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ทบทวนการวางแผนกลยทุธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

 
 
 

  
1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ท าแผนกลยุทธ์ 
2. ให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดท าฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพของโรงเรยีน 
4. ศึกษาสภาพขององค์กรและจัดท าภาพรวมของโรงเรียน 
5. ศึกษาแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

 
 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน 

1. สภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) 
2. สภาพแวดลอ้มภายใน (จุดแข็ง,จุดออ่น) 
3. รู้สถานภาพ บริบทของโรงเรยีน เพื่อวางแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาต่อไป 
4.  

 
 

1. เตรียมการจัดท าแผนกล
ยุทธ ์

3. ก าหนดทิศทางของ
โรงเรียน 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ เปา้ประสงค์ของโรงเรียนเพือ่
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4. ก าหนดกลยุทธ์โรงเรียน แนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
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5. การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏบิัต ิ

1. ก าหนดวัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียน 
2. ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียน 
3. ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละตัวชีว้ัด
คุณภาพโรงเรียน 
4. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
5. วางแผนด้านบุคลากร 
6. วางแผนด้านงบประมาณ 
7. จัดท าแผนปฏิบัติการรายปี(กรอบพัฒนา3-5ปี) 
8. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
9. ด าเนินการตามแผนปฏิบัตกิาร 
 

6. การควบคุมกลยุทธ ์
ติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ทบทวน ตรวจสอบ และปรับปรุงแผนกลยุทธ์  
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ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  

 

  

ข้ันตอนการด าเนินงาน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนกล
ยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคลากรครู ร่วมกันวางแผนระบบ
การจัดการศึกษา เพือ่พัฒนาโรงเรียน 
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ใหค้วามรู้แก่บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดท าข้อมูลและระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพโรงเรียน สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาในระดับมหภาค ชุมชน และ
ท้องถิ่นเพือ่พัฒนาโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
4. ศึกษาสภาพขององค์กรและจัดท าภาพรวมของ
โรงเรียน  
5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนท้ัง
สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน 
6. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยการประเมิน
ความรุนแรงของผลกระทบจากสิ่งแวดลอ้มและ
สมรรถนะของโรงเรียน 
7. จัดวางทิศทางของโรงเรียน โดยการก าหนด วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
8. ก าหนดกลยุทธ์ โดยสร้างกลยุทธ์ทางเลือกในระดับ
โรงเรียน ระดับแผนงาน ระดบัโครงการ และจัดท า
กรอบแผนกลยุทธ ์
9. ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ ์
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1. เตรียมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

      

 

 

1.1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการจัด
การศึกษาท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู 
นักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ท้ังนี้ควรมีผู้ทรงคุณวุฒเิป็นท่ีปรึกษาดว้ย คณะกรรมการ
และคณะท างานอาจจ าแนกเป็นด้านๆ ตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษา 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการแต่ละด้าน โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้สามารถ
จัดท าแผนกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาโรงเรยีนให้บรรลวุัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 

1.2. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการ (ข้อ1.1) และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพือ่สร้างความเข้าใจใหเ้กิดความ
ตระหนัก มองเห็นประโยชน์ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

1.3. จัดระบบข้อมลูพื้นฐานและระบบสารสนเทศของโรงเรยีนอย่างเปน็ระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมงานทุกด้าน ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร กิจการนักเรียน และด้าน
บริหารงานทัว่ไป โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการเกบ็รวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูล น าเสนอ
ข้อมลูที่ถูกต้องเท่ียงตรงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  
 

ประเด็นสารสนเทศ  ได้แก่ 

1) ประวัติความเป็นมาของโรงเรยีน ปีท่ีจัดตั้ง เกียรติประวัติ สัญลักษณ์ ค่านิยม ปรัชญา เป็นต้น 
2) โครงสร้างการบริหารงาน 
3) อัตราก าลังครู ลูกจ้างประจ า อัตราจ้าง รวมท้ังความรู้ ความสามารถ และผลงาน เป็นตน้ 
4) งบประมาณและทรพัยากร 
5) อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ เปน็ต้น 
6) ข้อมูลด้านนักเรียน เช่น สภาพตัวปอ้น ประชากรวยัเรยีน จ านวนนักเรียน อัตราเข้าเรียน อัตรา

การออกกลางคัน อัตราการจบการศึกษา อัตราการเรียนตอ่ เป็นต้น 
7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET , A-NET, GAT , PAT ) 
8) ผลการประเมินคุณภาพการศกึษา (SAR) และสมศ. 
9) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ ์
10) สภาพชุมชน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนยีมประเพณี ค่านิยม 

อาชพีการศึกษา การเมอืง เปน็ต้น 
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11) ข้อมูลอื่นๆตามประเด็นที่ต้องใช้วเิคราะห์ประเมินสภาพของโรงเรยีน 
1.4. ศึกษาสภาพและจัดท าภาพรวมของโรงเรียนการศึกษาสภาพของโรงเรียน  เริ่มตั้งแต่การศึกษา

วิเคราะหเ์พื่อทบทวนสถานภาพและทิศทางของโรงเรียน เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ของโรงเรียนในปัจจุบัน ประเด็นท่ีควรศึกษาทบทวน ได้แก่ 
1) ข้อมูลและสารสนเทศ 
2) สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายนอก ท้ังสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ การเมือง/กฎหมาย เพื่อพิจารณาว่าปัจจัยเหลา่นี้เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนหรือไม่อย่างไร สภาพแวดล้อมภายในท้ังโครงสร้างการบริหาร นโยบาย 
บุคลากร งบประมาณ วัสดอุปุกรณ์ การจัดการเรียนการสอน หรือนักเรียน เป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อน หรือไม่อย่างไร 

