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หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy)
2.1 การจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development)
2.1 ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS)
การวางแผนกลยุท ธ์ ข องโรงเรี ย นกะทู้วิ ท ยาเป็ นกระบวนการวางแผนหรื อ ก าหนดยุท ธศาสตร์
เพื่ อสร้ างกรอบทิ ศ ทาง แนวทางการดาเนิ น งานและการดาเนิ นงานเพื่ อ เป้ าหมายวางอนาคตของโรงเรี ยน
ภายใต้ ความเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมที่จะเกิดขึ น้ ในด้ านต่างๆ เช่นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
กฎหมาย สภาพแวดล้ อม จานวนประชากร สังคมโลก เป็ นต้ น
2.1ก (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Planning PROCESS)
โรงเรี ย นกะทู้ วิ ท ยามี ก ารวางแผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา โดยการก าหนดกรอบกลยุท ธ์
ซึ่งมีสว่ นสาคัญหลักๆ คือ การวิเคราะห์กลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์ และการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ ซึ่งมีรายละเอียด
ที่ เ กี่ ย วข้ องต่างๆ ผู้รับ ผิด ชอบ การสร้ างความได้ เ ปรี ย บในการแข่งขัน การวิเ คราะห์ ปั จ จัย ทัง้ ภายในและ
ปั จ จัย ภายนอก การสร้ างระบบต่างๆ ของโรงเรี ย นเพื่ อน ากลยุท ธ์ ไปใช้ เ พื่ อให้ สามารถบรรลุวัตถุป ระสงค์
สามารถสรุปกระบวนการได้ ดังแผนภาพ
แผนภาพ 2.1ก (1) : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนจัดทากลยุทธ์

การกาหนดกลยุทธ์

แต่งตังคณะท
้
างาน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision)

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง/ทบทวนการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา/วิเคราะห์บริบทโรงเรี ยน/ความคาดหวัง
ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย/วิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก
และภายใน (SWOT)

กาหนดพันธกิจ (Mission)
กาหนดเป้าประสงค์ (Goal)

ติดตามและประเมินผล
นาแผนไปปฏิบตั ิ

จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี

จัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ

เห็นชอบ
เสนอขอความ
เห็นชอบ

ตัวชี ้วัด
KPI

กาหนดกลยุทธ์ (Strategyl)

กาหนดโครงการ/จัดทา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี
ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

