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บทที่ 4

ยุทธศาสตรการดำเนินงานตามกลยุทธของ
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค
กลยุทธของโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค มี 10 ขอดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขาย
3. สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู
ใหสอดคลองกับมาตรฐานตามศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาแหลงเรียนรูเทคโนโลยี ใหทันสมัย เพียงพอ และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เพื่อให
นักเรียนมีความรู มีทักษะ และรูจักเลือกสรรใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
5. พัฒนานักเรียนใหมีความสามารถการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. สงเสริมนักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางวิชาการที่เปนพื้นฐานในการศึกษาตอและนำไปใชใน
ชีวิตประจำวันไดอยางเหมาะสม
7. สรางศักยภาพนักเรียนใหเปนผูใฝเรียนรู และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
8. สงเสริมใหนักเรียนรูจักรักษาสุขภาพอนามัย มีจิตใจราเริงแจมใส รูจักควบคุมอารมณและหลีกเลี่ยง
สิ่งเสพติด
9. สงเสริมผูเรียนใหมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และเห็นคุณคา มีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และความเปนไทย
10. สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและเปนแบบอยางที่ดีในการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากกลยุทธทั้ง 10 ขอ สามารถจัดกลุมออกไดทั้งหมด 3 กลุมดังนี้
1. ดานโรงเรียน
เปนการสรางโรงเรียนใหทันสมัย มีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา เปนที่ไววางใจและ
เพิ่มความนิยมกับชุมชนและผูปกครองนักเรียน ประกอบดวย กลยุทธขอที่ 1, 2, 4, 5
2. ดานครู
เปนการพัฒนาครู วิสัยทัศนของครู ใหกาวไกล มีความสามารถในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
และการทำงานดานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยกลยุทธขอที่ 3
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3. ดานมาตรฐานโรงเรียน ไดแก กลยุทธขอที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
4. ดานการประสานความรวมมือ ไดแก กลยุทธขอที่ 2, 4, 10

