แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

เอกสารลาดับที..............

สานักงานเขตพื้นที.การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
๒๕๔๒ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป/ภาพรวมของโรงเรี ยน สรุ ปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และการประเมินสภาพแวดล้อม/ความพร้อมของโรงเรี ยน ทิศทางของโรงเรี ยน กลยุทธ์ของโรงเรี ยน
กรอบกลยุทธ์ แผนที่กลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินงานของโรงเรี ยนในการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์ให้
บรรลุผลซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรี ยน ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม นามาทาข้อมูล
ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั และเป้าหมาย และได้
นามาจัดทาแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็ จ ตามกลยุทธ์
ที่กาหนด ในระหว่างปี การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเป็ นแผนแม่บทของโรงเรี ยนอันจะนาโรงเรี ยนเป็ นไปตาม
เป้าประสงค์ที่วางไว้

คณะผูจ้ ดั ทา

บทคัดย่ อ
จากการศึกษาสภาพปัจจุบนั ของโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม พบว่าปั จจัยแวดล้อมภายนอกของโรงเรี ยน
ทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย มีสถานภาพเป็ น
โอกาสที่เอื้อต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งศึกษามาจาก ปัจจัยด้านโครงสร้าง และนโยบายของโรงเรี ยน
ด้านการบริ การและผลผลิต ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านสื่ อวัสดุอุปกรณ์ และด้านบริ หารการจัดการ
โดยภาพรวม มีลกั ษณะที่เอื้อต่อการพัฒนา จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนดังนี้
“ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้ านไร่ พทิ ยาคม มีมาตรฐานการเรี ยนรู้ ระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
ดีเด่ น เป็ นสั งคมแห่ งคนดี ธารงไว้ซึ่งความเป็ นไทย องค์ กรมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการ”
ทั้งได้กาหนด พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
คือ ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนานักเรี ยนให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมนาความรู ้ พัฒนาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสร้างความตระหนักในชุมชน เน้นความสาคัญ และมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาการศึกษา ซึ่ งเป้ าประสงค์ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยนคือ ให้นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขภายใต้สภาพสิ่ งแวดล้อมที่ดี นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นักเรี ยนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจาวันได้
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดารงตนเป็ นพลโลกได้
อย่างมีความสุ ข
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนในอันที่จะนาโรงเรี ยนไปสู่ เป้ าประสงค์ในทิศทาง
ที่ตอ้ งการอยูใ่ นรู ปของการขยาย ส่ งเสริ ม การสนับสนุน คือ ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยรู ปแบบที่หลากหลายตามแนวปฏิรูปการเรี ยนรู ้ ปรับปรุ ง พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยน
ให้สอดคล้อง และบรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุ งพัฒนาระบบการจัดการ และบริ การ
ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการนามาใช้ในการวัดการเรี ยน
การสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พัฒนาปรับปรุ งสภาพภูมิทศั น์ และสิ่ งแวดล้อมต่อการเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนและประสานให้ผปู ้ กครอง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา พัฒนาระบบการบริ หารการจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่ วม และความเหมาะสมของบุคลากรกับภาระงาน พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็ น
ระบบ พัฒนาครู สู่มาตรฐานวิชาชีพ
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ส่ วนที่ ๑
ภาพรวมของสถานศึกษา
สภาพปัจจุบัน
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคมตั้งอยูเ่ ลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๗ ตาบลบ้านไร่ อาเภอศรี สาโรง จังหวัด
สุ โขทัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เริ่ มทาการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙
มีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ ปัจจุบนั
มีนกั เรี ยนทั้งหมด ๖๔๕ คน ข้าราชการครู ๓๒ คน พนักงานและลูกจ้าง ๑๕ คน นักการลูกจ้าง ๑ คน
พนักงานขับรถ ๑ คน ครู แยกตามวิทยฐานะดังนี้ ครู ชานาญการพิเศษ ๑๐ คน ครู ชานาญการ ๑๙ คน
โรงเรี ยนอยูห่ ่างจากตัวอาเภอศรี สาโรง ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสุ โขทัย ๓๒ กิโลเมตร เขตพื้นที่
บริ การการศึกษา ครอบคลุม ๓ ตาบล ได้แก่ ตาบลบ้านไร่ ตาบลบ้านซ่าน และตาบลราวต้นจันทน์
สภาพของชุมชนโดยรอบ ประชากรส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพ รับจ้างทัว่ ไป เกษตรกรรม
ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์ โดยรวมประชากรส่ วนใหญ่ฐานะยากจนถึงปานกลาง บางครอบครัวมีปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ บางครอบครัวไม่ได้อยูด่ ว้ ยกันเนื่ องจากบิดามารดา ไปทางานต่างจังหวัด บางครอบครัว
มีปัญหาแยกกันอยู่ แต่โรงเรี ยนมุ่งมัน่ สร้างคุณภาพการศึกษาจนเป็ นที่ยอมรับ ศรัทธา ไว้วางใจจาก
ชุมชน ทาให้ชุมชนเชื่ อมัน่ ต่อโรงเรี ยนและส่ งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม
ทั้งในและนอกเขตบริ การ ผูป้ กครองฝากความหวังไว้กบั โรงเรี ยนให้ช่วยดูแล ส่ งเสริ มนักเรี ยน
ให้มีความรู ้ มีทกั ษะชีวติ สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข รวมถึงได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ซึ่ งความคาดหวังของผูป้ กครองส่ งผลให้โรงเรี ยนต้องดาเนินการทุกด้านอย่างรอบคอบ ปัจจัยบวก
อีกประการหนึ่งที่โรงเรี ยนมี คือ คณะครู มีความรู ้ ความสามารถ มีศกั ยภาพสู ง มีความรับผิดชอบดี
อีกทั้งโรงเรี ยนยังได้รับการส่ งเสริ ม และสนับสนุนจากผูป้ กครองนักเรี ยนในการระดมทั้งทรัพยากร
และการมีส่วนร่ วมของชุมชน เป็ นทุนทางสังคมที่ช่วยกาหนดทิศทางการดาเนินงานของโรงเรี ยน
ได้เป็ นอย่างดี
ภารกิจของโรงเรียน
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคมมีภารกิจในการดาเนิ นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
๑. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ ๖ กาหนดให้มีหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นการเฉพาะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างพัฒนา
การและเตรี ยมนักเรี ยนให้มีความพร้อมในการเข้าเรี ยนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป

