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“รูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี” 
บทสรุป 
 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจ านวน ๔๐ คน มีข้าราชการครู
จ านวน ๒ คน มีลูกจ้างประจ า ๑ คน มีพนักงานจ้างเหมาบริการ ๑ คน และผู้บริหาร ๑ คน  โดยข้าพเจ้า 
นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้เข้ามาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จากการ
วินิจฉัยองค์การด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยสรุปพบว่า โรงเรียนมีจุดแข็งที่ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่สอน มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างสูง จุดอ่อนคือ ครู และนักเรียนขาดการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดขวัญก าลังใจ และขาดอุปกรณ์การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และมีอุปสรรคส าคัญ คือ โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณอันเนื่องมาจากมีจ านวน
นักเรียนน้อย แต่ก็มีโอกาสที่ดีเพราะชุมชนรอบข้างโรงเรียนมีความเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างดี 

 
 จากผลการวินิจฉัยองค์การ ข้าพเจ้าได้พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ชื่อ “รูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี” ขึ้นมา มีองค์ประกอบ คือ ๑) หลักการของรูปแบบ ได้
น้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทาง และใช้หลักการสร้างเครือข่าย “ บ้าน-วัด-โรงเรียน” ด้วยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย ทั้งชุมชน และครู ครอบคลุมทั้ง ๔ งานในสถานศึกษา ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ๒) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ๓) กระบวนการของรูปแบบ ได้น าหลักการมีส่วนร่วม ๔ 
ขัน้ตอน มาใช้ในการด าเนินงาน คือ ๑.ร่วมวางแผน (Plan) ๒.ร่วมปฏิบัติ (Do) ๓.ร่วมตรวจสอบ (Check) และ
๔.ร่วมชื่นชมยินดี/รายงานผล (Action) มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม อย่างต่อเนื่องจนประสบ
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ความส าเร็จ และ ๔) ผลลัพธ์ของรูปแบบ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นของสถานศึกษา โดยมีปัจจัยสู่
ความส าเร็จคือ การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการก าหนดมาตรการจุดเน้นผ่าน ๓ 
กิจกรรมที่โดดเด่น เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก คือ 
   ๑. กิจกรรม “๕ กิจกรรม ท าเป็นกิจวัตร” โดย ๕ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมเขียนตามค าบอก 
๒) กิจกรรมท่องสูตรคูณ ๓) กิจกรรมคิดเลขเร็ว (ค านวณเลขร้อยช่อง) ๔) กิจกรรมท่องอาขยาน (เน้นบทสวด
มนต์) ๕) กิจกรรมภาษาอังกฤษประจ าวัน ซึ่ง ๕ กิจกรรมนี้มีการด าเนินการทุกวัน จนเป็นกิจวัตรที่ส าคัญของ
โรงเรียน  
   ๒. กิจกรรม “ท าโรงเรียนให้น่าอยู่เหมือนบ้าน” โดยมีการก าหนดเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนได้
ร่วมกันรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน มีการประกวดแข่งขันความสะอาด เรียบ ร้อย 
สวยงาม เป็นประจ าทุกเดือน 
   ๓. กิจกรรม “ถวายเพลพระทุกวันพระ” เป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้
นักเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากวัดในชุมชน เมื่อถวายเพลพระแล้วนักเรียนก็ร่วมกันฟังธรรมจากพระครู 
และร่วมกันพัฒนาวัด อันเป็นสถานที่ท่ีเป็นสมบัติของชุมชน 
 ผลที่เกิดจากนวัตกรรม ฯ มี ดังนี้ 
  ๑) โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ มีผลคะแนนการทดสอบการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นตลอด ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน  
  ๒) เด็กหญิง ณัฐนิชา นามวิชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลคะแนนการสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นอันดับที่ ๑ ของ สพป.มค.๑  
  ๓) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความภาคภูมิใจ มีความรัก และหวงแหนโรงเรียนของตน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
และชุมชน 
  ๔) โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑  
  ๕) โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ได้รับรางวัลกิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับ ๑ ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  ๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา สังคม และวงการวิชาชีพ ดังนี้ 
   ๖.๑ นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหารดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริหาร
การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑  
   ๖.๒ นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน / คณะกรรมการ ในการ
ปฏิบัติงานในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ๖.๓ นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน/คณะกรรมการ/วิทยากร ในการ
ปฏิบัติงานในระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑  
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๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาถือเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการพัฒนามนุษย์อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอันมีผลท าให้
รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และการศึกษาถูกคาดหวังให้มีบทบาทส าคัญใน
การรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่ส าคัญคือ การ
จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพ่ือให้เด็กในวัยเรียนทุกคนได้เรียนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ. 
๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๐ และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน 