เสนอขอความ
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ
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กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์หรื อแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนกะทู้วิทยา มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ฝ่ ายบริหารโดยผู้อานวยการโรงเรี ยนกะทู้วิทยา สร้ างความเข้ าใจกับครูและบุคลากรของโรงเรียนเรื่ องการจัดทา
หรือปรับปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ
ขันที
้ ่ 1 แต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงานจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขันที
้ ่ 2 คณะดาเนินงานประชุมระดมความคิดเพื่อวางแผน ทาการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ที่ผา่ นมา วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียซึ่งได้ แก่คณะครู ผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน สมาคมศิษย์เก่า สมาคมและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
โรงเรี ย นกะทู้วิ ท ยาก าหนดทิ ศ ทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษารายะยาว 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดรับกับแผนพัฒนาคุณ ภาพระยะ 4 ปี โดยใช้ หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ศึก ษาถึ งปั จ จัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน งานของโรงเรี ยน ( SWOT) โดยวิเ คราะห์ปั จจัยภายนอกโดยใช้
S-T-E-P ซึ่ ง เป็ นปั จจั ย ที่ ส ถานศึ ก ษาไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ประกอบด้ วยด้ านสั ง คมและวั ฒ นธรรม
ด้ านเทคโนโลยี ด้ านเศรษฐกิ จ ด้ านการเมืองและกฎหมาย วิเ คราะห์ ปั จ จัย ภายในโดยใช้ 2S 4M นั่น คือ
โครงสร้ างและนโยบายของโรงเรียน ผลผลิตและบริการ บุคลากร ประสิทธิภาพทางการเงิน วัสดุทรัพยากรและ
การบริหารจัดการ
ขันที
้ ่ 3 ประมวลผลการวิเคราะห์ทงหมดมาก
ั้
าหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของโรงเรียน
และกาหนดตัวชี ้วัดเพื่อจัดทาเป็ นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี โรงเรี ยนกะทู้วิทยาแล้ วนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยาขอข้ อเสนอแนะ/ความเห็นชอบและขออนุมตั ิดาเนินการ
ขัน้ ที่ 4 น ากลยุท ธ์ ส่กู ารปฏิบัติ โดยการเขีย นโครงการ/กิ จกรรมที่สอดคล้ องกับ วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ
เป้าประสงค์และกลยุทธ์รวมถึงตัวชี ้วัดตามแนวทางการจัดการศึกษาในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี
แล้ วจัดทาเป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษาโรงเรียนกะทู้วิทยา แล้ วนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานโรงเรียนกะทู้วิทยาขอข้ อเสนอแนะ/ความเห็นชอบและขออนุมตั ิดาเนินการ
ขันที
้ ่ 5 ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการติดตามประเมินผลตามตัวชี ้วัดทังก่
้ อนการดาเนินการ
ระหว่างการดาเนินการ หลังการดาเนินการและรายงานผลการดาเนินงาน มีการนาผลการประเมินมาทบทวน/
ปรับปรุง/พัฒนาในรอบปี ถัดไป โดยใช้ วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ผลลั พ ธ์ โรงเรี ย นกะทู้วิ ท ยามี แ ผนพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาระยะ 4 ปี และแผนปฏิ บัติ ก าร
ประจ าปี การศึก ษา ตลอดจนมีโครงการ/กิ จ กรรมตามแผนปฏิบัติก ารที่ สอดคล้ องกับ แผนพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนที่สามารถนาองค์กรไปในทิศทางที่มงุ่ สูค่ วามสาเร็จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บทเรี ย นที่ได้ รับ แผนกลยุทธ์หรื อแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยนครอบคลุมบริ บทของโรงเรี ย น
ในทุกๆ ด้ าน ตรงความคาดหวัง/เป้าหมายของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียสนองเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา
2.1ก (2) นวัตกรรม (INNOVATION)
โรงเรี ยนกะทู้วิทยาได้ มีการจัดทากลยุทธ์โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกๆ ฝ่ ายและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรอบด้ าน โดยใช้ เป้าหมาย ความคาดหวัง รวมทัง้ ปั จจัยสภาพแวดล้ อมต่างๆ ทัง้ ปั จจัยสภาพแวดล้ อม
ภายนอกและภายใน เพื่ อเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ การพัฒนากลยุท ธ์โดยผู้อานวยการโรงเรี ยน
ได้ ใ ช้ นวัต กรรมเชิ ง การบริ ห ารโดยได้ น้ อ มน าหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาบูรณาในการบริ ห าร
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จัด การ และจัด การศึก ษารอบด้ า น ได้ ส่ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ ครู แ ละบุค ลากรมี ก ารสร้ างและพัฒ นางาน
จัดทาผลงานเชิงพัฒนาหรือนวัตกรรมต่างมาสูก่ ารปฏิบตั ิงาน เช่น มีการใช้ ระบบฐานข้ อมูลพัฒนาครู การบริหาร
การจัดการผ่านระบบออนไลน์ การสนับสนุนการพัฒนาผลงานหรือการดาเนินงานให้ พฒ
ั นาไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
(Best Practice) การนานวัตกรรมที่สร้ างขึ ้นสูก
่ ารสร้ างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
ผลลัพธ์ โรงเรียนกะทู้วิทยามีกลยุทธ์ที่นาไปสูก่ ารพัฒนาครูและบุคลากรเพื่ อการสร้ างนวัตกรรมและ
นานวัตกรรมไปใช้ ในการพัฒนา สนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียน
บทเรียนที่ได้ รับ นวัตกรรมที่ได้ ก่อให้ เกิดการพัฒนานักเรียนทัง้ ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนและระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน รวมไปถึงนวัตกรรมด้ านการบริ หารจัดการและระบบพัฒนาคุณภาพ
2.1ก (3) การวิเคราะห์ และกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)
จาก 2.1 ก. กระบวนการจัดทากลยุทธ์ คณะดาเนินงานประชุมระดมความคิดเพื่อวางแผนการใช้ ข้อมูล
สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อง การวิเ คราะห์ ความคาดหวังของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย และสภาพแวดล้ อ ม ( SWOT)
การน าสมรรถนะหลักของโรงเรี ยน เช่น ความพร้ อมด้ านอาคารสถานที่ ครู และบุคลากรที่ มีความสามารถ
ความมุ่งมัน่ และสอนตรงสาขาวิชา งบประมาณการบริ หารจัดการเพียงพอ นักเรี ยนมีสขุ ภาพกายสุขภาพจิต
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี การมีภาคีเครือข่ายที่เข้ มแข็ง มาใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์
นอกจากนี ้ได้ นาความสอดคล้ องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้ นสังกัดระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาและนโยบายการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่ เ กิ ดขึน้ เช่น การปรับ เปลี่ย นมาตรฐานการศึก ษา มาเป็ นองค์ป ระกอบสาคัญ ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่ อ
ให้ เกิ ด ความได้ เปรี ย บ ท าให้ แผนกลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นสามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าประสงค์
ความได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์และความท้ าทายเชิงกลยุ ทธ์ เป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดและวางแผน
พัฒนาคุณภาพของโรงเรี ยน โรงเรี ยนได้ นามาใช้ ป ระกอบการวางแผนกลยุท ธ์ ซึงแสดงถึงโอกาสและความ
เป็ นไปได้ ที่จะทาให้ เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ประสบผลสาเร็จ ดังตาราง
ตาราง 2.1ก (3) การวิเคราะห์กลยุทธ์
ที่

ความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์

1

โรงเรียนเป็ นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ด้ านการศึกษา

2

เปิ ดสอนหลักสูตรห้ องเรียนวิทยาศาสตร์
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.