๒
๒. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็ นการจัดการศึกษาตามหลักสู ตรสถานศึกษา
ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มี ๒ ช่วงชั้น คือ
มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓
มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖
ผลการดาเนินงาน
๑. ด้ านปริมาณ
๑.๑ การรับนักเรี ยน โรงเรี ยนสามารถรับนักเรี ยนในเขตพื้นที่บริ การและนอกเขต
พื้นที่บริ การเข้ามาเรี ยนในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี
๑.๒ อัตราการออกกลางคันไม่มี แต่มีการย้ายสถานศึกษาตามผูป้ กครองบ้างเป็ นบางปี
๑.๓ การรับนักเรี ยนที่จบการศึกษาชั้นประถมปี ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ เข้า
ศึกษาต่อ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา ๒๕๔๒
2. ด้ านคุณภาพ
๒.๑ จากผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาของสานักงานการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) รอบแรก เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จากผลการประเมินสรุ ปได้วา่
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนมีระดับคุณภาพระดับพอใช้ มาตรฐานด้านครู ผสู ้ อนมีระดับคุณภาพระดับดี
และมาตรฐานด้านผูบ้ ริ หารมีระดับคุณภาพระดับพอใช้
๒.๒ จากผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาของสานักงานการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) รอบสอง ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ ถึง ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
จากผลการประเมินตามมาตรฐานที่ ๕ นักเรี ยนมีความรู ้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร มาตรฐานที่ ๔
นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง
และมีวสิ ัยทัศน์ และมาตรฐานที่ ๙ ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ทั้ง ๓ มาตรฐาน มีระดับคุณภาพระดับ พอใช้ โดยรวมทั้ง ๑๔ มาตรฐาน
มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ๔ มาตรฐาน ระดับดี ๗ มาตรฐาน และระดับ พอใช้ ๓ มาตรฐาน
๒.๓ จากผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาของสานักงานการประเมินมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) รอบสาม เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ และ ๒๒ เดือน สิ งหาคม ๒๕๕๔ จากผลการประเมิน
ตามตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน มีระดับคุณภาพระดับพอใช้ โดยรวมทั้ง ๑๒ ตัวบ่งชี้
มีผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ๑๐ ตัวบ่งชี้ ระดับดี ๑ ตัวบ่งชี้ และระดับพอใช้ ๑ ตัวบ่งชี้
๒.๔ การปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้ ทางโรงเรี ยนได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้ครู นารู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรี ยนการสอนตามสภาพ
จริ ง เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง และเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ

๓

ส่ วนที่ ๒
สรุปผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรี ยน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็ นปั จจัยเอื้อ หรื อเป็ นโอกาสในการพัฒนา การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ในด้านสังคมวัฒนธรรม
ผูป้ กครองเอาใจใส่ นกั เรี ยน ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษามีเจตคติที่ดีและไว้วางใจใน
ประสิ ทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน อีกทั้งในชุมชนเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งการเรี ยนรู ้ตามศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมแล้วผูป้ กครองและชุมชน
มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างยากจน นอกจากนี้โรงเรี ยนยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ส่ วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ๒๕๔๒ เอื้อให้โรงเรี ยนสามารถดาเนิ นการ
พัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โรงเรี ยนได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาให้
จัดทาโครงการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษาให้นกั เรี ยนได้อย่างพอเพียงในทุกปี การศึกษา
อุปสรรค
โรงเรี ยนมีความสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนน้อย ซึ่ งเป็ นข้อจากัดของเวลาและวิถีทางราชการ
ประกอบกับวิถีชีวติ ของคนในชุมชน ในครอบครัว บางครั้งเป็ นตัวอย่างที่ขดั แย้งกับกฎระเบียบของ
โรงเรี ยน เช่นการดื่มสุ ราหลังภารกิจที่ชุมชนรวมกันช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน นักเรี ยนสู บบุหรี่ ที่บา้ น
กับผูป้ กครอง รวมถึงชุมชนมีสื่อเทคโนโลยีบริ การ ซึ่ งส่ งผลทั้งด้านบวกและด้านลบ ชุมชนต้อง
ช่วยกันดูแลนักเรี ยนให้เลือกวิธีใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เน้นการใช้เพื่อพัฒนาการศึกษามากกว่า
การเล่นเกมส์ ประการสุ ดท้ายเป็ นเรื่ องของข้อห้าม กฎระเบียบ ข้อบังคับของ สพฐ. เกี่ยวกับการลงโทษ
นักเรี ยนมีขอ้ จากัด ทาให้นกั เรี ยนบางคนไม่สนใจปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับของโรงเรี ยนแม้วา่ จะเป็ น
นักเรี ยนส่ วนน้อย แต่มีผลต่อการควบคุม ดูแล รวมถึงการเป็ นตัวอย่างให้นกั เรี ยนคนอื่นๆเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
สภาพแวดล้อมด้านปั จจัยภายในโรงเรี ยน ในส่ วนที่เป็ นจุดแข็ง ซึ่ งเอื้อต่อการพัฒนา คือ โรงเรี ยน
มีระบบการบริ หารการจัดการแบบกระจายอานาจโดยเน้นการมีส่วนร่ วม มีโครงสร้างและนโยบาย
ดาเนินงานที่ชดั เจนเป็ นระบบ บุคลากรทุกฝ่ ายมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน ครู มีความพร้อมที่จะพัฒนา