1. ดานโรงเรียน

ยุทธศาสตรของโรงเรียน

มาตรการที่ 1 ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
จัดการปรับปรุง ซอมแซมใหโรงเรียนอยูในสภาพดีพรอมที่จะจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศนใหพรอมบริการ
จัดภูมิทัศนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีแหลงเรียนรู มีอุปกรณในการพักผอนที่ทันสมัย
สามารถใหบริการแกครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบ
มาตรการที่ 3 สงเสริมใหภาครัฐ เอกชน ชุมชนและทองถิ่นมามีสวนรวม
สงเสริมสนับสนุนใหองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชนและทองถิ่น ไดตระหนักเห็นความสำคัญ
และเขามามีสวนรวมในโรงเรียนทั้งดานทรัพยากรและงบประมาณตลอดจนภูมิปญ ญาทองถิ่น สรางระบบ
เครือขายผูปกครอง ระดมสรรพกำลังจากชุมชน ผูปกครองเพื่อรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา
มาตรการที่ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน
สงเสริมใหโรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในแบบการบริหารโรงเรียน
เปนฐานและการใชคานิยมรวมมาใชในการบริหารทำใหสามารถบริหารจัดการโรงเรียนแบบนิติบุคคลได และ
ครูตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนมีความสุขในการทำงาน
มาตรการที่ 5 การจัดกิจกรรม 5 ส.
สง เสริม ให ทุ ก คนในโรงเรีย นฝก ตนเองดู แลสถานที่ ในด านความสะอาด สะดวก สะสาง
สุขลักษณะและสรางเสริมลักษณะนิสัย ตลอดจนเพิ่มความสามัคคี รวมทั้งใหทุกคนในโรงเรียนภูมิใจในความ
เปนไทย
มาตรการที่ 6 สงเสริมการใชทรัพยากรที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
สงเสริมการใชจ ายงบประมาณรายหัว ที่โรงเรียนจายจริงและเที ยบกับ แผน โดยโรงเรีย น
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ตรงกับความสามารถอยางมี
ประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 7 นำเทคโนโลยีมาใชใหครบทุกหองเรียน (ระบบ ICT)
จัดใหทุกหองเรียนมีคอมพิวเตอร, โทรทัศน, โปรแจคเตอร ที่ใชทุกหองเรียนประกอบกับมี
ทีวีที่ถายทอดครบวงจรสามารถสื่อสารไดทุกหองเรียน
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2. ดานครูและวิสัยทัศนครู
มาตรการที่ 1 พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู
การพัฒนาตนเองใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพนำมาสูมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทย ศาสนา ศิลปะ คานิยมอันดีงามและภูมิปญญา
ทองถิ่น
มาตรการที่ 2 พัฒนางานในหนาที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดหนาที่ใน
มาตรา 4 โดยเนนครูทำหนาที่ดานการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูดวยวิธีตาง ๆ สวนผูบริหารโรงเรียน
ทำหนาที่สนับสนุนการศึกษาอยางครบวงจร
มาตรการที่ 3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน และผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ใชเทคโนโลยีเขา
มาเกี่ยวของ เหมาะสม กับการนำมาจัดกระบวนการเรียนรูและการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 4 สงเสริมการมีเครือขายในการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนมีเครือขาย ศึกษานิเทศก ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ภูมิปญญาทองถิ่นและแหลงเรียนรู
มาตรการที่ 5 จัดทำแฟมสะสมผลงาน
บุคลากรทุกคนจำตองมีการรวมรวมผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานรับผิดชอบที่แสดงให
เห็นความสามารถในกระบวนการ ( Process ) และตัวอยางที่เปนผลผลิต ( Product ) อยางเปนระบบและมี
ขั้นตอนอยางตอเนื่อง สามารถนำไปใชในการประกอบการประเมินพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาวิชาชีพได
มาตรการที่ 6 พัฒนาผลงานวิชาการสูความกาวหนาในวิชาชีพ
การแกปญหาหรือพัฒนางานตามภารกิจโดยการทำวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพ โดยมีการศึกษา
วิเคราะหสภาพปญหา กำหนดจุดพัฒนา เลือกสรางนวัตกรรมนำไปใชกับลักษณะงานของตนเอง ประเมินและ
รายงานอยางเปน ระบบ การออกขอสอบเป นลัก ษณะคลังขอ สอบครูและนักเรีย นไดท ำขอสอบดวยกันได
ผลงานวิชาการเปนที่ปรากฏตอวิชาชีพ ผูรวมงาน โรงเรียน และหนวยงานทางการศึกษา