3

ครูและบุคลากรมีความสามารถ
ความมุง่ มัน่ และสอนตรงสาขาวิชา

- ตรงกับความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
- องค์กรมีความยัง่ ยืน

ภาคีเครือข่ายที่เข้ มแข็ง

การสนับสนุนงบประมาณ ครูและบุคลากร
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่เอื ้อต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

4

ความท้ าทายเชิงกลยุทธ์
การน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการใช้ ในการบริหารจัดการศึกษาและ
การนาองค์กร
การพัฒนานักเรียนสูค่ วามเป็ นเลิศ
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การเปลี่ยนแปลงด้ านต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
อาจทาให้ โรงเรียนได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในอนาคต อาจทาให้ เป้าหมายการจัดการศึกษา
ไม่บรรลุหรื อไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ดังนัน้ โรงเรี ยนมีการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาวะการณ์ดงั กล่าว และ
น ามาจัดท าแผนพัฒนาคุณ ภาพและมีก ลยุท ธ์ ที่สอดรับ กับ สถานการณ์ ที่ อาจเปลี่ย นแปลง มีก ารเผยแพร่
แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียรับทราบ
2.1ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (WORK SYSTEMS)
โรงเรี ยนกะทู้วิทยามีการนาสมรรถนะหลักของโรงเรี ยน ด้ านความพร้ อมของอาคารสถานที่ ครูและ
บุคลากรที่มีความสามารถตรงสาขาวิชา ความเพียงพอของงบประมาณ นักเรียนที่มีสขุ ภาพกายสุขภาพจิตและ
มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีภาคีเครือข่ายที่เข้ มแข็ง มาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
ระบบงานหลักมี 3 ระบบได้ แก่ ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และระบบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระบบสนับสนุน 3 ระบบ ได้ แก่ ระบบบริหารจัดการ ระบบคุณธรรมจริยธรรม และระบบพัฒนาคุณภาพ
กาหนดให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิตามระบบงาน ซึ่งสอดคล้ อง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์ ตอบสนองความต้ องการของนักเรียนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผลลัพธ์ มีการจัดระบบงานที่มีคณ
ุ ภาพ ส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
บทเรียนที่ได้ รับ มีการปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและ
เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน ครู องค์กร ประสบผลสาเร็จและบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1ข. วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES)
2.1ข (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ท่ สี าคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)
การจัดการศึกษาของโรงเรียนกะทู้วิทยา มุ่งหวังที่จะพัฒนาการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มีความสอดคล้ องกับ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 นโยบายการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
เป้ าหมายของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ที่ มุ่ง เน้ นพัฒ นาหลัก สูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล การบริหารจัดการองค์กรด้ วยระบบคุณภาพ ดังนี ้
1) ผู้เรียนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World Citizen) เป็ นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล ้าหน้ าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard)
3) บริหารจัดการด้ วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
โดยมุ่งพัฒนานักเรี ยนให้ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ แก่ 3R 8C ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะ
การเขียน (Riting) ทักษะการคิดคานวณ (Rithmetics) การคิดวิเคราะห์และการแก้ ไขปั ญหา (Critical Thinking
& Problem Solving) การสร้ างสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creativity & Innovation) ทั ก ษะด้ านความร่ วมมื อ
การท างานเป็ นที ม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork & Leadership) เข้ าใจวัฒนธรรมที่ แตกต่าง
(Cross-cultural Understanding) ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้ เท่าทันสื่อ(Communication Information
& Media Literacy) ทั ก ษะด้ านคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Computing & Media Literacy)
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ทักษะทางด้ านอาชีพ และทักษะทางด้ านการเรี ยนรู้ (Career & Learning Self-reliance) ทักษะการเปลี่ยนแปลง
(Change) เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ส รรถนะ มี ศ ั ก ยภาพ มี ค วามสุ ข ความสมดุ ล ทั ง้ ด้ านร่ า งกาย จิ ต ใจ
มีความสามารถที่จะดารงตนอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข รวมทังมี
้ สว่ นในการพัฒนาสังคม ท้ องถิ่น ประเทศชาติ
โรงเรี ยนกะทู้วิทยากาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ โดยการวิเคราะห์และกาหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดังตาราง
ตาราง 2.1 ข (1) : วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ท่ สี าคัญ
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.พัฒนาผู้เรียนให้ มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (เป็ นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา
ล ้าหน้ าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก)