 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี เป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
พอใช้ (รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๐) นักเรียนมีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่
คล่อง และขาดทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นเหตุให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องหารูปแบบ หรือแนวทาง ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยการใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู นักเรียน และชุมชนท้องถิ่น มา
ใช้ในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนดีขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์   

เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองขาม
หัวหนองสามัคคี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
๓. กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

๑)  สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของ
ชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาท้ัง
ทางด้านวิชาการด้านงบประมาณการบริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไปให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงในการจัดองค์กรให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนที่จัดบริการสาธารณะย่อมมีอิสระในการบริหารทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคลและอ านาจหน้าที่ในกรอบที่
กฎหมายให้อ านาจไว้ การก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุ่งหมายส าคัญท่ีจะท าให้สถานศึกษา มีอิสระ  
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มีความเข้มแข็งในการบริหาร เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน สถานศึกษาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติโดยรวม สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลมีสิทธิหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา มีการด าเนินการหรือบริหารงาน ๔ งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งาน
บริหารงานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ซึ่งมีขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจัดสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๖) 

การบริหารโรงเรียน หมายถึงกระบวนการต่าง ๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลเพ่ือการบริการ
พลเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทัศนคติค่านิยมพฤติกรรมและคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อให้
เป็นคนดีมีคุณภาพเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยใช้กระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียนได้พยายาม
สร้างเสริมความร่วมมือให้แก่ผู้ร่วมงานเพ่ือที่จะได้ด าเนินการต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จลุล่วงอย่างมี
ประสิทธิภาพพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมโดยใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม (วีณา กิ่งสอน, ๒๕๕๕) 

โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจ านวน ๔๐ คน มีข้าราชการ
ครูจ านวน ๒ คน มีลูกจ้างประจ า ๑ คน มีพนักงานจ้างเหมาบริการ ๑ คน และผู้บริหาร ๑ คน มีนายกฤติน พันธุ์
เสนา เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน มีภารกิจในการบริหารการศึกษา ๔ ภาระงาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป  

โดยสภาพความขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนครูที่มีไม่ครบชั้นเรียน และสภาพชุมชนโดยรอบที่อยู่ห่าง
จากโรงเรียนและผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ และมีฐานะยากจน บางครอบครัวก็มีปัจจัยเสี่ยงด้าน
อบายมุข การดื่มสุรา และปัญหายาเสพติด จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน และผู้ปกครองบางส่วน จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน ไดร้่วมกันวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) โดยประเด็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ใช้หลัก ๒S๔
M ประกอบด้วย ๑) โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน ( Structure and policy ) ๒) การให้บริการและ
คุณลักษณะของผู้เรียน ( Service and products) ๓) บุคลากร ( Men ) ๔) การเงิน ( Money ) ๕) วัสดุอุปกรณ์ 
( Materials) ๖) การบริหารจดัการ( management)  และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกใช้หลัก STEP 
ประกอบด้วย ๑) สังคมและวัฒนธรรม ( Social – cultural factors) ๒) เทคโนโลยี (Technological) ๓) 
เศรษฐกิจ ( Economic factors) และ ๔) การเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors) โดยผลการ
วิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ของโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี มีดังนี้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน ( Structure and policy ) 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
โครงสร้างการบริหารงานมีความชัดเจน นโยบายการ
บริหารงานทุกระดับชัดเจน มีการปฏิบัติจริงส่งผลให้ 
โรงเรียนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ หลายรางวัล 
โรงเรียนมีการกระจายอ านาจให้บุคลากรตามความรู้ 

บุคลากรมจี านวนน้อย มีภาระงานมาก ท าให้ประสิทธิ 
ภาพในการท างานลดลง การนิเทศติดตาม งานนโยบาย 
ไม่ต่อเนื่อง และไม่เป็นระบบเท่าที่ควร 
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ความสามารถและความช านาญ โรงเรียนมีแผนการ
ปฏิบัติงานที่ใช้เป็นแนวทางการท างานที่ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 
การให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน ( Service and products) 

จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา 
โรงเรียนมีระบบการดูแลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
นักเรียนได้รับบริการด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย 
โภชนาการ ทุนการศึกษา สื่อเทคโนโลยีและอ่ืน ๆ อย่าง
ทั่วถึง เท่าเทยีมกัน มีการส่งเสริมกิจกรรมด้าน 
คุณธรรมจริยธรรมโดยวิธีการที่หลากหลายมีวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีมีจิตส านึกรัก และภาคภูมิใจในสถานศึกษา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนร่มรื่น สะอาด สวยงาม  
เอ้ือต่อการเรียนรู้ และบริการชุมชน 

โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นเรียนขาดครูในสาขาวิชา 
ส าคัญ เช่น คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดนตรี- 
นาฏศิลป์ นักเรียนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและส่วนรวม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติค่อนข้างต่ า ส่วนใหญ่ขาดทักษะด้าน 
การคิดวิเคราะห์และยังไม่เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเองเท่าที่ควร 

บุคลากร ( Men ) 
จดุเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ครูผู้สอนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่สอน มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูอย่างสูง ให้ความร่วมมือกับ
ผู้บริหารอย่างเต็มที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีจิตส านึกในหน้าที่โดยไม่ต้องรอค าสั่ง มีการท างานเป็น 
ทีม รักและสามัคคีกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บริหาร 
นักเรียนและผู้ปกครองและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

ครูบางคนขาดความรู้ความสามารถด้าน ICT บางส่วน 
ยังใช้การสอนแบบบรรยาย ท าให้บรรยากาศการเรียน 
การสอนน่าเบื่อหน่าย ไม่มีการส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ตามก าหนดเวลา จัดกิจกรรมที่เน้นด้านการคิดวิเคราะห์
ค่อนข้างน้อย ขาดเทคนิค วิธีการ และกิจกรรมการเรียน
การสอนใหม่ ๆ 

การเงิน ( Money ) 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มีการระดมทรัพยากรโดยการมีส่วนร่วมจากทุก 
ภาคส่วน มีแผนการบริหารจัดการด้านการเงินอย่าง 
เป็นระบบ ตามระเบียบของทางราชการ การ 
บริหารด้านการเงินมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตลอดเวลา ชุมชนรอบข้างสถานศึกษาเป็นส่วนส าคัญใน
การสนับสนุนงบประมาณในช่วงที่มีการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา 

ขาดแคลนงบประมาณเนื่องจากนักเรียนมีจ านวนน้อย 
ท าให้ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยตามไปด้วย 
 

วัสดุอุปกรณ์ ( Materials) 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

มีการส ารวจความต้องการในการใช้วัสดุอุปกรณ์ใน วัสดุอุปกรณ์บางประเภทด้อยคุณภาพ 
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ทุกปีงบประมาณเพ่ือเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนได้อย่างดี การจัดซื้อ 
เป็นไปโดยสะดวกรวดเร็ว การเบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ 
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีความพร้อมทางด้านสื่อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีวัสดุ อุปกรณเ์พียงพอต่อการ
บริหารจัดการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การวางแผนการจัดซื้อยังไม่ครอบคลุมทุกภาระงาน 
การจัดท าเอกสารรับ-จา่ย ทะเบียนคุมต่าง ๆ ไม่เป็น
ปัจจุบัน นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจและจิตส านึกใน
การใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์กีฬา 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

การบริหารจัดการ( management) 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม การบริหาร 
งานเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
สถานศึกษามีกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติงาน 
การบริหารที่ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
โรงเรียนมีการใช้ระบบ IT เข้ามาใช้ในการบริหาร 
จัดการและจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการ 
ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรภายนอก 
อ่ืน ๆ ในการพัฒนาโรงเรียน ความร่วมมือของ 
บุคลากรเข้มแข็ง โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ 
ผลงานอยู่เสมอผ่านระบบ ICT 

การนิเทศภายในยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควรขาดบุคลากร
ด้าน ICT ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้บริหาร ครูยังไม่เข้าใจ
ถึงระบบการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา ท าให้การ
จัดชั่วโมงการเรียนการสอนและแผนการเรียนรู้ไม่
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
สังคมและวัฒนธรรม ( Social – cultural factors) 