3) สถานภาพของโรงเรียน 
4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
5) ค่านิยมองค์กร ปรัชญาของโรงเรียน 
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3. การก าหนดทิศทางของโรงเรียน 

 
 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพของโรงเรยีน 

1. ปัจจัยภายนอกใดบ้างท่ีส่งผลกระทบตอ่ภารกิจของโรงเรียน และสง่ผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
2. ปัจจัยที่โรงเรียนจะถือเป็นโอกาส (OPPORTUNITIES) ท่ีเอื้ออ านวยให้โรงเรียนได้เพิม่ภารกิจขยายการ
ด าเนินงานหรือพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาได้ดีข้ึน 
3. ปัจจัยใดท่ีเป็นอุปสรรคหรอืภัยคุกคาม (THREATS) ไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนใหเ้กิด
ประสิทธิภาพหรอืคุณภาพ 
4. ปัจจัยภายในใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับศักยภาพและความสามารถในการด าเนินการของโรงเรียน และปัจจัยใดท่ี
มีความส าคัญต่อผลส าเรจ็ของโรงเรยีนมาน้อยเพียงใด 
5. ปัจจัยใดท่ีเป็นจุดแข็ง จุดแกร่ง หรือจุดเด่น (STRENGTHS) ท่ีเอื้ออ านวยให้โรงเรียนใช้พัฒนาคุณภาพเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
6. ปัจจัยใดท่ีเป็นจุดอ่อน จุดด้อย หรือขอ้จ ากัด (WEAKNESSES) ท่ีไม่เอื้ออ านวยให้โรงเรียนด าเนินภารกิจได้
อย่างมีประสิทธภิาพและคุณภาพ 
7. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยการประเมินทิศทางและระดับความเข้มข้นของผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอ้มและสมรรถนะของโรงเรยีนเพือ่ให้ทราบสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียนว่าสภาพและแนวโน้มเป็น
อย่างไร สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในมีสว่นเอื้ออ านวยมากน้อยเพียงใด หรือไม่ ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
    
 
        
 การก าหนดทิศทางของโรงเรยีนเป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนร่วมกันตั้งปณิธาน
ความมุ่งหวังตั้งมั่น ใฝฝ่ัน ปรารถนาท่ีจะพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ โดยรว่มกันระดมความคิด 
วิจารณญาณ และแรงบันดาลใจ ตรวจสอบ ทบทวน กลั่นกรอง จัดวางสร้างสรรค์สภาพท่ีพังประสงค์ของ
โรงเรียน โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และการเปลี่ยนแปลงในภาวะกาลปจัจุบันและอนาคต     
            
นโยบาย วิสัยทัศน ์ส าน างานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 40 
 “ส านักงานเขตมาตรฐาน โรงเรียนคุณภาพ ด้วยหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกจิ 
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 1.ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรยีนอย่างรอบดา้นเพื่อให้มีความรู้ทักษะวชิาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชวีิต ทัศนคติท่ีดีต่อชาติบ้านเมือง และคุณลกัษณะในศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริม สร้างโอกาส ลดความเหลือ่มล้ า ให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รบัการศึกษาท่ี
มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและโรงเรียน แบบบูรณาการ
ตามหลักธรรมภิบาล 
 
เป้าประสงค ์
 1. นักเรียน มีความรู้ ทักษะวชิาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริม่สร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวต่อการเป็นพลเมอืงที่ด ี
 2. นักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพเิศษ กลุ่มชาตพิันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศกึษาท่ีมีคุณภาพ อยา่งท่ัวถึง และเท่าเทียม 
 3. ครูมีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นส าคญั ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และมีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้
 4. บุคลากรทางการศึกษาเปน็ผู้เรียนรู้ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่ง 
สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศสว่นบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 6. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 7. โรงเรียนบรหิารงานและจดัการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทกุภาคส่วนมี
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สภาพแวดลอ้มเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ในทุกมิติ และวจิัย สร้างนวัตกรรม
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอล ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 บริหารจัดการได้มาตรฐาน ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 
 
กลยุทธ์ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 1. จัดการศึกษาเพือ่ความม่ันคง 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
 4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 
 6. จัดการศกึษาเพือ่พัฒนาคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
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จุดเน้นส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-
NET)เพิ่มข้ึน 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
 3. นักเรียนมีจิตอาสา ส านึกความเป็นไทย อยูอ่ย่างพอเพียง และด ารงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข 
 4. นักเรียนสามารถค้นพบตนเอง มีทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท า มีความพร้อมในการแข่งขัน 
 5. ครูจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
 6. 1 ครู 1 นวัตกรรม 
 7. ครูและบุคลากรทางการศกึษาใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนางาน 
 8. ครูและบุคลากรทางการศกึษามีความเชีย่วชาญตามสมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
 9. 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารงาน 
 10. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยเครือข่ายความรว่มมือการบริหารจัดการศึกษา 
 11. มีระบบประกันคุณภาพทีเ่ข้มแข็ง 
 12. บรหิารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 13. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และสังคม 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมคีวามรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมอืง
ดีขอชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมคีวามต้องการจ าเป็นพเิศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่
ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยา่งท่ัวถึงและเท่าเทียม 
 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทกุคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สามารถ
ด ารงชวีิตอยา่งมีความสุขท้ังดา้นร่างกายและจิตใจ 
 4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทีม่ีนิสัยรักการอ่าน 
 5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมสีมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 6. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมสีมรรถนะที่จ าเป็นด้านการเรยีนรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) การ
รู้เรือ่งคณิตศาสตร์(Mathematics Literacy) การรู้เรื่องวทิยาศาสตร์(Science Literacy) 
  

7. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมทัีกษะสือ่สารภาษาอังกฤษ และสือ่สารภาษาท่ี 3 ในระดับดีข้ึนไป 
 8. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีทักษะด้านDigital Literacy ท่ีมีการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 9. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 10. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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 11. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพรอ้มสามารถรับมือกับภยัคุกคามทุก
รูปแบบท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 12. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 13. ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวญิญาณความเป็นครู 
 14. ร้อยละ100 ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 15. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรยีนรู้ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 16. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งอย่าง
มีประสิทธภิาพ 
 17. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการปฏิบัตงิาน 
 18. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความต้องการ
ของผู้เรียน และบริบทอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 19. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนบริหารตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 20. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนท่ีมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 21. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนมีนวัตกรรมในการบรหิารจดัการ 
 22. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
 23. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามีระบบบรหิารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีท่ีโดยมี
คะแนนประเมินไม่น้อยกวา่ 90 
 24. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานในเขตพื้นท่ีการศึกษามีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
 จากแนวคิดข้างต้น จึงน าไปสูรู่ปแบบการขับเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ดังภาพ 
            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 
 
 
 
เป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 
  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพ ให้มีทักษะ 3R8C เป็นทักษะส าคญัในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
จะต้องเตรยีมความพรอ้มใหน้ักเรียน รับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ 

 Reading สามารถอ่านออก 
 (W)Riting สามารถเขียนได ้
 (A)Rithmatic มีทักษะในการค านวณ 
 Critical Thinking and Problem Solving มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมวีจิารณญาณ

และสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 Creativity and Innovation คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
 Collaboration Teamwork and Leadership ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม และภาวะ

ความเป็นผู้น า 
 Communication Information and Media Literacy ทักษะในการสื่อสาร และการรูเ้ท่ากัน

สื่อ 
 Cross-Cultural Understanding ความเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิด

ข้ามวัฒนธรรม 
 Computing and ICT Literacy มีทักษะการใช้คอมพวิเตอร์และรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี 
 Career and Learning Skills มีทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ 
 Compassion มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบยีบวินัย 

 
กระบวนการส าคญั 5 ขั้น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ทุกฝ่ายที่ส่วนเก่ียวข้องจะตอ้งด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันที่ 1 เรียนรู้เข้าใจ 
 เรียนรูเ้ข้าใจ นโยบาย เป้าหมายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าท่ีของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งก่อนที่จะวางแผนการด าเนินการทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
จ าเป็นต้องเข้าใจบริบท สภาพชุมชน สภาพปญัหา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนโรงเรยีน และ
นักเรียน มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการด าเนนิงานของแต่ละสว่นน าไปสู่การพัฒนา และสร้าง
ความเข้าใจแก่ผูอ้ื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน 
ข้ันที่ 2 ใช้พื้นที่เปน็ฐาน 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ และน ามาวางแผนร่วมกัน โดยใชฐ้านข้อมูล School Based Management 
:SBM และStudent Based Management : SBM มาวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อไปสู่วสิัยทัศน์
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
ข้ันที่ 3 บูรณาการปฏิบัต ิ
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 จากการวางแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆในการปฏิบัตกิารใช้ลักษณะบูรณาการการท างานมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT)ในการ
บริหารจัดการ เช่น นิเทศออนไลน์ การประชุมผ่านวีดีโอคอล มีการผสานแนวคิด/วิธีการเป็นองค์รวมท าน้อย
ได้มากตามหลักไทยแลนด์ 4.0 สู่เป้าหมายเดียวกัน โดยใชห้ลักมีส่วนรว่ม 
ข้ันที่ 4 จัดการสะท้อนผล 
 จากการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆจะตอ้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการท างาน 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการท างานท่ีดีข้ึน เกิดเป็นองค์ความรู้(Knowledge  Management) โดยกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชพี (Professional Learning Community : PLC) 
ข้ันที่ 5 กลไกย่ังยืน 
 น าผลการด าเนินงาน การปฏบิัติ สรุปรายงานผล น าเสนอในรูปแบบต่างๆอยา่งสร้างสรรค์ และมีการ
สร้างระบบสนับสนุน เสริมแรง และจัดให้มีแหลง่เรยีนรู้ เผยแพร่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) สู่การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ.2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผูเ้รียน  
1.2 คุณลักษณะท่ีพงึประสงค ์ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น ความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชพี  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านยิมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
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4. การก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทกุ

กลุ่มเป้าหมาย  
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 จัดสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2.6 จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  

3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้  
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้เรยีนเชิงบวก  
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ขอ้มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

            
            
       
 
 
 
การก าหนดกลยุทธ ์

1. การก าหนดกลยุทธ์เป็นการสร้างทางเลือกในการด าเนินงานของโรงเรียนในช่วงระยะเวลาท่ี
ก าหนดเพื่อตอบสนองเป้าประสงค์และพันธกิจของโรงเรียนในเงื่อนไขและสภาพแวดลอ้มท่ีมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน 