บนวิถีชีวติ พอเพียง
2.ส่งเสริมผู้เรียนให้ มคี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมผู้เรียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. พัฒนาประสิทธิภาพ 4.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูม่ าตรฐานสากล
การบริหารจัดการ
5.พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้ อม แหล่งเรียนรู้สาธารณูปโภค และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.พัฒนาภาคีเครือข่ายให้ เข้ มแข็งและเสริมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน
7.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา
3. พัฒนาครูและบุคลากร 8.พัฒนาและส่งเสริมครูให้ เป็ นครูมืออาชีพ
ทางการศึกษา
4.พัฒนากระบวนการ
9.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
จัดการเรียนรู้
5.พัฒนาระบบประกัน
10.นาระบบการประกันคุณภาพภายในมาใช้ ในการยกระดับคุณภาพ
คุณภาพภายใน
การศึกษา
จากตารางโรงเรียนกะทู้วิทยาได้ กาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามบริบทของโรงเรียน
ได้ ครอบคลุมครบทุกด้ าน ได้ แก่ มาตรฐานการศึกษา ความต้ องการของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย สนองนโยบายและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของต้ นสังกัด
ผลลัพธ์ แผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มีความครอบคลุมทังด้
้ านนักเรี ยน ครู การบริ หาร
จัดการ และระบบคุณภาพ
บทเรียนที่ได้ รับ โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าประสงค์
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2.1ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES Considerations)
แผนกลยุทธ์โรงเรียนกะทู้วิทยา ประกอบด้ วย 5 กลยุทธ์ 8 พันธกิจ 15 เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 10 ข้ อ ซึ่งครอบคลุมการดาเนินงานตามภารกิจหลักของโรงเรี ยน กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ให้ สอดคล้ องกับประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์และสมรรถนะ ซึ่งตอบสนองต่อความท้ าทายเชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
10 ข้ อดังแสดงในตาราง
ตาราง 2.1ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์
ความท้ าทายวัตถุประสงค์ชิงกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา 1.ความก้ าวหน้ าทางการเรียนตามหลักสูตร
คุณภาพผู้เรียน
2.ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขดั
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
3.ผู้เรียนมีสขุ ภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
กลยุทธ์ 2 พัฒนา
4.มีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุม่ สาระที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รียนมีศกั ยภาพ
ประสิทธิภาพ
เป็ นพลโลก
การบริหารจัดการ 5.สภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสังคมเอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
6.การมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้ องและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
7.กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา 8.ครูได้ รับการพัฒนาด้ านความรู้และสมรรถนะ มีการวางแผนและออกแบบ
ครูและบุคลากร
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วัดประเมินผลตามสภาพจริง
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา 9.มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้ างโอกาสให้ ผ้เู รียนมีสว่ นร่วม มีการวัดและ
กระบวนการจัดการ ประเมินความรู้ความเข้ าใจของผู้เรียนอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา 10.มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็ นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้ องกับมาตรฐาน
ระบบประกัน
การศึกษา
คุณภาพภายใน
เมื่อพิจารณาความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ 1) ด้ านความพร้ อมของอาคาร
สถานที่ 2 )ครู และบุค ลากรที่มีค วามสามารถตรงสาขาวิชา 3) ความเพี ย งพอของงบประมาณ 4) นัก เรี ยน
มีสขุ ภาพกายสุขภาพจิตและมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 5) มีภาคีเครื อข่ายที่เข้ มแข็ง ความได้ เปรี ยบเชิง
กลยุท ธ์ ทัง้ 5 ข้ อ ได้ ส นับ สนุน วัต ถุป ระสงค์ เ ชิ งกลยุท ธ์ ทัง้ 10 ข้ อ และสอดรั บ กับ ความท้ า ทายเชิ งกลยุท ธ์
ทั ง้ 10 ข้ อด้ วยเช่ น กั น นอกจากนี โ้ รงเรี ยนได้ ก าหนดวั ฒ นธรรมองค์ ก ร “KATHU” K=Knowledge
สร้ างองค์ ค วามรู้ A=Attitude มีเ จตคติที่ดี T=Teaching มุ่งมั่น ในการจัดการเรี ยนรู้ H=Honor ดารงไว้
ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรี U = Unity ความเป็ นหนึ่งเดียวในองค์กร
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2.2 การนาเชิงกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
2.2ก. การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารและการถ่ ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development)
2.2ก (1) การจัดทาแผนปฏิบัติการ (ACTION plan Implementation)
การจัดท าแผนปฏิบัติ ก ารประจ าปี ของโรงเรี ยนได้ ศึก ษาวิเ คราะห์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึก ษา
ระยะ 4 ปี มาตรฐานการศึก ษา นโยบายหน่วยงานต้ นสังกัด บริ บทของโรงเรี ย น ทบทวนผลการดาเนิ น การ
ปี ที่ผา่ นมา
แผนภาพ 2.2 ก (1) : กระบวนการการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี /รวบรมข้ อมูลสารสนเทศ/จุดเน้ น/
ผลการดาเนินการปี ที่ผ่านมา