โอกาส อุปสรรค 
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน 
การสอน ท าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน มีวัดใกล้
โรงเรียน พระภิกษุให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน เทศบาลและผู้น าชุมชนเห็น
ความส าคัญของการศึกษา โรงเรียนมีที่ตั้งอยู่ระหว่าง
กลาง ๒ ชุมชน นักเรียนมีความสะดวกในการเดินทาง 
โรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ท าให้ได้รับการ
ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ 

ปัญหาครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง ส่งผลให้นักเรียน 
บางส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ระดับการศึกษา 
ของผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จึงมีการย้ายถิ่นฐานบ่อย ท าให้มีผล
ต่อการเรียนของเด็ก ผู้ปกครองบางส่วนเป็นผู้รับมากกว่า
ผู้ให้ ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจถึงระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

เทคโนโลยี (Technological) 
โอกาส อุปสรรค 

ได้รับการสนับสนุนด้าน ICT จากส านักงานเขตพ้ืนที่ นักเรยีนขาดจิตส านึกในการใช้สื่อ ICT ผู้ปกครองส่วน
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การศึกษา ในการจัดสรรงบประมาณ ทั้ง สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ ท าให้มีเทคโนโลยี 
มีความหลากหลายมีแหล่งค้นคว้าและเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น 

ใหญ่ขาดความรู้ในการใช้สื่อ ICT ท าให้ตามเด็กไม่ทัน
และไม่สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ นักเรียนขาด
วิจารณญาณในการใชสื่อ ICT ที่เหมาะสมกับอายุ เพศ
และวัย 

เศรษฐกิจ ( Economic factors) 
โอกาส อุปสรรค 

สถานะทางเศรษฐกิจของชุมชนบางส่วนมีฐานะดี และ
พร้อมช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ฐานะยากจน 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน 

ด้านการเมืองและกฎหมาย( Political and legal factors) 
โอกาส อุปสรรค 

ผู้น าชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ให้การ
สนับสนุน ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กฎหมายเอื้อให้องค์กรเอกชนสามารถสนับสนุน
การศึกษาได้มากข้ึน เงินบริจาคเพ่ือการศึกษาสามารถ 
น าไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า นโยบายต้นสังกัดมีการ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ ชัดเจนน ามาปฏิบัติเป็น
รูปธรรมได้ 

การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง เรื่องนโยบายการศึกษาที่
เปลี่ยนตามผู้น าองค์กร ท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเครียด 
ท าให้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องชะงักบ่อย ๆ 
สภาพปัญหาด้านการเมืองสร้างความแตกแยกทาง 
ความคิดในชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัด 
การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

 
จากการวิเคราะห์องค์กรด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยสรุปพบว่า โรงเรียนมีจุดแข็งที่ครูผู้สอนมี

ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่สอน มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างสูง จุดอ่อนคือ ครู และนักเรียนขาดการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดขวัญก าลังใจ และขาด
อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีอุปสรรคส าคัญ คือ โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณอัน
เนื่องมาจากมีจ านวนนักเรียนน้อย แต่ก็มีโอกาสที่ดีเพราะชุมชนรอบข้างโรงเรียนมีความเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นอย่างดี จึงได้มีนวัตกรรม “รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น” ของโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี เพ่ือใช้ในการบริหารงานของ
โรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาต่อไป 

 
 ๒)  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  
  ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทีด่ีขึ้น” ในครั้งนี้ ผู้พัฒนาได้ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาไว้ดังนี้ 
  ๒.๑ หลักการที่น ามาใช้ ได้แก่ 
   ๑) ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
   ๒) การมีส่วนร่วม บ้าน-วัด-โรงเรียน “บวร” 
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   ๓) การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
   ๔) สภาพบริบทโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคค ี
   ๕) การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 
  ๒.๒ หลักการมีส่วนร่วม 
   ๑) ร่วมวางแผน 
   ๒) ร่วมปฏิบัติ 
   ๓) ร่วมตรวจสอบ 
   ๔) ร่วมชื่นชมยินดี 
  ๒.๓ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
   ๑) ด้านกายภาพ 
   ๒) ด้านสังคมภาพ 
   ๓) ด้านจิตภาพ 
   ๔) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