2. การก าหนดกลยุทธ์ครอบคลมุถึงการสร้างหรอืออกแบบกลยุทธ์ การวเิคราะห์ทางเลือก และการ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ทีเ่หมาะสม ปฏิบัติได้จริง 

3. การก าหนดกลยุทธ์เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบความเป็น
เหตุเป็นผลด้วยวธิีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับการใชว้ิจารณญาณ ดุลพินจิญาณทศัน์ 
ความสามารถในการคาดการณ์ หยั่งรู้เข้าดว้ยกันในการสร้างและก าหนดทางเลอืกเพือ่ด าเนินการ
ให้บรรลผุล 

4. การก าหนดกลยุทธ์เป็นการออกแบบและสร้างทางเลือกจากการพิจารณาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง
และจุดอ่อน ในสภาพแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ภารกิจตามกฎหมาย พันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ โดยมีแนวทางการก าหนดเป็นประเด็นกลยุทธ์ ดังนี ้
1) วิธีการทางตรง เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยวีก าหนดกลยุทธ์ทางตรงโดยอาศัย

การวิเคราะห์ข้อมูลและเหตุผลเพือ่จะตอบค าถามว่า “เมื่อเป็นอย่างนี้จะท าอย่างไ” 
(Then…How?) 

2) วิธีการเน้นเปา้ประสงค์ เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดโดยวธิีการที่ใช้เป้าประสงค์เป็นตัวน าทาง ซึ่ง
เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งตอบสนองผู้รบัผลประโยชนเ์พือ่จะตอบค าถามว่า “เราจะท าอยา่งไรเพือ่ให้
ใครได้ประโยชน์” (How and for Whom?) 
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3) วิธีการมุ่งวิสัยทัศน์  เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยการเล็งผลส าเรจ็ตามวิสยัทัศน์ เพื่อจะตอบ
ค าถามว่า “ท าอย่างไรเราจะถึงท่ีหมาย” (How to get there?)  

 
ระหว่างการประเมินกลยุทธ์ทางเลอืกให้ตั้งค าถามหลัก 3 ค าถาม 
 กลยุทธ์นี้มุ่งตอบสนองตรงประเด็นวิกฤตหรือปญัหาส าคัญของโรงเรียนหรอืไม ่
 กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ของเราหรือไม่ 
 วิธีการนี้คุ้มค่า คุ้มทุน หรือมีทรัพยากรพอจะท าได้หรือไม่ 

 
การตรวจสอบกลยุทธ ์
 โรงเรียนตอ้งตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์เพื่อยืนยนัและสร้างความม่ันใจว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี 

1. เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ กลยุทธจ์ะท าให้บรรลุผลส าเร็จได้หรอืไม่ เพียงใด 
2. กลยุทธ์ที่ก าหนดครอบคลุมทุกเป้าหมายหรอืไม่และแต่ละกลยุทธ์เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้อง

และสนับสนุนกันหรือไม่ เพียงใด 
3. กลยุทธ์จะสามารถน าไปใช้ประโยชนอ์ย่างเต็มท่ีหรือไม่ เพยีงใด 
4. กลยุทธ์ที่ก าหนดเป็นกลยุทธท่ี์เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ขณะนั้น รวมท้ัง

เหมาะสมกับก าลังและความสามารถของผู้ปฏิบัติหรอืไม่ เพียงใด 
5. ผู้ปฏิบัติหรอืผู้รับผิดชอบที่น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเข้าใจกลยุทธ์อย่างถ่องแท้ เพียงใด 
6. โรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการเพียงใดในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติใหม้ี

ประสิทธิผล 
 

 

จากการวางแผนการจัดท ากลยุทธ์ โรงเรยีนชนแดนวิทยาคม ได้น านโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 มาก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรยีนท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัต ิซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี ้
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา          เรียนดี   กีฬาเด่น  เนน้คุณธรรม 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา       ยิ้มง่าย   ไหว้สวย  ทักทายเป็น 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “สร้างวนิัยใฝเ่รียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตจิตคุณธรรม น าพาความเป็นพลโลก”   
 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างครูมือ
อาชพีในศตวรรษท่ี 21 
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             3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและอาชพี  เพื่อน าไปสู่ความเป็นพลโลก 
 
เป้าประสงค์ (Goals) 
  1. มีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรยีน ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 
ระบบเรียนรู้  และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน เปน็ฐานในการพัฒนา  
  2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

  3. ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพ มีความ 
เชี่ยวชาญตามสมรรถนะ และมีจรรยาบรรณในวิชาชพี พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ทันสมัย และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย  โดยยึดนักเรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู้ ในการใช้สือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษ
ท่ี 21 
  4. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวชิาการ น าหลักธรรมาภิบาล มาเปน็แนวทาง
ในการด าเนินชีวิต สู่ความเปน็พลโลก 
  5นักเรียน มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวชิาชพี ทักษะชวีิต และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับตัวตอ่การเป็นพลเมืองท่ีดี 
  6. โรงเรียนมีความรว่มมือกับภาคีเครือข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
  7. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 
กลยุทธ์โรงเรียน (Strategy) 
       กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้ 3 ระบบหลักของโรงเรยีน ระบบดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียน  ระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน เป็นฐานในการพัฒนา 
            กลยุทธท์ี ่2  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
                กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ มีศักยภาพในการใช้สือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
                กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
น าหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการด าเนินชวีิต สู่ความเป็นพลโลก 
               กลยุทธ์ที ่5  พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครอืข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง 
 