P

วิเคราะห์โครงการกิจกรรม (SWOT)

P

จุดเด่น/จุดควรพัฒนา
โอกาส/อุปสรรค
ประชุมกลุม่ งาน/กลุ่มสาระ/ออกแบบ /กาหนดกรอบในการพัฒนา/วิธีการดาเนินการ

P

วิสยั ทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
กลยุทธ์ /มาตรฐานการศึกษา
กาหนดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ/เขียนโครงการ/เสนอโครงการ

P

ไม่เห็นชอบ

เสนอโครงการ
เห็นชอบ

จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา

P

เสนอกรรมการสถาน ศึกษา
สถานศึกษา
อนุมตั ิ
D

C
A

ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
ติดตาม/ตรวจสอบ
ประเมิน/ปรับปรุ ง/พัฒนา

ไม่อนุมตั ิ
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โรงเรี ย นกะทู้วิ ท ยามีแ ผนปฏิ บัติก ารระยะยาว 4 ปี (แผนกลยุท ธ์ ) และแผนปฏิ บัติก ารระยะสัน้
หรือแผนปฏิบตั ิการประจาปี สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์และพันธกิจ เป้าประสงค์ โดยแผนปฏิบตั ิการประจาปี ได้ ใช้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี มาเป็ นกรอบแนวทางการดาเนินงาน ซึ่งมีการกาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตัวชี ้วัด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการดาเนินงาน งบประมาณที่ชดั เจน การประเมินผล และรายงานผล
การดาเนินงาน ปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และจัดทบทวนแผนการปฏิบัติการประจาปี
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบนั เมื่อสิ ้นสุดภาคเรียนละ 1 ครัง้ โดยงานแผนงานและสารสนเทศ
สรุปและจัดทารายงานเสนอผู้บริ ห ารเมื่อสิ ้นสุดปี การศึกษา เพื่อติดตาม ทบทวนและสรุปผลการดาเนิน งาน
นาปั ญหาอุปสรรค ข้ อเสนอแนะจากงานโครงการ/กิจกรรมมาพัฒนาและปรับปรุงในรอบการดาเนินงานปี ต่อไป
2.2ก (2) การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action PLAN Implementation)
การนาแผนปฏิบตั ิการสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยแต่ละกลุม่ งาน/กลุม่ สาระการเรียนรู้ที่เขียนโครงการ และได้ รับ
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการ ซึ่งจะระบุโครงการไว้ ในแผนปฏิบัติการประจาปี และระบุระยะเวลาดาเนินการ
ในปฏิทินปฏิบตั ิงานของโรงเรียน โดยมีขนตอนการถ่
ั้
ายทอดแผนปฏิบตั ิการสูก่ ารปฏิบตั ิดงั นี ้
1) ประชุมชี ้แจงทาความเข้ าใจวิธี ขันตอน
้
การดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม แนวปฏิบตั ิในการประชุมครู
และบุคลากรของโรงเรียน
2) งานแผนงานฯ จัดทาเอกสารแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ กบั กลุม่ งาน/กลุม่ สาระ
โดยมีแนวทางปฏิบตั เิ ป็ นขันตอน
้
3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดาเนินโครงการ/กิจกรรมและประเมินผลเป็ นระยะ คือ ก่อนดาเนินการ
ระหว่างการดาเนินการแหลังเสร็จสิ ้นโครงการ/กิจกรรม
4) เมื่อดาเนินงานแล้ วเสร็จผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม หรื อผู้ได้ รับมอบหมาย จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ระบุปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ ไข ข้ อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ
ใช้ พฒ
ั นาโครงการหรือแผนปฏิบตั ิการในครัง้ หรือปี การศึกษาต่อไป
2.2ก (3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)
โรงเรี ยนกะทู้วิทยา ได้ นาสารสนเทศในปี ที่ผ่านมา ประมาณการจานวนนักเรี ยนในแต่ละปี การศึกษา
เพื่อคานวณงบประมาณที่จะได้ รับในแต่ละปี จัดทาร่างงบประมาณประจาปี ตามประเภทงบประมาณที่ได้ รับ
ประชุมชี แ้ จงครู และบุค ลกรถึงที่มาของแหล่งงบประมาณ จากเงิ น อุดหนุรายหัว เงิ น กิ จ กรรมพัฒนาผู้เรี ยน
เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี เงินระดมทรัพยากรและเงินรายได้ สถานศึกษาจากการสนับสนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น การใช้ ประเภทงบประมาณตามกรอบแนวทาง ระเบียบการใช้ ประเภทงบประมาณของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยงานแผนงานคานวณจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มงานบริหารโรงเรียน
ออกเป็ นสัดส่วน 3 ส่วน คือ งบประมาณร้ อยละ 60 ใช้ ในการบริหารวิชาการ งบประมาณร้ อยละ 30 ใช้ ในการบริหาร
ด้ านอื่น ๆ และงบประมาณร้ อยละ 10 เป็ นงบสารองจ่ายประจ าปี ท าให้ โรงเรี ย นมี งบประมาณที่ เ พี ย งพอ
ในการจัดการศึกษา การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
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แผนภาพ 2.2ก (3) : กระบวนการจัดสรรทรัพยากร
กาหนดนโยบาย แนวทางการจัดสรรทรัพยากร
กลุม่ งาน/กลุ่มสาระเสนอโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณ
คณะกรรมการพิจารณาทรัพยากร/ ศึกษารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ
ไม่ค้ ุมค่ า

วิเคราะห์ ผล
คุ้มค่ า

อนุมตั ิโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
จัดทาแผนปฏิบตั ิกรประจาปี /ทาปฏิทินการดาเนินงาน

เสนอกรรมการสถานศึกษา/ขออนุมตั ิ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ

ดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

การจัดสรรงบประมาณลงสู่โครงการ/กิจกรรมหรื อการบริหารงานด้ านต่างๆ ทางกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ หรื อผู้รับ ผิด ชอบโครงการต่างๆ จะเขีย นโครงการที่สอดคล้ องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ย น โดยระบุกิ จ กรรม รายละเอี ย ดโครงการ รายละเอี ย ดการใช้ งบประมาณแล้ ว น าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจ าปี การศึกษาเพื่อตรวจสอบ ลงความเห็นและ
พิจารณางบประมาณแล้ วจัดทาเป็ นแผนปฏิบตั ิการประจาปี ขออนุมตั ิการใช้ ทรัพยากรและดาเนินโครงการ
การใช้ ทรัพยากรได้ คานึงถึงความคุมค่า การประหยัดและสนองต่อกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเป็ นหลัก เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
2.2ก (4) แผนด้ านบุคลากร (WORKFORCE Plans)
โรงเรียนกะทู้วิทยา มีกระบวนการดาเนินการวางแผนอัตรากาลังเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการตาม
โครงสร้ างโรงเรียน รวมทังการส่
้
งเสริม สนับสนุน ด้ านบุคลากรดังนี ้
ด้ านอัตรากาลัง
1) โรงเรียนวิเคราะห์โครงสร้ างการบริหารโรงเรียน แล้ วจัดทาอัตรากาลัง โดยกาหนดจานวนบุคลากร
ด้ านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ เพียงพอและตรงสาขาวิชาเอกที่สอน
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2) โรงเรี ยนมีการคัดสรรครูและบุคลากรตามความสามารถและความถนัดลงสู่งานสนับสนุน และงาน
อื่นๆ ตามภารกิจ
3) การกาหนดหน้ าที่และภาระงานที่ชดั เจน มีกรอบการปฏิบตั ิงานที่เป็ นรูปธรรม
4) โรงเรี ยนคานึงถึงผลที่อาจกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอัตรากาลัง การขาดแคลนอัตรากาลัง โดย
วิเคราะห์จานวนบุคลากรจาแนกตามวิชาเอกที่มีแนวโน้ มขาดแคลน เสนอความจาเป็ น ความต้ องการอัตรากาลัง
ไปยังเขตพื ้นที่การศึกษาเพื่อขออัตราบรรจุและแต่งตัง้ รวมถึงโรงเรียนได้ รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดจ้ าง
บุคลากรที่ขาดแคลนจากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทังเทศบาลและองค์
้
การบริหารส่วนจังหวัด
5) โรงเรียนมีการเตรียมแผนอัตรากาลังโดยจัดงบประมาณสารองส่วนหนึ่งไว้ จดั จ้ างครูสาขาที่ขาดแคลน
จากสาเหตุตา่ งๆ ไว้ ในแผนปฏิบตั ิการประจาปี
6) การปฏิบัติงานในสายสนับสนุน โรงเรี ยนมี ข้อมูลอัตรากาลังและภาระงานที่ชดั เจน มีการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์กนั ระหว่างบุคลากรในสายงาน สามารถเชื่อมโยงและเรียนรู้งาน มีการแต่งตังบุ
้ คลากร
ที่จะทาหน้ าที่แทนบุคลากรที่จะขาดแคลนไม่วา่ จะเป็ นจากการย้ าย เกษี ยณ โดยกลุม่ งานจัดบุคลากรเพื่อเรียนรู้งาน
ระหว่างกัน
ด้ านการส่ งเสริม สนับสนุน
1) โรงเรี ยนมีการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ครูพัฒนาทักษะทัง้ ด้ านวิชาการและด้ านงานการสนับสนุน โดย
ส่งเสริ มให้ ครู เข้ าร่ วมอบรม ประชุม สัมมนาและพัฒนาตนเองตามความถนัดความสนใจและตามภาระงาน
การศึกษาดูงาน เพื่อให้ บคุ ลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2) โรงเรี ย นมีการส่งเสริ มการทาวิจัย ในชัน้ เรี ย น โดยมีก ารจัดทาโครงการส่งเสริ มการทาวิจัย การ
พัฒนาครูสคู่ รูมืออาชีพลงในแผนปฏิบตั ิการ และมีการเชิญบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาอบรมให้ ความรู้เป็ นระยะ
3) โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริ มให้ ครูได้ รับการพัฒนา ทังเรื
้ ่องการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น การทาผลงาน
วิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ การสร้ างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาความรู้ประสบการณ์ที่ได้ รับ
มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานและหน้ าที่ที่รับผิดชอบ
4) โรงเรี ยนใช้ ระบบสารสนเทศ ในการบริ หารบุคลากร กรอบทิศทางในการพัฒนาบุคลากร และใช้
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ภาคเรียนละ 1 ครัง้ โดยหัวหน้ าฝ่ าย
หัวหน้ างาน และคณะกรรมการที่ได้ รับแต่งตัง้ งานบุคลากรรวบรวมข้ อมูลเสนอต้ นสังกัด มีการใช้ สารสนเทศ
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากร และการวางแผนอัตรากาลังของโรงเรียน
ผลลัพธ์ โรงเรียนมีครูเพียงพอ สอนตรงสาขาวิชาเอกอย่างมีประสิทธิภาพ
บทเรี ยนที่ได้ รับ กรณีขาดแคลนอัตรากาลังนอกเหนือจากการวางแผน เช่นครูอตั ราจ้ างได้ ไปบรรจุ
ครูประจาการมีคาสัง่ ย้ ายระหว่างภาคเรียน ทาให้ อตั รากาลังมีการเปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนต้ องจัดครูสอนแทน
และจัดหาครูอตั ราจ้ างใหม่ ซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลา ทาให้ การจัดการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง
2.2ก (5) ตัววัดผลการดาเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)
โรงเรี ย นกะทู้วิท ยาได้ จัด ท าตัวชี ว้ ัดผลการดาเนิ นการโครงการ เป้ าหมายความสาเร็ จ สอดคล้ อง
ตามมาตรฐานการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินงานรายงานต่อหน่วยงานต้ นสังกัดและจัดเก็บข้ อมูลเพื่อ
รองรับการนิเทศติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาทังภายในและภายนอก
้
ดังนี ้
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ตาราง 2.2ก (5) ตัววัดผลการดาเนินการ
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์
เชิงกลยุทธ์
1. พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรี ยน