ภาพประกอบ ๑ แสดงถึงกรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนานวัตตกรรมในครั้งนี้ 
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๓)  ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนา 
 ๓.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาสตร์พระราชา หลักการมีส่วน
ร่วม การบริหารโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และวงจรคุณภาพของเดมม่ิง 
 ๓.๒ จัดประชุมร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือร่วมกันท าการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ) โดยประเด็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ใช้หลัก ๒S๔M ประกอบด้วย ๑) โครงสร้างและนโยบายของโรงเรียน ( 
Structure and policy ) ๒) การให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน ( Service and products) 
๓) บุคลากร ( Men ) ๔) การเงิน ( Money ) ๕) วัสดุอุปกรณ์ ( Materials) ๖) การบริหารจัดการ( 
management)  และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกใช้หลัก STEP ประกอบด้วย ๑) สังคมและ
วัฒ นธรรม  ( Social – cultural factors) ๒ ) เทคโน โลยี  (Technological) ๓ ) เศรษฐกิจ  ( 
Economic factors) และ ๔) การเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors) โดยผลการ
วิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ของโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ที่ได้ จะน าไปใช้ใน
ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม ต่อไป 
 ๓.๓ สร้างนวัตกรรม โดยน าผลการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิเคราะห์
องค์กร (SWOT Analysis) ของโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี อันประกอบด้วย จุดเด่น จุด
ที่ควรพัฒนา โอกาส และอุปสรรค ไปใช้ในการสร้างนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของนวัตกรรม 
ดังนี้ 
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  ๓.๓.๑ หลักการของรูปแบบ ประกอบด้วย ๑) ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” ที่ต้องมีการวิเคราะห์องค์กรเพ่ือให้เข้าใจองค์กร เข้าถึงปัญหา แล้วพัฒนากิจกรรมมา
แก้ปัญหาที่มี ๒) การมีส่วนร่วม บ้าน-วัด-โรงเรียน “บวร” เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษาที่มีความเข้มแข็ง สามารถน าทรัพยากรมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ๓) การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล ที่เป็นอิสระคล่องตัวในการบริหารจัดการ ครอบคลุม
ขอบข่ายภารกิจทั้ง ๔ ด้าน ของโรงเรียน ๔) สภาพบริบทโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 
ทั้งนี้เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้อการที่แท้จริงของโรงเรียน เพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
โอกาส และอุปสรรค 
  ๓.๓.๒ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียน
บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
  ๓.๓.๓ กระบวนการของรูปแบบ ใช้หลักการมีส่วนร่วม ผสมผสานกับวงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง ประกอบด้วย ๑) การร่วมวางแผน (Plan) ทุกขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงานของ
โรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาทิ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ๒) การร่วมปฏิบัต ิ(Do) ในการด าเนินงานของโรงเรียน เน้นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับโรงเรียนได้
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ท าให้เกิดความร่วมแรง ร่วมใจ เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันระหว่าง 
บ้าน วัด โรงเรียน ๓) การร่วมตรวจสอบ (Check) เป็นการถ่วงดุลอ านาจกัน และตรวจสอบซึ่งกัน
และกันของการด าเนินงานในโรงเรียน ท าให้ทุกการด าเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนอง
สามัคคีนั้น มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดความเชื่อมั่นของชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และ ๔) การร่วมชื่นชมยินดี (Action) เป็นการสร้างคุณค่าร่วม (Share Value) ระหว่าง
โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้เกิดความรัก และเกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน 
  ๓.๓.๔ ผลที่เกิดจากรูปแบบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ของโรงเรียนบ้าน
หนองขามหัวหนองสามัคคี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 
  ๓.๓.๕ จุดเน้น ประกอบด้วย ๔ ส่วนส าคัญ ได้แก่ 
   ๑) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อันได้แก่ สภาพการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ประกอบด้วย 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านจิตภาพ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ด้านสังคมภาพ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๒) กิจกรรม “๕ กิจกรรม ท าเป็นกิจวัตร” เป็นกิจกรรมตามจุดเน้น ใน
กระบวนการด าเนินงานตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
    ๒.๑ ) กิจกรรมเขียนตามค าบอก โดยที่ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้อง
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ในการใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตจริง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณภาพ
ของผู้เรียนไว้ว่า ผู้เรียนภาษาไทยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ค าประโยค การอ่านบท
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ร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนการเขียน ผู้เรียนสามารถเขียนสะกดค า 
ตามอักขรวิธีการเขียนสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความย่อความ เขียนรายงาน จ าก
การศึกษาค้นคว้า เขียนตามจินตนาการ เขียนวิเคราะห์วิจารณ์และเขียนเชิงสร้างสรรค์แต่ผลของ 
การจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่จ านวนไม่น้อย การแก้ไขปัญหา
นี้ เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ครูผู้สอน ต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข ด้วยเหตุที่ว่าหากนักเรียนของเราอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ การเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ ก็ย่อมจะเป็นการยาก ซึ่งกิจกรรมเขียนตามค าบอก มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยสูงขึ้น และเพ่ือให้ครูผู้สอนพัฒนานวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาการอ่าน การเขียน หรือ 
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
    ๒.๒) กิจกรรมท่องสูตรคูณ การท่องสูตรคูณนั้น ยังเป็นสิ่งจ าเป็น
ต่อการคิดค านวณในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก แม้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน นักเรียนที่ท่องสูตรคูณไม่คล่องจะคิด
ค านวณได้ช้า ได้ค าตอบที่ผิดพลาด และรู้สึกไม่สนุกในการเรียนคณิตศาสตร์อีกต่อไป จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องหาทางแก้ไขให้ได้ในช่วงแรก ๆ ของการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งการท่องสูตรคูณนั้น 
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนท่องสูตรคูณทุกวัน โดยที่นักเรียนสนใจ และตั้งใจการปฏิบัติเป็น
ประจ าทุกวันจะท าให้นักเรียนจ าและเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า และรวดเร็ว 
    ๒ .๓ ) กิ จกรรมคิ ด เลขเร็ ว  หลักสู ตรการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมได้ตลอดชีวิตและตามศักยภาพ ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มี
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพียงพอที่จะสามารถน าความรู้ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็น ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป การฝึกทักษะ
กระบวนการคิดค านวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นย า นับว่ามีความส าคัญ เพราะใน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย มนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถ
ในการคิดค านวณ ซึ่งเป็นความสามารถขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์เพ่ือให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้น ความสามารถในการคิดค านวณจึงต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนตั้งแต่ เด็ก 
โดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการคิดค านวณทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์  เพ่ือให้นักเรียนสามารถคิด
ค านวณ บวก และลบเลข ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และเพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาปรับปรุง และ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 