จุดเน้นโรงเรียนชนแดนวทิยาคม 
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-
NET)เพิ่มข้ึน 
 2. นักเรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
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 3. นักเรียนมีจิตอาสา ส านึกความเป็นไทย อยูอ่ย่างพอเพียง และด ารงชีวิตในสังคมอยา่งมีความสุข 
 4. ครูจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning 
 5. ครูและบุคลากรทางการศกึษาใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนางาน มีความเชี่ยวชาญตาม
สมรรถนะ มาตรฐาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 6. ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยร่วมมือกับภาคีเครอืข่าย ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริม
คุณภาพผูเ้รียนอย่างตอ่เนื่อง 
 7. โรงเรียนมีการบรหิารจัดการศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันต่อการเปลีย่นแปลง และตอบสนองความต้องการของผูเ้รียน 
ชุมชน และสังคม 
 
ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมคีวามรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมอืง
ดีขอชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทกุคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี สามารถ
ด ารงชวีิตอยา่งมีความสุขท้ังดา้นร่างกายและจิตใจ 
 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนทีม่ีนิสัยรักการอ่าน 
 4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมสีมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 5. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมสีมรรถนะท่ีจ าเป็นด้านการเรยีนรู้เรือ่งการอ่าน (Reading Literacy) การ
รู้เรือ่งคณิตศาสตร์(Mathematics Literacy) การรู้เรื่องวทิยาศาสตร์(Science Literacy) 
 6. ร้อยละ 60 ของนักเรียนมทัีกษะสือ่สารภาษาอังกฤษ และสือ่สารภาษาท่ี 3 ในระดับดีข้ึนไป 
 7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีทักษะด้านDigital Literacy ท่ีมีการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 
ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 9. ร้อยละ 100 ของครูมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 10. ร้อยละ 100 ของครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตวญิญาณความเป็นครู 
 11. ร้อยละ100 ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 12. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรยีนรู้ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 13. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งอย่าง
มีประสิทธภิาพ 
 14. ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาใชเ้ทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการปฏิบัตงิาน 
 15. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนมีการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรสอดคล้องตามความต้องการ
ของผู้เรียน และบริบทอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 16. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนบริหารตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 17. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนท่ีมีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชวีติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 18. ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนมีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
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 ค่านิยมขององค์กร   ลูกพระสุรัสวดี  ท าดีเพื่อสังคม 
 

 สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
      1. มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธภิาพ สู่มาตรฐานสากล 
      2. ครูและบุคลากรทางการศกึษา มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ไดอ้ย่างมีคุณภาพ  
      3. เสริมสรา้งกิจกรรม สอดแทรกคุณธรรม มุ่งเน้นผู้เรยีนให้มีความสุข 
โรงเรียนชนแดนวิทยาคมใช้รปูแบบการบริหารโรงเรียนเขา้สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยก าหนด

แนวทางในการน าองค์กรเพื่อบริหารจัดการโรงเรยีนให้มีประสทิธิภาพ ในการท่ีท าให้ไดผ้ลลัพธ์บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ และเป็นไปตามวิสยัทัศน์ของโรงเรียนซึ่งรูปแบบดังกล่าวนี้ จะเน้นระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ระบบการเรียนรู้ และระบบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นในรูปแบบ
การบริหารงานแบบ MAKHAM Model  ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

แสดงรายละเอียดและข้ันตอนการบริหารงาน 6 ข้ันตอนดังนี ้
1. ข้ัน M: Management หมายถึง การบริหารจัดการเปน็การท างานท่ีต้องวางระบบการบริหาร

จัดการให้ชัดเจน มีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร ในต าแหน่งต่าง ๆ ของการท างาน 
2. ข้ัน A: Attitude หมายถึง การสร้างความตระหนักและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ต่อหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ ท้ังของตนเอง และเพือ่นรว่มงาน สร้างแรงจูงใจในการท างาน เพื่อใหอ้งค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
3. ข้ัน K: Knowledge หมายถึง ต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถ

บริหารจัดการองค์ความรู้ท่ีมอียู่ให้พัฒนาต่อยอด และน าไปใช้ได ้
4. ข้ัน H: Happiness หมายถึง การท างานทุกอย่างต้องท าด้วยความสุข และผลที่เกิดข้ึนต้องท าให้

เกิดความสุขแก่คนในองค์กร และนอกองค์กรด้วย 
5. ข้ัน A: Activity หมายถึง กิจกรรมท างานต่าง ๆ ควรมีการก ากับ นิเทศและติดตามการท างานอย่าง

สม่ าเสมอและตอ่เนือ่ง 
6. ข้ัน M: Moral หมายถึง การด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนต้องโปรง่ใส ตรวจสอบได้ ใช้หลักธรร

มาภิบาลในการท างาน ควรใช้คุณธรรมก ากับการท างาน 
 

รูปแบบการบริหารงานโรงเรยีนชนแดนวิทยาคมสูส่ากล 
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5. การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

 

 
 

 
  

