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หมวด 2 

กลยุทธ์   
 

 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ สู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการที่เป็นเลิศตามที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 2559 – 2562 ดังปรากฏในแผนภาพที่ 2.1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.1 แสดงข้ันตอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรยีนรัตนโกสินทรส์มโภชบางเขน 
 
 
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
          ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ ์
 ก (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์   

โรงเรียนรัตนโกสนิทรส์มโภชบางเขน  ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ป ีและพัฒนา    แผนกลยุทธ์ทุก 
1 ป ี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นที่เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยข้ันตอนส าคัญของการจัดท ากลยุทธ์คือ การระดมความคิดหาแนวทางเพื่อให้บรรลุผลตามเปา้ประสงค์ของโรงเรยีน 
จากคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งน าข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน จุดแข็ง ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ
จุดอ่อนของโรงเรียนจาก SWOT Analysis มาประกอบการพิจารณา แล้วก าหนดแผนกลยุทธ์(กรอบกลยุทธ์) ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ เป้าหมายรายปีที่ท้าทายบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ ทั้งนี้ได้ก าหนดกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น 
คือ 1 ปีการศึกษา และระยะยาวคือ 4 ปีการศึกษา ทั้งนี้โดยใช้การสอบทบทวนด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อให้
มั่นใจว่า แผนกลยุทธ์ครอบคลุมประเด็นส าคัญก่อน จึงน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียน ดังแผนภาพที่ 2.2 
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แผนภาพที่ 2.2 แสดงข้ันตอนการวางแผนกลยุทธ์ โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบางเขน 
 
 
ก (2) นวัตกรรม  
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากข้อเสนอแนะและความต้องการของลูกค้า/

ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร ตลอดจนปัญหาจากการให้บริการ มาใช้ในการออกแบบ
และสร้าง นวัตกรรมด้านระบบงานโดยรวม และก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนโดยการสอบถามและรวบรวม
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ผ่านกระบวนการ SWOT Analysis เพื่อ
หาโอกาส/อุปสรรคของโรงเรียนจากสภาพแวดล้อมภายนอก ด้านสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเมือง 
และหาจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้านโครงสร้าง นโยบาย คุณลักษณะผู้เรียน บุคลากร การเงิน 
วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นพบว่า โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของโรงเรียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คือ 1. การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือ “สุภาพอ่อนน้อม ยิ้มไหว้ทักทายกัน” และ     
“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” 2. การมีค่านิยมขององค์กรที่ดี คือ R. = Responsibility (ความรับผิดชอบต่อ
สังคม) S = Success (ความส าเร็จ) และ B. = Belive (ความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการ) ดังแผนภาพที่ 2.3 
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แผนภาพที่ 2.3 แสดงกระบวนการวิเคราะห์และก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 

 
 

ก (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ ์ 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน วิเคราะห์และก าหนดแผนกลยุทธ์โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
จัดการประชุมสรุปผลการด าเนินการประจ าปี เพื่อทบทวนภารกิจที่ผ่านมาในกรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล จากนั้น
จัดให้มีการระดมความคิดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน(SWOT) เพื่อก าหนดทิศทางของโรงเรียนด้วยการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียนจดัท าแผน  กลยุทธ์ระดับโรงเรียนระยะ 4 ปี จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ จัดโครงการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และด าเนินการตามโครงการ ทั้งนี้ได้น า
สถิติอัตราการแข่งขันเข้าศึกษาต่อช้ัน ม.1 และ ม.4 ในระยะ 3 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความนิยมของชุมชนต่อ
โรงเรียน มาเทียบกับโรงเรียนคู่แข่ง และวิเคราะห์หาสมรรถนะที่โรงเรียนจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาให้ตอบสนองกลยุทธ์ 
รวมทั้งความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนให้เพียงพอ (ดังแผนภาพที่ 2.4) 

โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงส าคัญทางการศึกษา โรงเรียนจะด าเนินการทบทวนปรับกลยุทธ์จากปัจจัย ได้แก่ นโยบาย
จากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในประเทศหรือสถานการณ์ของโลก ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียลด/เพิ่มความนิยมต่อโรงเรียนเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจใหม่ รวมทั้งปรับกระบวนการ
ปฏิบัติงาน โครงสร้างการท างาน ระบบงาน บุคลากร และระยะเวลาให้เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติงาน ตลอดจน



21 
 

ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน  ก ากับให้มี
การปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ และประเมินผลงานเทียบกับเป้าหมาย 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 2.4 แสดงกระบวนการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบางเขน 

 
ก (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน  
สมรรถนะหลักของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คือ การบริหารการจัดการศึกษาและการ 

เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 มุ่งสู่มาตรฐานสากล สร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด อบายมุข ผู้บริหารมีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และการมีส่วนร่วม ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นครูยุคใหม่และนักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้  

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ใช้ระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นหลักคิดในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานที่มีประสิทธิภาพ น าไปใช้ในการบริหารองค์กรให้มีคุณภาพโดยการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงานทุกระบบและทุกข้ันตอน ตั้งแต่ข้ันตอนการวางแผน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากข้อเสนอแนะและความ
ต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร ตลอดจนปัญหาจากการให้บริการ มาใช้
ในการออกแบบและสร้าง นวัตกรรมด้านระบบงานโดยรวม โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจและ สมรรถนะหลัก
ขององค์กร ศักยภาพของบุคลากร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับ บริการ โดยโรงเรียน ได้ก าหนดให้มี
ระบบงานที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ (1) การส ารวจความ
ต้องการของ ผู้ใช้บริการ คู่ความร่วมมือและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ (3) 
กระบวนการ ให้บริการ (4) การประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน 

  

 
  ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
  ข(1) วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้น ามาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาเป็นวัตถุประสงค์ 
หลักเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ และน าตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานมาเป็นตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ โครงการ และเป้าประสงค์ตามกรอบระยะเวลาดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โครงการ เป้าหมาย และกรอบระยะเวลา 
กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.1 พัฒนาระบบการ
บริหารโรงเรียน
ตามหลักธรรมาภิ
บาลโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

1.2  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศอย่าง
เป็นระบบและเป็น
ปัจจุบัน     

- โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ 

โรงเรียนมีระบบ
การบริหาร
จัดการที่ทันสมัย
และมี
ประสิทธิภาพ 

- จัดประชุมให้ความรู้ 
กระบวนการจัดการ
ศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพและการจัด
ความรู้ (KM) 
ปีละ 2 คร้ัง     
 - มีแผนด าเนินงาน
อย่างเป็น ระบบ และ
จัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติท่ีดี/ท่ีเป็น
เลิศ ในงานท่ีรับผิดชอบ 
- มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการ 
ศึกษาให้ครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน 
- มีเครือข่ายแลกเปลี่ยน 
 เรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ 

- จัดประชุมให้ความรู้ 
กระบวนการจัดการ
ศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพและการจัด
ความรู้ (KM) 
ปีละ 2 คร้ัง      
- มีแผนด าเนินงาน
อย่างเป็น ระบบ และ
จัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติท่ีดี/ท่ีเป็น
เลิศ ในงานท่ี
รับผิดชอบ 
- มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการ 
ศึกษาให้ครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน 
- มีเครือข่าย
แลกเปลี่ยน 
 เรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ 

- จัดประชุมให้ความรู้ 
กระบวนการจัดการ
ศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพและการจัด
ความรู้ (KM) 
ปีละ 2 คร้ัง     
 - มีแผนด าเนินงาน
อย่างเป็น ระบบ และ
จัดการความรู้เกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติท่ีดี/ท่ีเป็น
เลิศ ในงานท่ี
รับผิดชอบ 
- มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการ 
ศึกษาให้ครอบคลุม
ภารกิจของโรงเรียน 
- มีเครือข่าย
แลกเปลี่ยน 
 เรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ 