3. ดานมาตรฐานโรงเรียนและผูเรียน
มาตรการที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สงเสริมใหโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมกับโรงเรียนจากแหลงเรียนรูในชุมชน
และทองถิ่นตามความสนใจและความตองการของผูเรียน ปจจุบันโรงเรียนไดปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรให
สอดคลองกับทางสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานออกประกาศ
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มาตรการที่ 2 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะ และรูจักศักยภาพของตนเอง จัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบ ใหผูเรียนมีสมุดบันทึกการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชนตามหลักการวัดสมรรถนะ
นักเรียนรูจักคิดวิเคราะหและสรางสรรค มีแนวในการดำเนินชีวิตอยางถูกตองตามความตองการของทองถิ่น
และผูเรียน
มาตรการที่ 3 จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
สงเสริมใหนักเรียนไดนำความรูตามหลักสูตรของโรงเรียนทุก ๆ กลุมสาระวิชามาประยุกต
ใชรวมกันสรางแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหเพิ่มทักษะในการเรียนรูและนำไปใชในชีวิตประจำวันได
มาตรการที่ 4 จัดการเรียนรูแบบโครงงาน
สงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูหรือคนควาหาคำตอบในสิ่งที่ผูเรียนอยากรูหรือสงสัย
ดวยวิธีตาง ๆ อยางหลากหลาย
มาตรการที่ 5 จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนและใหความสำคัญ กับ ผูเรียนเปนหลัก เพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
มาตรการที่ 6 จัดแหลงเรียนรูในหองเรียนและนอกหองเรียน
สงเสริมโดยการจัดหาแหลงเรียนรูใหกับผูเรียน ทั้งแหลงเรียนรูที่เปนบุคลากร และสถานที่
รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดการเรียนการสอนโดยมีครูภูมิปญญาทองถิ่นมาสอน
มาตรการที่ 7 จัดการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
จัดกิ จ กรรมการเรีย นการสอน ให ผูเรีย นเกิ ดการเรีย นรูในเรื่องต าง ๆ ครูค วรสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝงผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ทั้งในดานพฤติกรรมที่แสดงออกและ
ความรูสึกนึกคิดที่ดี เชนมีความซื่อสัตย ขยัน อดทน ประหยัด มีวินัย และมีความรับผิดชอบ ฯ
มาตรการที่ 8 วิจัยในชั้นเรียน
สงเสริมกระบวนการศึกษาคนควาหาคำตอบอยางมีระบบ มีแบบแผน มีจุดมุงหมายสามารถ
ชวยเหลือนักเรียนไดเปนขบวนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
มาตรการที่ 9 การจัดคายวิชาการ
สงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเนนผูเรียนใหปฏิบัติจริง ทั้งในและนอกโรงเรียนรวมทั้ง
การฝกการทำงานเปนทีม ฝกระเบียบวินัยในการอยูรวมกัน เพื่อใหนักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
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4. ดานประสานความรวมมือ
มาตรการที่ 1 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
โรงเรียนจัดทำขอมูลสารสนเทศ (WAL ROOM) อยางเปนระบบ มีรายละเอียดขั้นตอนตาม
สภาพและความตองการของหนวยงานมีการเก็บขอมูลประมวลผลและวิเคราะหขอมูล จนไดสารสนเทศ มีการ
นำไปประกอบการตัดสิน ใจ ปรับ ปรุงขอ มูล และพั ฒ นาระบบสารสนเทศให ถูกตองอยางเป นปจจุ บัน และ
เหมาะสมเสมอ
มาตรการที่ 2 การจัดทำแผนกลยุทธ/แผนปฏิบตั กิ าร/รายงานประจำป
โรงเรี ย นและชุ ม ชน คณะกรรมการโรงเรี ย น ผู ป กครอง ตกลงร ว มกั น ในการสร า ง
องค ป ระกอบของแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ/รายงานประจำป เพื่ อมีก ารปฏิบั ติควบคุม กำกับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลโดยสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
มาตรการที่ 3 การจัดทำระบบประกันคุณภาพ
โรงเรียนไดรับการประเมินโดยบุคลากร ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนตามมาตรฐาน
ที่โรงเรียนกำหนด
มาตรการที่ 4 การจัดระบบประกันโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนมีขอมูลประชากรวัยเรียน และมีแผนรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของตนเขารับ
การศึกษาอยางทั่วถึง
มาตรการที่ 5 ประเมินมาตรฐานบุคลากร
บุคลากรในโรงเรียนไดรับการประเมินตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อพัฒนาสูมืออาชีพ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategy Objectives)
1. ดานนักเรียน
1. นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู มีนิสัยใฝรู เรียนเปน มีความสามารถคิดวิเคราะหและสรางสรรค
2. นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก
3. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

2. ดานการเรียนรูและพัฒนา
1. ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ มีความรูความสามารถ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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3. ดานกระบวนการภายใน
1. โรงเรียนมีระบบบริหารการจัดการที่ดี มีเอกลักษณและอัตลักษณที่โดดเดน ใชโรงเรียนเปนฐานและ
คานิยมรวมในการพัฒนาทั้งระบบ
2. โรงเรียนสามารถใหบริการทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
3. โรงเรียนพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามศักยภาพ โดยจัดหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ยืดหยุน เนนการบูรณาการการเรียนรูและการดำรงชีวิต
4. โรงเรียนดูแล ชวยเหลือ พัฒนานักเรียนตามศักยภาพอยางทั่วถึง
5. โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้น เปนที่ยอมรับของชุมชนและผูที่เกี่ยวของ