๔
ตนเองอยูเ่ สมอ มีระบบการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ทาให้การจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนเป็ นไปอย่างมีระบบ ในด้านผลผลิตและการบริ การ โรงเรี ยนประสบความสาเร็ จในการส่ ง
นักเรี ยนเข้าแข่งขันศักยภาพ ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดี นักเรี ยนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๖ มีอตั ราการเรี ยนต่อมากกว่า ๘๐%
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม จึงเป็ นโรงเรี ยนที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เอื้อ
และเป็ นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสามารถพัฒนาไปสู่ โรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้ในอนาคต
จุดอ่ อน
บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอ ทาให้ครู ส่วนใหญ่ทางานหลายหน้าที่ และมีความจาเป็ นเร่ งด่วน
เฉพาะกิจค่อนข้างบ่อย และบางครั้งในการมอบหมายงานและการประสานงานระหว่างบุคลากรไม่ชดั เจน
ทาให้งานบางอย่างไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร การประชาสัมพันธ์ไม่ชดั เจน ครอบคลุม ป้ ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรี ยนมีนอ้ ย งานโครงการที่เสนอของบประมาณของบางงานไม่มีความชัดเจน ทาให้
การจัดซื้ อ จัดจ้างล่าช้า บางครั้งไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ ซึ่ งโรงเรี ยนได้จดั ชัว่ โมงการให้ความรู ้เรื่ องการ
เขียนโครงการแก่บุคลากรเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าดังกล่าว อีกทั้งโรงเรี ยนจัดกิจกรรมนอกหลักสู ตร
ให้กบั นักเรี ยนหลากหลาย จึงทาให้ภาพรวมที่ออกมา เป็ นว่าโรงเรี ยนจัดกิจกรรมสาหรับนักเรี ยนมาก
เกินไป ซึ่ งในการทากิจกรรมของนักเรี ยนมีส่วนดีอยูม่ ากเช่นกัน อาทิ นักเรี ยนรู ้จกั การวางแผน
ปฏิบตั ิงาน รู ้จกั การกาหนดตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงาน รู ้จกั การทางานร่ วมกันคนอื่น รวมถึงรู ้จกั
การปรับตัว ปรับอารมณ์ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบนั้นลุล่วงไปได้ และรู ้จกั รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
ซึ่ งเป็ นการฝึ กทักษะชีวติ ที่สาคัญของนักเรี ยนเพื่อให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข และประสบ
ผลสาเร็ จ จุดอ่อนที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขาดอุปกรณ์ เครื่ องใช้อิเล็กทรอนิคที่จาเป็ นต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนและการทางานของนักเรี ยนและบุคลากรโรงเรี ยน และจุดอ่อนด้านของการกากับ
ดูแลการใช้สื่อและเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแต่ถือเป็ นจุดอ่อนที่สามารถแก้ไขได้โดยการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคมแล้ว
นาข้อมูลมาประเมินสถานภาพ ปรากฏว่าโรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคมมีสภาพภายนอกเป็ นโอกาสเอื้อต่อ
การพัฒนาและจัดการศึกษา ส่ วนปั จจัยภายในก็เป็ นจุดแข็งที่เอื้อและสนับสนุนต่อการบริ หารจัดการศึกษา
ที่มีการกระจายอานาจ และการมีส่วนร่ วมของบุคลากร จึงทาให้โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคมสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