- จัดประชุมให้ความรู้ 
กระบวนการจัดการศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพและ
การจัดความรู้ (KM) 
ปีละ 2 คร้ัง      
- มีแผนด าเนินงานอย่าง
เปน็ ระบบ และจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ท่ีดี/ท่ีเป็นเลิศ ในงานท่ี
รับผิดชอบ 
- มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน
การบริหารจัดการ ศึกษา
ให้ครอบคลุมภารกิจของ
โรงเรียน 
- มีเครือข่ายแลกเปลี่ยน 
 เรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ 

 
 

กลยุทธ์ท่ี 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

โครงการ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2.1 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าตาม
มาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล  

2.2 ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมทาง
การศึกษาและ
ผลงานที่เป็น
แบบอย่างที่ดี 

- โครงการพัฒนา
บุคลากรและ
ส่งเสริม
บรรยากาศการ
เรียนรู้ 

- โครงการส่งเสริม
คุณภาพ
การศึกษา 

   สู่มาตรฐานสากล 

ครูและบุคลากรมี
ความก้าวหน้า
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล 
ได้รับการส่งเสริม
การสร้างสรรค์
นวัตกรรมทาง
การศึกษาและ
ผลงานที่เป็น
แบบอย่างที่ดี 

ร้อยละ 85ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
แผนจัดการเรียนรู้
บูรณการที่เน้น
กระบวนการคิดมี
วิธีการวัด
ประเมินผลให้เน้น
กระบวนการคิด 

ร้อยละ 90 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
แผนจัดการเรียนรู้
บูรณการที่เน้น
กระบวนการคิดมี
วิธีการวัดประเมินผล
ให้เน้นกระบวนการ
คิด 

ร้อยละ 95 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
แผนจัดการเรียนรู้
บูรณการที่เน้น
กระบวนการคิดมี
วิธีการวัดประเมินผล
ให้เน้นกระบวนการ
คิด 

ร้อยละ 95 ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มี
แผนจัดการเรียนรู้
บูรณการที่เน้น
กระบวนการคิดมี
วิธีการวัด
ประเมินผลให้เน้น
กระบวนการคิด 
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กลยุทธ์ท่ี 3. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความตระหนัก มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากร 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
3.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณา

การ กิจกรรมการเรียน
การสอนด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

3.2 ส่งเสริมให้บุคลาการใน
สถานศึกษามีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- โครงการ
อนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนมีการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเน่ือง 
ยั่งยืน 

-ใช้ไฟฟ้าลดลง 3% 
-ใช้น้ าประปาลดลง 3% 
-จัดการของเสียเป็น
ระบบ 8 ชนิด 
-ลดใช้เชื้อเพลิงในการ
เดินทาง 3% 
-ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 
ชนิด 

-ใช้ไฟฟ้าลดลง 4% 
-ใช้น้ าประปาลดลง 4% 
-จัดการของเสียเป็น
ระบบ 8 ชนิด 
-ลดใช้เชื้อเพลิงในการ
เดินทาง 4% 
-ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 
ชนิด 

-ใช้ไฟฟ้าลดลง 5% 
-ใช้น้ าประปาลดลง 5% 
-จัดการของเสียเป็น
ระบบ 8 ชนิด 
-ลดใช้เชื้อเพลิงในการ
เดินทาง 5% 
-ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 
ชนิด 

-ใช้ไฟฟ้าลดลง 5% 
-ใช้น้ าประปาลดลง 5% 
-จัดการของเสียเป็น
ระบบ 8 ชนิด 
-ลดใช้เชื้อเพลิงในการ
เดินทาง 5% 
-ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5 ชนิด 

 
กลยุทธ์ท่ี 4. ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   มาประยุกต์ใช้ 
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

4.1 ส่งเสริมความเป็นไทย
และน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการ
โรงเรียน
พอเพียง 

ผู้เรียนเป็นคนดี
ของสังคมด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและมี
จิตส านึกความ
เป็นไทย 

ร้อยละ 80ของผู้เรียน
มีจิตส านึกความเป็น
ไทย และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 85ของผู้เรียน
มีจิตส านึกความเป็น
ไทย และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 90ของผู้เรียน
มีจิตส านึกความเป็น
ไทย และด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 95ของ
ผู้เรียนมีจิตส านึก
ความเป็นไทย และ
ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์ท่ี 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมหลัก 12 ประการ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
5.1 จัดการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนเกิดความรู้และ
ทักษะตามลักษณะวิชา 