1. พัฒนาผู้เรี ยนให้
มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก
(เป็ นเลิศวิชาการ สื่อสาร
สองภาษา
ล ้าหน้ าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้ างสรรค์
ร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก)
บนวิถีชีวิตพอเพียง
2. ส่งเสริ มผู้เรี ยน
ให้ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3. ส่งเสริ มผู้เรี ยน
มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

ตัววัด

เป้าหมาย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรี ยน
ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรี ยน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และ
ดี
การคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิด
ดี
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ ปัญหา
3) ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดี
การสื่อสาร
4) ความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดี
5) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบ
ดี
วัดระดับชาติ
6) ความพร้ อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงาน หรื อการทางาน
ดี
1.2 คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรี ยน
1) มีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ดีเลิศ
กาหนด โดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2) ความภูมิใจในท้ องถิ่น และความเป็ นไทย
ดีเลิศ
3) ยอมรับที่จะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและความ
ดี
หลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
ดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของ ยอดเยี่ยม
2. พัฒนา
4. พัฒนาหลักสูตร
ผู้บริ หารสถานศึกษา
ประสิทธิภาพ สถานศึกษาสู่
1. การมีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ทีส่ ถานศึกษา
การบริ หาร มาตรฐานสากล
ยอดเยีย่ ม
จัดการ
5. พัฒนาอาคารสถานที่ กาหนดชัดเจน
สิ่งแวดล้ อม แหล่งเรี ยนรู้ 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ดีเลิศ
สถานศึกษา
สาธารณูปโภค และ
ดีเลิศ
1) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้ น
ระบบเทคโนโลยี
คุณภาพของผู้เรี ยนรอบด้ าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และ
สารสนเทศ
ดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
6. พัฒนาภาคีเครื อข่าย
2) ***
ให้ เข้ มแข็งและเสริ มสร้ าง
ดีเลิศ
3) การวางแผนและการจัดการข้ อมูลสารสนเทศอย่าง
ความสัมพันธ์ ระหว่าง
เป็ นระบบ
โรงเรี ยนกับชุมชน
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กลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์

ตัววัด

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
และสังคมทีเ่ อื ้อต่อการจัดการเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
7. พัฒนาประสิทธิภาพ 3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย และการร่วม
การบริ หารและ
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพและ
การจัดการศึกษา
ได้ มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารและ
การจัดการศึกษา
3. พัฒนาครู 8. พัฒนาและส่งเสริ ม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของ
และ
ครู ให้ เป็ นครู มืออาชีพ ผู้บริ หารสถานศึกษา
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
บุคลากร
สถานศึกษา
ทางการ
2) การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้ มี
ศึกษา
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ***
4.พัฒนา
9. พัฒนากระบวนการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
กระบวนการ จัดการเรี ยนรู้ที่เน้ น
1. การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนทุก
จัดการ
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
คนมีส่วนร่วม
เรี ยนรู้
2. การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและ
ท้ องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้ าใจของผู้เรียน
อย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
5. พัฒนา 10. นาระบบการ
ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ที่มีประสิทธิผล
การใช้ ระบบประกันคุณภาพภายในเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ประกัน
มาใช้ ในการยกระดับ
การจัดการศึกษาให้ ดียิ่งขึ ้น
คุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