4. ดานงบประมาณและทรัพยากร

1. โรงเรียนมีระบบเครือขาย/ผูอุปถัมภ ที่มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
2. โรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม และใชอยางมีประสิทธิภาพ
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กรอบกลยุทธ
ดานนักเรียน ( Student )
วัตถุประสงค
( Objectives )
นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู มีนิสัยใฝรู เรียน
เปน มีความสามารถคิด
วิเคราะหและสรางสรรค

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
( Measures )
( Targets )
-อัตราการอานเขียนของ
100 %
นักเรียนทุกคน
-อัตราการศึกษาคนควา
จากแหลงเรียนรูทั้ง
ภายนอกและภายใน
โรงเรียน
-รอยละของนักเรียนที่
สามารถใชคอมพิวเตอร
ในการเรียนรูขั้นพื้นฐาน
-รอยละของนักเรียนที่มี
ผลงานจากการใช ระบบ
ICT

กลยุทธริเริ่ม
( Initiatives )
-พัฒนาหองสมุดและ
แหลงเรียนรูใหเพียงพอ
และหลากหลาย
-เสริมสรางบุคคลแหง
การเรียนรู
1. พัฒนาทักษะการ
เรียนรู
2. พัฒนายุวชนนักคิด
นักสราง
3. สงเสริมนิสัยรักการ
อาน และการคนควา
4. พัฒนาศักยภาพ
รายบุคคล
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ดานนักเรียน ( Student )
วัตถุประสงค
( Objectives )
นักเรียนมีทักษะในการ
ดำรงชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม มั่นใจในตนเอง
และกลาแสดงออก

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
( Measures )
( Targets )
-รอยละของนักเรียนที่มี
100 %
พัฒนาการ ดานทักษะใน
การดำรงชีวติ ในดาน
1.การบริโภค
2.การดูแลชวยเหลือ
3.การใชทักษะทางสังคม
4.การจัดการและการ
สรางงานอาชีพ
-รอยละของนักเรียนที่
กลาแสดงออกอยาง
เหมาะสมถูกกาลเทศะ
-รอยละของนักเรียนที่
ผานการประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม
ตามที่โรงเรียนกำหนด

กลยุทธริเริ่ม
( Initiatives )
-เสริมสรางทักษะการ
ดำรงชีวิตในดาน
1.การบริโภค
2.การดูแลชวยเหลือ
3.การใชทักษะทางสังคม
4.การจัดการและการ
สรางงานอาชีพ
-เสริมสรางทักษะการ
จัดการสรางงานอาชีพ
และการประกอบการ
-สงเสริมใหนักเรียนกลา
แสดงออก
-ปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงคตามที่
โรงเรียนกำหนด
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ดานนักเรียน ( Student )
วัตถุประสงค
( Objectives )
นักเรียนมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษประเพณี ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
( Measures )
( Targets )
-รอยละของนักเรียนที่
100 %
แสดงออกดาน
1.การใชภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร
2.มารยาทไทย
3.การเขารวมกิจกรรม
ดานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและการ
สืบสานภูมิปญญาไทย
-รอยละของนักเรียนที่
เผยแพรผลงาน อันเกิด
จากศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาไทย

กลยุทธริเริ่ม
( Initiatives )
-เสริมสรางนักเรียนให
เกิดจิสำนึกและ
แสดงออกในดาน
1.การใชภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร
2.มารยาทไทย
3.การเขารวมกิจกรรม
ดานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและการ
สืบสานภูมิปญญาไทย
-สนับสนุนใหนักเรียน
ประยุกต หรือสรางสรรค
ผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาไทย
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ดานการเรียนรูและพัฒนา ( Learning Growth )
วัตถุประสงค
( Objectives )
ผูบริหาร ครู
คณะกรรมการ
สถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ผูเกี่ยวของ มีความรู
ความสามารถในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
( Measures )
( Targets )
-ผูบริหารเปนผูนำการ
100 %
เปลี่ยนแปลงใหมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี
(รอยละความพึงพอใจ
ของครู ผูปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา)
-รอยละของครูที่จัด
กระบวนการเรียนรู
สอดคลองกับศักยภาพ
ของผูเรียน
-รอยละของครูที่ใชส่อื
นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(รอยละความพึงพอใจ
ของครูและผูปกครอง)
-การมีสวนรวมของ
องคกรบุคลากรทาง
การศึกษาและผูที่
เกี่ยวของ