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และเพื่อให้
บรรลวุัตถุประสงค์ในทางปฏบิัติอย่างมีประสิทธภิาพ จึงไดม้ีการวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม และได้ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กิดความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ จากนั้นจึงก าหนดโครงการ/กิจกรรมและ มอบหมายผู้รับผิดชอบรว่มกันวิเคราะห์
กระบวนงาน/โครงการตามกลยุทธ์ เพือ่ก าหนดรายละเอียดและ วงเงินท่ีจะใช้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม การ
น าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา ระยะ 3 ปี สู่การปฏิบัต ินับเป็นข้ันตอนท่ีส าคัญมาก เพราะเป็นความสามารถ
ท่ีจะผลักดันการท างานส าคัญท้ังหมดให้สามารถบรรลุผลลพัธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมาย ไว้ การด าเนินงานจะเกิดผล
อย่างมีประสิทธภิาพจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน แนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวธิี
และกระบวนการท างาน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะตอ้งท าให้ หน่วยงาน บุคลากร ชมุชน องค์กรต่าง ๆ 
ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการนั้น และพรอ้มท่ีน าแนวทางนั้นไปด าเนินการได้อย่างเหมาสมกับ
สภาพแวดลอ้ม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลังแสวงหาการสนับสนุน 
เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให ้เกิดข้ึน เพื่อใหผู้้เก่ียวข้องมีความรู้สกึเป็นเจ้าของและมสี่วน
ร่วม ดังนั้น เพือ่ให้บรรลวุัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงก าหนดแนวทางการ
น าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสงัเขปด้งน้ี  

1. ผู้บริหารการศึกษาตอ้งเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างม ีประสิทธิภาพ
และสม่ าเสมอ  

2. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา และ
ด าเนินการตามแผน มีการก ากับติดตาม ประเมินผลคุณภาพ ประสานงาน กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
ประสบผลส าเรจ็ตามท่ีมุ่งหวงัไว ้ 

3. เร่งรัดด าเนินงาน เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญของ แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมให้ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบ และมีสว่นรว่มตลอดจนให้การ สนับสนุนอย่าง
กว้างขวาง เพื่อให้การน าสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพเกิดความเป็นปึกแผ่น ต่อเนื่อง  

4. มีการก าหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจน สอดคลอ้งกับแผนงาน โครงการ และเกิด ความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

5. วางแนวปฏิบัติ เพือ่ให้เกิดความคล่องตวัและชัดเจนแก่ผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังลดขั้นตอนท่ี ซ้ าซ้อนใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น  

6. พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นปัจจบุัน และสามารถให้บริการได้ตรงกับ ความ
ต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

7. พัฒนาระบบการก ากับติดตาม และการประเมินผล ท่ีมุ่งการประเมินเพือ่การพัฒนาและ ปรับปรุง
การด าเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชีว้ัดผลส าเร็จการด าเนนิงานท้ังในด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลาในการ
ประเมิน ผู้ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การติดตามและประเมินผล  



18 
 

หลังจากท่ีบุคลากรโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ได้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์นี ้แล้ว จ าเปน็ต้องมีการ
ก ากับติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ว่าจะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดในเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยการตดิตามประเมินผล จะพิจารณาจากนโยบายหลัก 4 
ด้าน 2 เงื่อนไข สรุปได้ดังนี ้ 

1. นโยบายหลัก 4 ด้าน  
1. การส่งเสริมวัฒนธรรม มุ่งหวังใหผู้้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ชุมชน  

ผู้ปกครองและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สังคมยกย่องและให้การยอมรับ มุ่งส่งเสริม วัฒนธรรมท่ีดีงามใน
สถานศึกษา ชุมชนและบ้านนักเรียน  

2. การพัฒนาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาระบบและบุคลากรทางการศึกษาให ้
เป็นมืออาชีพ เพือ่สนองความต้องการของสังคมทางวิชาการโดยเน้นคุณภาพตามเกณฑ์ และสามารถ ปลูกฝัง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ผูเ้รียน และให้บุคลกรทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่าง ต่อเนือ่งโดย
สามารถด ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี  

3. การด ารงชีพอย่างมีความสขุ มีทักษะในการเรียนรู้ด้านวชิาการและวชิาชพีอย่าง  
ต่อเนือ่งรับผิดชอบตอ่สังคม มีส านึกในความเป็นไทย รักในอาชพีในชุมชนของตน รูจ้ักด ารงชวีิตอยา่งม ีคุณค่า 
มีสุขภาพท่ีดี ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกชนิด  

4. การพัฒนาศักยภาพ มุ่งเนน้การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและคลอ่งตวัในการ 
บริหาร จัดการ เพื่อให้สามารถสร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บริการและพัฒนาคุณภาพ 
อย่างมาตรฐาน  

2. เง่ือนไข  
1. เงื่อนไขการมีสว่นรว่ม การมีส่วนรว่มระหว่าง สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากร 

ทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี 
คุณภาพและมีศักยภาพ  

2. เงื่อนไขการใชห้ลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งหวังใหผู้้บริหาร 
สถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการ
ประเมินผลมีกระบวนการอยา่งคร่าว ๆ ดังนี ้ 

1) สร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง  
2) ประชาสัมพันธ์เผยแพรผ่ลงานให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง  
3) มีการปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลีย่นแปลง  
4) สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการท่ีด าเนินการช้ากว่าทีก่ าหนด และ 

ตรวจสอบคุณภาพอย่างใกลช้ดิและสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ คือ ปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งต่อการบรรลุความส าเรจ็ตามวิสยัทัศน์องค์กรมี 
ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ เป็นแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการเชือ่มโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปใน 
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนชนแดนวิทยาคม มีดังนี ้ 
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1. ผู้บริหารตอ้งมีวิสยัทัศน์ และนโยบายท่ีชัดเจนในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงการมีสว่นร่วม และ
กระจายอ านาจ ใช้ความไว้วางใจในการสร้างเสริมบรรยากาศเป็นมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศ การ
ท างาน  

