองและนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ออกแบบหลักสูตรก าหนดให้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับโรคระบาด  การประกันภัย การจัดซื้อ
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วัสดุอุปกรณ์ จัดจ้างงานซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ การจัดท าประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจ าปี การจัดเวรประจ าวัน 
และเวรยามรักษา  ความปลอดภัย การติดต้ังกล้องวงจรปิดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจ าปี การมีระบบ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนได้ด าเนินการ
เป็นระบบ คือ 

1. ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้บริหาร รองผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ตัวแทนผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียน เพื่อจัดท าแผนและมาตรฐานของโรงเรียน ความปลอดภัย ตามกฎ 
ระเบียบข้อบังคับทางราชการของโรงเรียน 
 2. แต่งตั้งผู้มีส่วนรับผิดชอบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก ก าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ 
รายงานผลการปฏิบัติงานมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 3. ด าเนินการตามมาตรการและแผนงานที่ก าหนดและสร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อซักซ้อมความพร้อม
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 4. ด าเนินการนิเทศ ควบคุมสอดส่องดูแลความปลอดภัยตามแผนงานที่ก าหนด 
 5. ก ากับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
 คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ด าเนินงาน ปฏิบัติงาน ประสานงาน และตรวจสอบความพร้อม
เพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉิน ประเมินผล รายงานผล และสรุปรายงาน ซึ่งถือเป็นการจัดระบบงาน  รายงานการใช้
นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนสู่ความส าเร็จ ด้วยรูปแบบกิจกรรมของนวัตกรรมCM (Circle Meeting )วิจัยการ
พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนด้วยการบริหารทั่วทั้งองค์กร หลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรเทียบเคียง
กับหลักสูตรมาตรฐานสากล รายงานการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ระเบียบและข้อบังคับในปฏิบัติ
ราชการ รายงานประจ าปีของโรงเรียนปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559  เอกสารข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียน รายงานควบคุมภายในสถานศึกษา รายงานการประเมินกิจกรรม / โครงการ  

โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ  มีการจัดท ารายการตรวจสอบงาน แผนควบคุมภายใน    
และ ความพร้อมของบุคคลากร  อาคาร สถานที่ ตลอดเวลา  เป็นส่วนส าคัญที่สร้างความมั่นใจว่าระบบจะไม่
ติดขัดหากเกิดภาวะฉุกเฉิน และเตรียมการที่จะประสานงานกันตลอดเวลาหากเกิดภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนยังได้
จัดท าคู่มือระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน  โรงพยาบาล  สถานีต ารวจ  เทศบาล    หน่วยงานของทางราชการทั้งภายในและ
ภายนอก ได้รับความร่วมมือในการช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน สนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
ดูแลและฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อความปลอดภัยต่อทุกคนภายในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง  และกลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมั่นใจในการ
บริหารจัดการของโรงเรียน ที่ปลอดภัยต่อตัวบุคคลและยังส่งผลท าให้ผู้เรียนไว้ใจกับภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น
ในปัจจุบันและอนาคตได้   
 โรงเรียนมีการเตรียมการป้องกันต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียนโดย  จัดท าแผน
ปฏิบัติงาน แผนควบคุมภายใน เพื่อรองรับกับภาวะฉุกเฉินและระบบการท างานที่จะมีบทบาท ในการให้บริการ ท่ี
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ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและสนับสนุนผู้เรียน โดยการประสานงานให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และชุมชนเข้าร่วมการประชุมและรับการแนะแนวกับทางโรงเรียน เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินตลอดจนส่ง
ข้อมูลนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อได้ถูกต้องครบถ้วน จัดระบบการสื่อสารกับผู้ปกครอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
โทรศัพท์ ไลน์ การขอรับบริการด้วยตนเองและหนังสือวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ผู้ปกครอง  มีบทบาท
ส าคัญร่วมกับโรงเรียนในการสร้างนวัตกรรมกล่าวคือ โรงเรียนมีการประกาศรับสมัครและประกาศผลการสอบเข้า
ศึกษาผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน และติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน  ท าให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ  ของชุมชน
อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ผู้ปกครองชุมชน มีความไว้วางใจกับทางโรงเรียนที่มีมาตรในการดูแล ได้อย่างปลอดภัย  
โรงเรียนอนุบาลคอลงหาดยังมีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1  เทศบาลคลองหาด 
โรงพยาบาลที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ บริการส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนนักเรียนในการให้ข้อมูล
และความต้องการของนักเรียน โดยมีกลไกส าคัญในการสื่อสารกับผู้ปกครอง ชุมชน   ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
หนังสือราชการ และทางโทรศัพท์   

 