5.2 พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนสู่
มาตรฐานสากล 

5.3 ส่งเสริมความเป็นไทย 
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ค่านิยมหลัก 12 
ประการ บนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจฯ 

5.4 ส่งเสริมทักษะชีวิต 
ปลูกจิตส านึก และสร้าง
วินัยในตนเอง 

- โครงการ
ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ความเป็นไทย
และค่านิยม
หลักของคน
ไทย 12 
ประการ 

ผู้เรียนมีความรู้ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  และ
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

นักเรียนร้อยละ 85 
ได้รับการพัฒนา
ความถนัดและความ
ต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
มีศูนย์วิทยบริการ  
ห้องปฏิบัติการ  ห้อง          
สมุด ศูนย์การเรียน
ให้ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 
มีทักษะชีวิต  
จิตส านึก และวินัยใน
ตนเอง 

นักเรียนร้อยละ 85 
ได้รับการพัฒนา
ความถนัดและความ
ต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
มีศูนย์วิทยบริการ  
ห้องปฏิบัติการ  ห้อง          
สมุด ศูนย์การเรียน
ให้ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 
มีทักษะชีวิต  
จิตส านึก และวินัยใน
ตนเอง 

นักเรียนร้อยละ 85 
ได้รับการพัฒนา
ความถนัดและความ
ต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
มีศูนย์วิทยบริการ  
ห้องปฏิบัติการ  ห้อง          
สมุด ศูนย์การเรียน
ให้ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 
มีทักษะชีวิต  
จิตส านึก และวินัยใน
ตนเอง 

นักเรียนร้อยละ 85 
ได้รับการพัฒนา
ความถนัดและ
ความต้องการใน
การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง มีศูนย์
วิทยบริการ  
ห้องปฏิบัติการ  
ห้องสมุด ศูนย์การ
เรียนให้                   
ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 
มีทักษะชีวิต  
จิตส านึก และวินัย
ในตนเอง 
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กลยุทธ์ท่ี 6. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะการท างานเป็นทีม ตลอดจนใช้เทคโนโลยอีย่างสร้างสรรค์ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
6.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มี

ทักษะการท างานเป็นทีม 
และใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ 

- โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอน 

ผู้เรียนมี
ความรู้ความ 
สามารถ 
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

นักเรียนร้อยละ 90 มี
ศูนย์วิทยบริการ  
ห้องปฏิบัติการ  ห้อง          
สมุด ศูนย์การเรียน
ให้ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมี
บริการสืบค้นข้อมูล
ทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง  ครอบคลุมพื้นที่
โรงเรียนและ
สร้างสรรค์ 
 ผลงาน ICT เพื่อใช้
เป็นสื่อและแหล่ง
เรียนรู้             

นักเรียนร้อยละ 93 มี
ศูนย์วิทยบริการ  
ห้องปฏิบัติการ  ห้อง          
สมุด ศูนย์การเรียน
ให้ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมี
บริการสืบค้นข้อมูล
ทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง  ครอบคลุมพื้นที่
โรงเรียนและ
สร้างสรรค์ 
 ผลงาน ICT เพื่อใช้
เป็นสื่อและแหล่ง
เรียนรู้             

นักเรียนร้อยละ 95 มี
ศูนย์วิทยบริการ  
หอ้งปฏิบัติการ  ห้อง          
สมุด ศูนย์การเรียน
ให้ ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมี
บริการสืบค้นข้อมูล
ทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง  ครอบคลุมพื้นที่
โรงเรียนและ
สร้างสรรค์ 
 ผลงาน ICT เพื่อใช้
เป็นสื่อและแหล่ง
เรียนรู้             