- ๑๒ - 
 

พัฒนาโดย นายกฤติน พันธุ์เสนา (ปร.ด.) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 

    ๒.๔) กิจกรรมท่องอาขยาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑บัญญัติไว้ว่าภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง การท่องบทอาขยาน
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรอง เพราะ
ในบทอาขยายจะเป็นเนื้อหาที่สอดแทรกคติเตือนใจ ด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นค าสั่งสอนให้
นักเรียนเป็นคนดี ซึ่งสามารถน าคติเตือนสอนใจในบทอาขยาน มาปรับเปลี่ยน  
    ๒.๕) กิจกรรมภาษาอังกฤษประจ าวัน (Daily English) ภาษาเป็น
วัฒนธรรมส าคัญอย่างหนึ่งของทุกชนชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสาร เป็นการสื่อภาษาให้คนมีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นสื่อในการเชื่อมความสามัคคีทั้งในชาติและต่างชาติ ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางในการสื่อสารระหว่างชาติต่าง ๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน ดังนั้น การมีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่ดีถือว่าเป็นการได้เปรียบทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับประชากรวัยเรียนของโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ให้มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ จึงได้กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบ Daily English เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ต้องท าทุกวัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้นักเรียนรู้จักความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น และน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาที่สูงขึ้น 
   ๓) กิจกรรม “ท าโรงเรียนให้น่าอยู่เหมือนบ้าน” โดยมีการก าหนดเขตพ้ืนที่
ภายในบริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนได้ร่วมกันรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดในบริเวณโรงเรียน 
มีกลยุทธ์การจูงใจในการจัดกิจกรรม โดยมีการประกวดแข่งขันความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เป็น
ประจ าทุกเดือน มีการมอบรางวัลโดยผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนิน
กิจกรรม 
   ๔) กิจกรรม “ถวายเพลพระทุกวันพระ” เป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้นักเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากวัดในชุมชนก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระ
หว่าโรงเรียนและชุมชน เมื่อถวายเพลพระแล้วนักเรียนก็ร่วมกันฟังธรรมจากพระครู และร่วมกัน
พัฒนาวัด อันเป็นสถานที่ที่เป็นสมบัติของชุมชน ก่อให้เกิดความรัก หวงแหน ในสถาบันการศาสนา
ของชุมชน 
 ๓.๔ น านวัตกรรมไปใช้จริง หลังจากการสร้างนวัตกรรม “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น” เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น าไปใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนบ้าน
หนองขามหัวหนองสามัคคีในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