๕

ส่ วนที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนบ้ านไร่ พทิ ยาคม
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรี ยนบ้านไร่ พิทยาคม เป็ นโรงเรี ยนที่จดั สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
มุ่งพัฒนาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและพร้อมก้าวสู่ สังคมโลกอย่างมีความสุ ข โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่ วม ดังนั้นจึงได้
กาหนดวิสัยทัศน์โรงเรี ยนดังนี้
“ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้ านไร่ พทิ ยาคม มีมาตรฐานการเรี ยนรู้ ระบบการดูแลช่ วยเหลือ
นักเรียนดีเด่ น เป็ นสั งคมแห่ งคนดี ธารงไว้ซึ่งความเป็ นไทย องค์ กรมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการ”
พันธกิจ (Obligation)
๑. พัฒนาการเรี ยนรู ้ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. พัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเข้มแข็ง
๓. ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและเสริ มสร้างสังคมแห่งคนดี
๔. ส่ งเสริ ม อนุ รักษ์วฒั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยและตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ประเพณี ของนานาชาติ
๕. พัฒนาการบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
๖. ส่ งเสริ มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จัดทาโครงงานและสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และสังคมโลก
๗. ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ การผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่เป็ นประโยชน์
๘. ส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็ นครู มืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในอนาคต
๙. ส่ งเสริ มให้มีการนากระบวนการวิจยั และพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่ อง
๑๐. ส่ งเสริ มจัดการศึกษาเป็ นเครื อข่ายร่ วมพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในระดับท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ
๑๑. ส่ งเสริ มสื บสานความเป็ นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต

๖
เป้ าประสงค์ (Objectives)
๑. นักเรี ยน ครู ทุกคนได้รับการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๒. นักเรี ยนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างดีเยีย่ ม
๓. นักเรี ยนทุกคนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและเป็ นคนดีแห่งสังคม
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
๕. ครู พฒั นาระบบเรี ยนรู ้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
๖. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
๗. นักเรี ยนได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จัดทาโครงงานเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกันกับ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนได้อย่างมีคุณภาพ
๘. นักเรี ยน ครู นาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรี ยนรู ้ ผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีประโยชน์อย่างมี
คุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อนวัตกรรม ICT เพื่อการเรี ยนการสอนและการบริ หาร
จัดการ
๙. นักเรี ยนมีความตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี ของนานาชาติ
๑๐. จัดตั้งกลุ่มงานส่ งเสริ มกระบวนการพัฒนาการวิจยั
๑๑. นักเรี ยนมีความภาคภูมใจในความเป็ นไทย ยึดหลักการดารงชีวติ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๗

ส่ วนที่ 4
กลยุทธ์ ของโรงเรียน
กลยุทธ์ ระดับองค์ กร
๑. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้เต็มศักยภาพทุกด้าน
๒. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพหลักสู ตร กระบวนการจัดการศึกษาและการวิจยั
๓. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพองค์กร ครู บุคลากร สื่ อนวัตกรรม ICT
๔. ส่ งเสริ มการระดมทรัพยากรและสร้างเครื อข่ายร่ วมพัฒนาโรงเรี ยน
๕. ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้รู้จกั ช่วยเหลือและให้กาลังใจผูอ้ ื่น
กลยุทธ์ แผนงาน
๑. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้เต็มศักยภาพทุกด้าน
๒. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพหลักสู ตร กระบวนการจัดการศึกษาและการวิจยั
๓. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพองค์กร ครู บุคลากร สื่ อนวัตกรรม ICT
๔. ส่ งเสริ มการระดมทรัพยากรและสร้างเครื อข่ายร่ วมพัฒนาโรงเรี ยน
๕. ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้รู้จกั ช่วยเหลือและให้กาลังใจผูอ้ ื่น

๘

ส่ วนที่ ๕
กลยุทธ์ เป็ นตารางแสดงวัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั เป้ าหมาย และกิจกรรมกลยุทธ์ ริเริ่ม
โรงเรียนบ้ านไร่ พทิ ยาคม
กลยุทธ์ ที่ ๑ ด้ านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ เต็มศักยภาพทุกด้ าน
วัตถุประสงค์
๑.ความเป็ นเลิศ
ด้านวิชาการ