นักเรียนร้อยละ 98 มี
ศูนย์วิทยบริการ  
ห้องปฏิบัติการ  
ห้องสมุด ศูนย์การ
เรียนให้ใช้เทคโนโลยี
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมีบริการ
สืบค้นข้อมูลทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง  
ครอบคลุมพื้นท่ี
โรงเรียนและ
สร้างสรรค์ 
 ผลงาน ICT เพื่อใช้
เป็นสื่อและแหล่ง
เรียนรู้             

 
กลยุทธ์ที่ 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข สนับสนุนความสามารถพิเศษทุกด้านของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

7.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้านภาษา  กีฬา และ
ศิลปะ 

7.2 ส่งเสริมสุขภาวะอนามัย
ที่ดี ปลอดภัยจากสิ่งเสพ
ติด 

-  โครงการ
โรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

-  โครงการ
ขับเคลื่อน
ระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนสู่การ
ปฏิบัติ 

ผู้เรียนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยู่ใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 

ผู้เรียนร้อยละ90 มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ผู้เรียนร้อยละ 93 มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ผู้เรียนร้อยละ95 มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ผู้เรียนร้อยละ98 มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและ
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

 
กลยุทธ์ที่ 8. พัฒนาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค ให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

8.1 ดูแลรักษาความสะอาด
ทั้งในและนอกห้องเรียน
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

8.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
จัดระบบสาธารณูปโภค
อย่างเพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

- โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนมี
บรรยากาศที่
ดี สะอาด 
สวยงาม 
ปลอดภัย 
เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนมีบรรยากาศ
ที่ดี สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนมีบรรยากาศ
ที่ดี สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนมีบรรยากาศ
ที่ดี สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

โรงเรียนมี
บรรยากาศที่ดี 
สะอาด สวยงาม 
ปลอดภัย เอ้ือต่อ
การเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 
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กลยุทธ์ที่ 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
9.1 ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของ ผู้ปกครอง 
ชุมชนในการพัฒนา
การศึกษาเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-  โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
โรงเรียน 

ผู้ปกครอง และ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
การศึกษาเพื่อ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนผู้ปกครอง/
หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนตามที่
โรงเรียนร้องขอ 

ร้อยละ 85 ของ
จ านวนผู้ปกครอง/
หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนตามที่
โรงเรียนร้องขอ 

ร้อยละ 90 ของจ านวน
ผู้ปกครอง/หน่วยงานที่
ให้การสนับสนุนตามที่
โรงเรียนร้องขอ 

ร้อยละ 95 ของ
จ านวนผู้ปกครอง/
หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนตามที่
โรงเรียนร้องขอ 

 
กลยุทธ์ที่ 10. ส่งเสริมเพื่อให้โรงเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
10.1 พัฒนาและ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

-  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิและ
ส่งเสริมนักเรียนที่
มีความเป็นเลิศ 

ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถ
และทักษะพิเศษ
ตรงตามศักยภาพ
ของตนเอง 

สูงขึ้น 3 % สูงขึ้น 3.5 % สูงขึ้น 4 % สูงขึ้น 4.5 % 

      
ข (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
แผนกลยุทธ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีระยะเวลา 4 ปีการศึกษา มีวัตถุประสงค์ตอบสนอง

ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสในการสร้างนวัตกรรม บริการ และมีความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก
ของโรงเรียนในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2.2 แสดงความท้าทายเชิงกลยุทธ์ โอกาสในการสร้างนวัตกรรม บริการ และมีความส าคัญต่อสมรรถนะหลักของ
โรงเรียนในปัจจุบันและอนาคต 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่สอดรับความท้าทาย โอกาสในการสร้าง 
นวัตกรรม บริการ 

ความส าคัญต่อสมรรถนะของ
โรงเรียนในปัจจุบนัและอนาคต 

1.  ด้านการศึกษาและ 
การเรียนรู้ 

-  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
-  โรงเรียนมีผู้น าในการพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนสู่
สากลและมีการจัดการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองความสามารถของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

1. พัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สถานศึกษาเกิดความตระหนัก มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

10. ส่งเสริมสถานศึกษายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข้ึน 

 การพัฒนาหลักสูตร เอกสาร 
สื่อ แหล่งเรียนรู้รายวิชา
เพิ่มเติมในโครงสร้างหลักสูตร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 ด้านการใช้ ICT  
จัดการเรียนรู้ 

2. ด้านการปฏิบัติงาน 
-  จัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
-  รักษาเอกลักษณ์ของผู้เรียนคือ 

“สุภาพอ่อนน้อม ย้ิมไหว้
ทักทายกัน บนพื้นฐานความ

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  และค่านิยมหลัก 
12 ประการ  

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ
ท างานเป็นทีม ตลอดจนใช้

-  รูปแบบการพัฒนานักเรียนให้
มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์
ของโรงเรียน และมีศักยภาพ
เป็นพลโลก 

-  ด้านปลูกฝังการมีคุณธรรม 
จริยธรรม รักความเป็นไทย 

-  ด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
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ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่สอดรับความท้าทาย โอกาสในการสร้าง 
นวัตกรรม บริการ 

ความส าคัญต่อสมรรถนะของ
โรงเรียนในปัจจุบนัและอนาคต 

เป็นไทย” 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
-  โรงเรียนเป็นผู้น าในการใช้ ICT 

จัดการเรียนรู้ บูรณาการ เป็น
ต้นแบบนิยมไทยและอนุรักษ์
พลังงาน 

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยท่ีดี 
ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข 
สนับสนุนความสามารถพิเศษทุก
ด้านของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

3.  ด้านทรัพยากรบุคคล 
-  การสรรหาอัตราก าลังครูให้

เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 พัฒนาเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีช่วยสอนท่ี
ทันสมัย  

 ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
-  ความสามารถในการระดม

ทรัพยากรในการจัดหาครู 

  

4.  ด้านชุมชน 
-  คนในชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์

พลังงานบนพื้นฐานความ
พอเพียง 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
-  คนในชุมชนเชื่อถือและศรัทธา

ในคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ให้การสนับสนุน
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ของ
โรงเรียน 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรใน
สถานศึกษาด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานของความเป็นไทย น้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

8.  พัฒนาสภาพแวดล้อม และ
ระบบสาธารณูปโภค ให้สะอาด 
สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน และการใช้แหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการศึกษา 

 ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

 ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  
เมื่อพิจารณาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ พบว่าทั้ง 4 ด้านได้สนับสนุนกลยุทธ์ทั้ง 10 ข้อ และส่งเสริมโอกาส   

ในการสร้างนวัตกรรม บริการทางการศึกษา รวมทั้งมีความส าคัญต่อสมรรถนะหลักของโรงเรียน ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต นอกจากนี้ โรงเรียนยังน าผลประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ
กลุ่มต่างๆ มาวิเคราะห์ประกอบการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความสมดุลต่อความต้องการของ
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตามค่านิยมของโรงเรียนที่เน้นการบริหารโดยใช้ข้อเท็จจริง การจัดการเพื่อให้เกิด
นวัตกรรม และมีมุมมองเชิงระบบ 
 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
 ก (1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ  

โรงเรียนรัตนโกสนิทรส์มโภชบางเขนมีแผนกลยุทธ์ เป็นแผนระยะ4 ปีที่มีตัวช้ีวัดเป้าหมายรายปี เป็นกรอบใน
การน ามาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานได้ร่วมกันจัดท าข้ึนแล้วน าเข้า
การประชุมประสานแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณและด าเนินการ โดยมีขั้นตอนดังแผนภาพที่ 2.5 
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 ก (2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนได้มีการด าเนินการน าแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ 

เป้าหมาย ด้วยการด าเนินการประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อสร้างความเข้าใจและผลกัดันให้
มีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อน าแผนปฏิบัติการไป
ด าเนินงานให้ถูกต้อง สอดคล้องกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนดังแผนภาพที่ 2.6 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
 
 
แผนภาพที ่2.5 แสดงกระบวนการการจัดท าแผนปฏิบตัิการ   แผนภาพที่ 2.6 แสดงกระบวนการน าแผนปฏบิัติการไปปฏิบตั ิ
 