2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมคีวามรู้ มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการปฏิบัตงิานให้มีคุณภาพ  

3. ระบบบริหารจัดการ โดยมกีารจัดการเชิงคุณภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานอย่าง 
ต่อเนือ่ง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานและการ จัด
สภาพการเรียนรู้โดยมีการปรบัปรุงกลยุทธ์ การจัดการเรียนการสอน และการจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ การ
เรียนรู ้ 

4. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบรหิารและการเรียนการสอน มีการวจิัยเพื่อพัฒนา  
5. หลักสูตรของโรงเรียน มีลกัษณะท่ียืดหยุน่ สอดคลอ้งตามสถานการณ์ และส่งเสริมการเรยีนรู้ 

อย่างหลากหลาย  
6. การมีส่วนรว่มของเครอืข่ายสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 

จากการก าหนดแนวทางการพัฒนา ตามกลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ต้องมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
ด าเนินการอย่างสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังระบบ เพราะกลยุทธ์ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธผิล สามารถเลอืกปรับและบูรณาการแนวพัฒนาตามบริบทสภาพสังคม ข้อมูลและจุดเน้นแต ่ละปี
ให้เป็นองค์รวมโดยยึดผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีสว่นรว่มเป็นแรงผลักดันท่ีส าคัญ มี
เครือข่าย และทีมงานเป็นปัจจัยหลักท่ีจะช่วยให้เกิดก าลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยนื เพื่อรองรับ การปฏิรูป
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่สร้างโอกาสการเรียนแก่ทุกคนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน และให้ทุกภาค
ส่วนมีสว่นรว่ม เพือ่เป้าหมายการศึกษาตลอดชีวิต 

ความส าเร็จทางด้านกลยุทธ์ของโรงเรียนควรมีความสอดคล้องกันท้ังในสว่นของการก าหนดกลยุทธ์ 
(Strategy Formulation) การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ดังน้ี   

 หากโรงเรียนสามารถท้ังวางแผนกลยุทธ์และน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติได้เป็นอย่างดีมี
ประสิทธิภาพ ก็จะท าให้กลยทุธ์ของโรงเรียนประสบผลส าเร็จ (Strategic Success) 

 หากโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์ได้อยา่งดีแต่ขาดประสทิธิภาพในการน ากลยุทธ์ไปสูก่ารปฏิบัติ 
ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสครัง้ส าคัญ (Missed Opportunity) 

 หากโรงเรียนวางแผนได้อย่างมีประสิทธภิาพแต่ไม่สามารถน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ดี ก็จะท า
ให้เกิดความเสี่ยงได้ (At Risk) เนื่องจากน ากลยุทธ์ไม่ดีไปปฏิบัต ิ

 หากโรงเรียนไม่มีประสิทธภิาพในการวางแผนกลยุทธ์ และการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตก็ิแสงดถึง
ความล้มเหลวตั้งแต่ต้น (Doomed From The Start) 

 
การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัตใิห้ได้ผล ประกอบด้วยองคป์ระกอบ 2 ส่วน คอื 

1. การท าให้เกิดความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งระหวา่งปัจจยัต่างๆ ภายในโรงเรียนกบัแผนกลยุทธ์
โดยปัจจัยส าคัญทีท่ าให้เช่ือมโยง คือ 

1.1 โครงการและงบประมาณ เพื่อใหส้ามารถม่ันใจไดว้่าเมือ่ได้รับการจัดสรรทรัพยากรและมีการ
ด าเนินการตามโครงการแลว้ จะส่งผลตอ่แผนกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดข้ึน 

1.2 โครงสร้างและกระบวนการท างาน เพือ่ให้ม่ันใจว่าโรงเรยีนมีการจัดและปรับโครงสรา้งและ
กระบวนการท างานเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ ์
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1.3 สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร เพื่อท าให้แผนกลยุทธ์ได้รับการขับเคลือ่นและปฏิบัติตาม
ได้เป็นผลส าเรจ็ จะตอ้งมีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องและเชือ่มโยงกับกลยุทธ์ที่จะ
บริหารใหเ้ป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.4 วัฒนธรรมและค่านิยมในการท างาน เพื่อให้ม่ันใจได้วา่แนวทางในการประพฤติปฏิบัตขิองบุคคล
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและปฏิบัติตามความรับผิดชอบและงานตามแผนกลยุทธ์ 

1.5 ความรูแ้ละระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มีแหล่งความรูแ้ละระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีผู้บริหารใช้ใน
การตัดสินใจในเชิงกลยุทธ ์

1.6 ระบบการประเมินผลการปฏบิัติงาน เพือ่ใชร้ะบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก
ระดับเป็นระบบท่ีผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.7 ระบบการจูงใจและผลตอบแทน เพือ่ให้เป็นระบบท่ีเกือ้หนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานเตม็ศักยภาพมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ระดับสูง 

2. การท าให้โรงเรียนมีความสามารถในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏบิัติ โดยความสามารถที่
โรงเรียนควรจะม ีประกอบดว้ย  

2.1 ทักษะความสามารถของผู้บรหิารโรงเรียน 
2.2 ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยความ

ต่อเนือ่ง 
2.3 การมีผู้รับผิดชอบตอ่การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ เพือ่ให้เกดิการมองภาพรวม หรือความเชือ่มโยง

ท้ังหมดในการขับเคลื่อน 
2.4 ความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มี

ความสามารถในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับการด าเนนิงาน 
2.5 การท างานเป็นทีมในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ ์
2.6 การแบ่งปันความรู้ของบุคลากรภายในโรงเรียน เพือ่ชว่ยกันปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 
 
กระบวนการในการถา่ยทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ
 

กระบวนการ/เครือ่งมือ เหตุผล/ความส าคัญ ข้ันตอน/วธิีการ 
การก าหนดกรอบกลยุทธ์ 
(วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย) 

เพื่อให้ผู้บรหิารและบุคลากร
มุ่งเน้นสิ่งท่ีโรงเรียนตอ้งการจะ
พัฒนาเพือ่น าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีการ
ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
เพื่อแสดงถึงสิ่งท่ีโรงเรียนตอ้งการ
จะท าเพื่อให้บรรลุประเด็นกล
ยุทธ์แต่ละประเด็นท่ีก าหนดข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์หลักท่ี
แสดงถึงวิธีการด าเนินการส าคัญ
ท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1. วัตถุประสงคภ์ายใต้กลยุทธ์ 
แต่ละประเด็นว่าอะไรคือสิงท่ี
องค์กรมุ่งหวัง หรอืต้องการทีจ่ะ
บรรลุในด้านต่างๆโดย
วัตถุประสงค์ต่างๆต้องมีความ
เชือ่มดยงกันในเชิงเหตผุลภายใต้
มิติต่างๆ 
2. ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละ
วัตถุประสงค ์
3. ก าหนดค่าเป้าหมาย หรือตัว
เลขท่ีโรงเรียนต้องการจะบรรลุ
ของตัวชี้วัดแต่ละตวั 
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กระบวนการ/เครือ่งมือ เหตุผล/ความส าคัญ ข้ันตอน/วธิีการ 

  4. การก าหนดกลยุทธ์ริเริ่ม
หรือสิง่ท่ีโรงเรยีนจะท าหรือ
ด าเนินการเพื่อที่จะให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธท่ี์
ได้มีการก าหนดไว้ 
5. ก าหนดแผนงาน/โครงการ
ต่างๆท่ีจะด าเนนิการเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชีว้ัดท่ีได้ก าหนดไว้โดยน า
โรงเรียนท่ีมีอยู่แล้วมาพิจารณา
ก่อนเป็นอันดับแรก 

การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ดว้ย
แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) 

1. เป็นเครื่องมอืที่ชว่ยในการสื่อสาร
และถ่ายทอดกลยุทธ์ให้ชัดเจน และ
เป็นท่ีเข้าใจทั่วทั้งโรงเรยีน อกีท้ังท า
ให้บุคลากร มุ่งเน้นในกลยุทธท่ี์
ส าคัญบุคลากรเข้าใจบทบาทของ
ตนเองตอ่การบรรลวุัตถุประสงค์
ต่างๆ 
2. เป็นการน าวัตถุประสงค์ของแต่
ละกลยุทธ์มาเรียงกันเป็นแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ ตามหลักเหตุและผล 
3. เป็นเครื่องมอืที่ชว่ยในการ
ทบทวนผลการด าเนินงาน 

1. ยืนยันวิสัยทัศน์ท่ีโรงเรียน
ต้องการจะเป็นในอนาคต
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ยืนยันกลยุทธ์ต่างๆท่ี
โรงเรียนตอ้งการจะพัฒนา 
3. ก าหนดวัตถุประสงคภ์ายใต้
กลยุทธ์ 
4. น าวัตถุประสงค์แต่ละกล
ยุทธ์มาเรียงกันในแผนท่ีกล
ยุทธ์ ตามหลักการของเหตุและ
ผล 
5. น าแผนท่ีกลยุทธ์ที่ได้สร้าง
ข้ึนไปเป็นเครื่องมอืในการ
สื่อสารและถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรภายในโรงเรยีน 
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  คณะผู้จัดท า 

1.คณะกรรมการทีป่รึกษา 
 1. นายวุฒิ     ศรีศรุตวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
 2. นางชาณฐัธนพร สงวนสุข  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานบุคคล       กรรมการ 
 3. นายก าเชาว์      อารีรักษ ์ หัวหน้าฝา่ยบริหารงานวิชาการ       กรรมการ 
 4. นายธวชัชัย    บุญชว่ย  หัวหน้าฝา่ยบริหารงานทั่วไป       กรรมการ 

5. นางสาวนิตญา    คงศรี  หัวหน้าฝา่ยบริหารกิจการนักเรียน       กรรมการ 
6. นายครรชิต  พรคุณารักษ ์ หัวหน้าฝา่ยบริหารงานกิจกรรมพิเศษ    กรรมการ 

 7. นางพรทิพย์    บุญชว่ย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ      กรรมการและ
เลขานุการ 
 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1. นางสาวมยุร ี  เหลี่ยมศร หัวหน้างานแผนงาน     หัวหน้าคณะท างาน 
 2. นางกรณิการ ์  มีสิงห ์  คณะท างาน 

3. นายคมศิต  กองศรี  คณะท างาน 
 4. นางสาวกิตติยา สะอาดใจ คณะท างาน และเลขานุการ 
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บรรณานุกรม 

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ:คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โรงเรียนมาตรฐานสากล . กระทรวงศึกษาธิการ 