พัฒนาโดย นายกฤติน พันธุ์เสนา (ปร.ด.) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 

๔)  ผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน   
 ๑) โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ มีผลคะแนนการทดสอบการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้นตลอด ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ น่า
เรียน  

ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 

๒๕๖๐ ๓๗.๑๐ ๒๐.๕๐ ๓๒.๐๐ ๒๙.๒๐ ๒๙.๗๐ 

๒๕๖๑ ๓๙.๕๘ ๒๖.๖๗ ๒๑.๖๗ ๓๑.๔๒ ๒๙.๘๔ 

๒๕๖๒ ๖๒.๓๓ ๓๕.๐๐ ๔๕.๐๐ ๕๑.๘๓ ๔๘.๕๔ 

 
๒) เด็กหญิง ณัฐนิชา นามวิชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลคะแนนการสอบประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นอันดับที่  ๑ ของ 
สพป.มค.๑  

 
 
๓) ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความภาคภูมิใจ มีความรัก และหวงแหนโรงเรียนของ

ตน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียน และชุมชน 
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พัฒนาโดย นายกฤติน พันธุ์เสนา (ปร.ด.) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 

๔) โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 

 
 
๕) โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี ได้รับรางวัลกิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระดับ ๑ ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
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พัฒนาโดย นายกฤติน พันธุ์เสนา (ปร.ด.) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 

๖) ผู้อ านวยการโรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา สังคม และวงการวิชาชีพ  ดังนี้
   ๖.๑ นายกฤติน พันธุ์ เสนา ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหารดีเด่น ด้าน
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๑ 

 
 
  ๖.๒ นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน / คณะกรรมการ ในการ

ปฏิบัติงานในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 



- ๑๖ - 
 

พัฒนาโดย นายกฤติน พันธุ์เสนา (ปร.ด.) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 
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พัฒนาโดย นายกฤติน พันธุ์เสนา (ปร.ด.) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป.มหาสารคาม เขต ๑ 

  ๖.๓ นายกฤติน พันธุ์เสนา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างาน/คณะกรรมการ/วิทยากร 
ในการปฏิบัติงานในระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑  
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๕)  สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น   

ข้อคิดที่ได้จากการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมงานต้องมีความจริงใจในการพัฒนางาน
ร่วมกัน และพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยทั้งนี้ต้องยอมรับความเห็นต่างตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stakeholders) เป็น
สิ่งส าคัญต่อการบริหารจัดการโรงเรียน 

๖)  การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา   
   ๖.๑.) การให้บริการศึกษาดูงาน  ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน เยี่ยม
ชมการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น  ตลอดจนศึกษารูปแบบของการพัฒนานวัตกรรม เพื่อน าไปปรับใช้
และพัฒนาให้เข้ากับบริบทของตัวเองต่อไป 
   ๖.๒)  การท าเอกสารเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น facebook fanpage ของโรงเรียน   
โรงเรียนบา้นหนองขามหวัหนองสามคัคี | Facebook  
   ๖.๓) ท าเอกสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต ๑ www.mkarea๑.go.th  
 
 
 

https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5-355875151442318
http://www.mkarea1.go.th/
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๖. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินงานตามนวัตกรรม“รูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น” นี้ 

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนทุกขนาด และทุกภารกิจงานในความรับผิดชอบของโรงเรียน  

๗. จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 

 นวัตกรรม“ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น” นี้มีจุดเด่นตรงที่ เป็น
รูปแบบการบริหารที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในการ
พัฒนาคุณภาพของการศึกษาภายในโรงเรียน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบผลการด าเนินได้อย่างเป็นรูปธรรม  
เป็นแนวทางที่ลดความขัดแย้งระหว่างภายใน และภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะต่างฝ่ายต่างยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความเชื่อมั่นต่อกัน มีเหตุผลในการสรุปแนวทางและผลการท างานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร 
ท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีผลดีทั้งต่อ
โรงเรียนและชุมชน 
๘. บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ.(๒๕๔๖). ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการ
   ปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
   ๒๕๔๖. กรุงเทพ ฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. 

วีณา กิ่งสอน.(๒๕๕๕). ปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาในจังหวัดชลบุรี. งานวิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหาร
    การศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา. 
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