กลยุทธริเริ่ม
( Initiatives )
-พัฒนาผูบริหาร ใหเปน
ผูนำการเปลี่ยนแปลงใน
การจัดระบบการบริหาร
จัดการที่ดี
-พัฒนาครู ใหมีศักยภาพ
ในการใชสื่อ ICT และ
การจัดกระบวนการ
เรียนรูสอดคลองกับ
ศักยภาพของผูเรียน
-สงเสริมใหองคกร
บุคลากรทางการศึกษา
และผูที่เกี่ยวของเขามามี
สวนรวมอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
-รวบรวมผลงาน และ
รูปแบบการจัดการเรียนรู
ที่ดี เพื่อเผยแพรใหครู
เลือกใชและนำไปพัฒนา
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ดานการเรียนรูและพัฒนา ( Learning Growth )
วัตถุประสงค
( Objectives )
โรงเรียนเพิ่มศักยภาพใน
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
สื่อสารในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
( Measures )
( Targets )
-อัตราสวนอุปกรณ
100 %
พื้นฐานดาน ICT
เหมาะสมกับการจัด
กระบวนการเรียนรูและ
การบริหารจัดการ
-รอยละของครู/ผูบริหาร
ที่ใช ICT ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและ
การบริหารจัดการ

กลยุทธริเริ่ม
( Initiatives )
-สนับสนุนอุปกรณ
พื้นฐาน ICT ใหเหมาะสม
กับการจัดกระบวนการ
เรียนรูและการบริหาร
จัดการ
-สงเสริมใหครูจัด
กิจกรรมการเรียนรู และ
จัดทำสื่อโดยใช ICT มาก
ขึ้น
-สงเสริมใหผูบริหาร ใช
ICT ในการบริหารจัดการ
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ดานกระบวนการภายใน ( Internal Process )
วัตถุประสงค
( Objectives )
โรงเรียนมีระบบบริหาร
การจัดการที่ดี มี
เอกลักษณและอัตลักษณ
ที่โดดเดน ใชโรงเรียนเปน
ฐานและคานิยมรวมใน
การพัฒนาทั้งระบบ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
( Measures )
( Targets )
-รอยละของความพึง
100 %
พอใจของครูและชุมชน
-รอยละของบุคลากรที่
เขารวมกิจกรรมของ
โรงเรียน
-รอยละของบุคลากรที่
เขารวมประชุม
-มีการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน(รอยละของ
คณะกรรมการที่เขารวม
ประชุม)
-มีการประชุมผูปกครอง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง(รอย
ละของผูปกครองที่เขา
รวมประชุม)
-มีการประชุมครู(รอยละ
ของผูเขารวมประชุม)
-มีการประชุมหัวหนา
ระดับชั้น/วิชาการ
ระดับชั้น(รอยละของ
ผูเขารวมประชุม)

กลยุทธริเริ่ม
( Initiatives )
-ปรับระบบบริหาร
จัดการใหสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาของ
โรงเรียน
-พัฒนาผูบริหารใหมี
ระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี มีการวางแผนกำกับ
ติดตามประเมินผลและ
รายงานอยางมีคุณภาพ
-พัฒนาผลงานที่แสดง
ลักษณะเดนตาม
ศักยภาพใหเปนที่ยอมรับ
ของชุมชน
-ปรับบรรยากาศและ
วัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียนแบบ
กัลยาณมิตร ผนึกกำลัง
สรางสรรคและรวม
รับผิดชอบ
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ดานกระบวนการภายใน ( Internal Process )
วัตถุประสงค
( Objectives )
โรงเรียนสามารถ
ใหบริการทางการศึกษา
ไดอยางทั่วถึง ครอบคลุม
กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
( Measures )
( Targets )
-สัดสวนของประชากรวัย
100 %
เรียนที่เขาเรียนในเขต
พื้นที่บริการจำแนกตาม
กลุมเปาหมาย
-รอยละของครูที่จัดทำ
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ แผนการจัดการเรียนรูท ี่
นักเรียนตามศักยภาพ
มีกิจกรรมการเรียนรู
โดยจัดหลักสูตร และ
หลากหลายสอดคลอง
กระบวนการจัดการเรียน กับศักยภาพของผูเรียน
การสอนที่ยืดหยุน เนน -รอยละของครูที่ใช
การบูรณาการการเรียนรู รูปแบบและเทคนิคการ
และการดำรงชีวิต
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสำคัญ
-รอยละความพึงพอใจ
ของผูปกครอง ชุมชน
และผูเรียน
-รอยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