 ก (3) การจัดสรรทรัพยากร  
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการนั้น โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนได้พิจารณาเรื่องจัดสรรทรัพยากร 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์พัฒนารูปแบบวิธีค านวณค่าใช้จ่ายรายบุคคล จัดให้มีมาตรฐาน
การจัดการเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสเป็นระบบภายใต้กฎระเบียบด้านการเงินที่ส าคัญเพื่อการบริหารจัดการความ
เสี่ยงจึงจัดให้มีการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงานการบริหารทรัพยากร 
 ก (4) แผนด้านบุคลากร  
 โรงเรียนมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาตนเองเมื่อมีโครงการที่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ 
จัดข้ึนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบเป็นประจ า พร้อมทั้งมีการถ่ายโอนประสบการณ์ความรู้และทักษะ
ในงานที่รับผิดชอบให้เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้มีผู้ที่สามารถปฏิบัติงานแทนในกรณีมีการโยกย้ายหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
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          ก (5)  ตัววัดผลการด าเนินการ 
 โรงเรียนแบ่งการวัดผลการด าเนินการออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ การวัดประสิทธิภาพของด าเนินงาน   
โดยใช้ กระบวนการ PDCA เพื่อตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรม และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองที่ได้จัดท าข้อตกลงกับหน่วยงาน เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน   
 ก (6)  การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
 โรงเรียนน าผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เทียบเคียงกับผลการด าเนินการของโรงเรียนคู่
แข่งขันในกรณีที่เป็นเรื่องเทียบเคียงกับโรงเรียนอื่น และการเทียบเคียงกับค่าเป้าหมาย และน าไปสู่การปรับเปลี่ยน
กิจกรรม ขณะเดียวกันโรงเรียนจัดให้มีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  เริ่มจากจัดตั้งผู้บริหารงาน    
ด้านความเสี่ยง และทีมบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนโดยที่คณะกรรมการและผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการบริหารความเสี่ยง จากนั้นก าหนดขอบเขต/กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์กรด้วย
การก าหนดนโยบายวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ 
เพื่อให้การบริหารความเสีย่งเป็นกลยุทธ์ที่ต่อเนื่อง และเปน็แบบบูรณาการ จากนั้นด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย ก าหนดวัตถุประสงค์ ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ ประเมินผลความเสี่ยง ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน มีการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา  และเป็นการประเมินผลการควบคุมตนเองโดยร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากร 
 
 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ  2 แนวทาง คือ 1. ก าหนด
แนวทางปฏิบัติในกรณีที่เกิดสถานการณ์บังคับโดยยึดตามแผนจัดการความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายในของโรงเรียน 
และ 2.ปรบัแผนการปฏิบัติใหมโ่ดยคงประโยชน์ต่อผู้รบับริการไว้ให้มากทีสุ่ด โดยให้ผูร้ับผิดชอบประชุมปรับปรุงแผน
ให้เหมาะกบัสถานการณ์โดยพยายามยึดกรอบเวลา/ตัวช้ีวัดเดิม เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบและถ่ายทอดแผนที่
ปรับเปลี่ยนสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็วมีกระบวนการปรับเปลีย่นแผนปฏิบัติการ ดังนี ้
 1. แผนปฏิบัติการ โครงการ งาน และกจิกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามก าหนด ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งาน และกิจกรรมต้องท าบันทึกช้ีแจงเหตุผลที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อน าเสนอต่อรองผู้อ านวยการในสายงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้อ านวยการอนุมัติ จงึปรับเปลี่ยนได ้
 2. ผลการด าเนินโครงการ งาน และกจิกรรมในแผนปฏิบัตกิารมีผลการด าเนินการต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จะ
มีการปรบัเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการโดยการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพจิารณาผลและวางแผนปรบัค่า
คาดการณ์ หรือปรบัเปลี่ยนวิธีการด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป 
 3. หากมีนโยบายให้จัดกิจกรรมเร่งด่วน จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการรบัผิดชอบเขียนโครงการเพื่อ
น าเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในส่วนต่างๆ และน าสู่การปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 