เป้าหมาย
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

1) กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้ างการบริ หาร ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี ตามปฏิทินของโรงเรียน โดยมีการวัดประเมินผลการดาเนินการเป็ นระยะตามตัวชี ้วัดของโรงเรียน และ
รายงานผลการดาเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2)การด าเนิ นงานทุกโครงการ/กิจกรรม มีเ ป้ าหมายคือความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้ อง
กับมาตรฐานการศึกษาโรงเรี ยน โดยฝ่ ายดาเนินโครงการและฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องร่วมกัน วิเคราะห์ ปัจจัยที่อาจจะ
ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม เลือกวิธีการดาเนินการเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
มีการติดตาม วิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาระหว่างการดาเนินการ
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3) สรุปและรายงานผลเมื่อสิ ้นสุดโครงการ/กิจกรรม โดยมีคณะกรรมการฝ่ ายแผนงานและสารสนเทศ
ติดตาม และสรุปวิเคราะห์ข้อมูลความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิการ
4) งานแผนงานฯ นาผลรายงานโครงการที่เป็ นจุดแข็งไปใช้ ในการพัฒนาและนาจุดอ่อนไปเป็ น ข้ อมูล
ในการปรับปรุง แล้ วจัดทาสารสนเทศเพื่อนาไปใช้ เป็ นแนวทางพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบตั ิการต่อไป
บทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การด าเนิ น การและการวัด ผลการด าเนิ น การบางโครงการ/กิ จ กรรม อาจมี
ความคลาดเคลื่อนได้ อาจเกิดจากผู้วดั เครื่ องมือวัดหรื อกรอบเวลาในการวัด ฉะนัน้ จึงต้ องอาศัยประสบการณ์
หรือผู้มีประสบการณ์ช่วยในการดาเนินการ
2.2ก (6) การคาดการณ์ ผลการดาเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS)
การคาดการณ์ ผลการด าเนิน การหรื อเป้าหมายความสาเร็ จของโครงการกิ จกรรมต่างๆ โรงเรี ยน
ได้ ดาเนินการ ดังนี ้
1) การคาดการณ์ผลก่อนการดาเนินการ โดยนาข้ อมูลสารสนเทศจากผลการดาเนินการที่ ผ่านมา
มาใช้ ในการเตรี ยมการ และวางแผนการดาเนินงาน โดยผู้บริ หารใช้ วิธีพดู คุยและสอบถามบุคลากรถึงปั ญหา
อุปสรรค แนวทางการแก้ ไขและป้องกันปั ญหาที่ยงั ไม่เกิด หรืออาจเกิดซ ้า
2) การคาดการณ์ผลขณะดาเนินการ ผู้บริหาร และฝ่ ายดาเนินการ รวมทัง้ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ น
ผู้ดาเนินงานมีการประชุมร่วมกันเพื่อตรวจสอบการดาเนินงานเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่สามารถคาดการณ์
ความเป็ นไปได้ ข องผลการด าเนิ น งาน รวมทัง้ สามารถแก้ ไขปั ญ หาต่า งๆ ในระหว่า งการด าเนิ น งานได้
อย่างทันท่วงที
3) การคาดการณ์ผลหลังการดาเนินการ ผู้บริ หารและบุคลากร รวมถึงคณะดาเนินงาน ร่วมประชุม
สรุปผลการดาเนินงาน วิเคราะห์ ข้ อดี-ข้ อด้ อย จุดอ่อน จุดแข็ง ปั ญหา อุปสรรค จัดทารายงาน และร่วมกันคิด
หาแนวทางป้องกัน ปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินงานในครัง้ ต่อไป
4) หลังการจัดโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ ้น ฝ่ ายบริหาร งานประกันคุณภาพ งานแผนงานและสารสนเทศ
ร่วมทบทวนผลการดาเนินการ เพื่อวางแผนจัดทาเป้าหมาย ตัวชี ้วัดของแผนปฏิบตั ิการปี ถัดไป
2.2 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัตกิ าร (ACTION PLAN Modification)
โรงเรียนกะทู้วิทยามีการกาหนดการดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี และตามปฏิทินปฏิบตั ิงาน
แต่ถ้ามีเหตุจาเป็ นหรือสถานการณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว้ เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ
โครงการที่ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ขณะนัน้ สถานการณ์การเมืองหรือการเปลี่ยนกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ
นโยบายของหน่วยงานต้ นสังกัด เป็ นต้ น ทางกลุม่ งาน/กลุม่ สาระการเรียนรู้หรือผู้รับผิดชอบสามารถเสนอบันทึก
ขอเปลี่ยนแปลงได้ ดงั นี ้
1) ปรับเปลี่ยนบางรายการหรือบางกิจกรรมตามโครงการ พร้ อมทังแจ้
้ งเหตุผล
2) เปลี่ยนแปลงทังโครงการ
้
พร้ อมทังแจ้
้ งเหตุผล
3) ยกเลิกโครงการ พร้ อมทังแจ้
้ งเหตุผล
ผู้บ ริ ห าร พิ จ ารณาอนุมัติก ารขอปรับ เปลี่ยนหรื อยกเลิกโครงการแต่ ละกรณี ตามความจาเป็ นหรื อ
เหตุผลที่สมควรได้ ทนั ที กรณีมีโครงการสาคัญเร่งด่วนนอกเหนือจากแผนปฏิบตั ิการ มีแนวปฏิบตั ิคือ

34

1) กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ หรื อผู้รับผิดชอบ ทาบันทึกเสนอต่อผู้บริ หารเพื่อขอจัดทาโครงการ
เร่งด่วนนอกเหนือจากแผนปฏิบตั ิการได้ ตามขันตอน
้
2) ด้ านงบประมาณกลุม่ งาน/กลุม่ สาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบสามารถบันทึกขอใช้ งบประมาณสารอง
จ่าย โดยผู้บริหารเป็ นผู้อนุมตั ิให้ ดาเนินการและใช้ งบประมาณ
กรณีมีสถานการณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ สอดรับกับสถานการณ์หรื อนโยบาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหรื อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงกะทันหัน ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ ฝ่ ายบริ หาร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้ องจะร่วมกันประชุมวิเคราะห์เหตุการณ์ เสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนที่จาเป็ นและระดม
ความคิดเห็นเพื่อปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิการใหม่ได้ โดยให้ สง่ ผลกระทบต่อแผนปฏิบตั ิการเดิมน้ อยที่สดุ