กลยุทธริเริ่ม
( Initiatives )
-กำหนดยุทธศาสตรการ
รับนักเรียนใหครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย
-วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เผยแพร ประชาสัมพันธ
-สรางเครือขายการ
พัฒนาหลักสูตร
-สงเสริม สนับสนุนการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่
มุงพัฒนาผูเรียนสูความ
เปนเลิศตามศักยภาพ
-สรางเครือขายการ
เรียนรูของครูทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
-สนับสนุนและระดม
สรรพกำลังจากผูที่
เกี่ยวของทุกฝายในการ
พัฒนา และการใชแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
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ดานกระบวนการภายใน ( Internal Process )
วัตถุประสงค
( Objectives )
โรงเรียนดูแล ชวยเหลือ
พัฒนานักเรียนตาม
ศักยภาพอยางทั่วถึง

ตัวชี้วัด
( Measures )
-รอยละของนักเรียนที่
ไดรับการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถความถนัด
และความสนใจ
-รอยละของนักเรียนที่
ผานเกณฑการประเมิน
การผานระดับชั้น
-รอยละของนักเรียนที่
ไดรับการดูแลชวยเหลือ
เรื่องการขาดเรียน,การ
หนีเรียน,การออก
กลางคัน,การทะเลาะ
วิวาท,การรังแกกัน,
พฤติกรรมทางเพศที่ไม
เหมาะสม,การเกิด
อุบัติภัย,การใชสารเสพ
ติด

เปาหมาย
กลยุทธริเริ่ม
( Targets )
( Initiatives )
100 %
-พัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนให
เขมแข็ง

36

ดานกระบวนการภายใน ( Internal Process )
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
( Objectives )
( Measures )
โรงเรียนเพิ่มระดับ
-ผานเกณฑการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน
ของ สมศ.
การศึกษาใหสูงขึ้น เปนที่
ยอมรับของชุมชนและผูที่
เกี่ยวของ

เปาหมาย
กลยุทธริเริ่ม
( Targets )
( Initiatives )
100 %
-พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพใหมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
- สงเสริม การใชระบบ
เทียบเคียงมาตรฐานเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน
-พัฒนาระบบการนิเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน
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ดานงบประมาณและทรัพยากร ( Budget Resources )
วัตถุประสงค
( Objectives )
โรงเรียนมีระบบ
เครือขาย/ผูอุปถัมภ ที่มี
สวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยาง
จริงจัง
โรงเรียนมีทรัพยากรที่
เหมาะสม และใชอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
( Measures )
-อัตราการมีสว นรวมใน
การสนับสนุน และ
พัฒนาของผูที่อุปถัมภ
โรงเรียนแตละประเภท

เปาหมาย
กลยุทธริเริ่ม
( Targets )
( Initiatives )
100 %
-สรางระบบเครือขายผู
อุปถัมภใหเขามามีสวน
รวมพัฒนาโรงเรียน

-อัตราสวนครู:นักเรียน
-รอยละของครู/บุคลากร
ที่ไดปฏิบัติงานตรง
ความรูความสามารถ
-คาใชจายรายหัวที่
โรงเรียนจายจริง
-คาใชจายจริงเทียบกับ
แผนงาน/โครงการ

      

-สงเสริมการบริหารการ
จัดการ ใหครู และ
บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
-บริหารงบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน ( PBB)