๒. สื่ อสารได้
อย่างน้อย
๒ ภาษา

๓. ล้ าหน้าด้าน
ความคิด

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

๑.ส่งเสริ มความเป็ นเลิศโดยการ
สอนเสริ มติวเข้ม เข้าค่ายและ
ศึกษาดูงาน การแข่งขัน
อัจฉริ ยภาพ/โอลิมปิ ก
๒.ส่งเสริ มศักยภาพและความ
ถนัดสาหรับนักเรี ยนของ
โรงเรี ยนโดยการจัดอบรม
โครงงานร่ วมกับโรงเรี ยนอื่น

๑.ร้อยละของนักเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านการ
ประเมินระดับชาติอยูใ่ นระดับดี
เป็ นที่ยอมรับจากสถาบันอื่นๆ
๒.ร้อยละของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถความถนัดเฉพาะทาง
เป็ นที่ประจักษ์ สามารถแข่งใน
ระดับชาติได้

๓.ส่งเสริ มนักเรี ยนเป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้

เป้าหมาย
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๗๐
๘๐
๘๕

๑๐

๑๕

๒๐

๓.ร้อยละของนักเรี ยนที่สามารถเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึง
ระดับอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ

๗๕

๘๐

๘๕

๑.ส่งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศกับครู เจ้าของ
ภาษา
๒.จัดกิจกรรมสื่ อสารกับชาว
ต่างชาติ เช่น การสัมภาษณ์การ
เรี ยนรู ้วฒั นธรรม

๑.ร้อยละของนักเรี ยนใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการสื่ อสารได้ดี
๒.ร้อยละของนักเรี ยนสามารถสอบ
การวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา

๖๕

๖๗

๗๐

๖๕

๖๗

๗๐

๓.ส่งเสริ มการใช้ภาษาที่สอง
ในการสื่ อสารในโรงเรี ยน

๓.ร้อยละของนักเรี ยนที่ใช้ภาษาที่
สองในการสื่ อสารในโรงเรี ยน

๕๕

๕๗

๖๐

๑.ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู ้และจัดทาโครง
งานที่เสนอแนวคิดเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
กับนักเรี ยนในโรงเรี ยนและ
โรงเรี ยนเครื อข่าย

๑. ร้อยละของนักเรี ยนที่ทา
โครงงานและเข้าร่ วมแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ
๒. ร้อยละของนักเรี ยนที่มีความ
เป็ นผูน้ าและมีจิตอาสา

๖๐

๗๐

๗๕

๗๐

๗๕

๘๐

๙
วัตถุประสงค์
๔. ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์

5.ร่ วมกัน
รับผิดชอบต่อ
สังคมโลก

6.พัฒนานักเรี ยน
ให้มีคุณลักษณะที่
ดีงาม 3 ด้านหรื อ
3 D Democracy,
Decency, Drugfree

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมาย
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๗๕
๘๐
๘๕

๑.ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนสร้างชิ้น
งานในด้านต่างๆ

๑.ร้อยละของนักเรี ยนมีความ
สามารถประเมินแสวงหา
สังเคราะห์และใช้ขอ้ มูลข่าวสาร
อย่างมีประสิ ทธิภาพโดยนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนิน
กิจการให้สาเร็ จ

2.ส่งเสริ มนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจ
กรรมการแข่งขันในทุกระดับ

2.ร้อยละของนักเรี ยนมีผลงานการ
ประดิษฐ์สร้างสรรค์และออกแบบ
ผลงานเข้าร่ วมการแข่งขันในเวที
ระดับชาติ

๑๕

๒๐

๓๐

1.ส่งเสริ มนักเรี ยนด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรมและคุณ
ลักษณะอันพึงประสงค์
กิจกรมสาธารณะ เป็ นต้น
2.จัดทาแผนบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษา
ศาสตร์ รักษ์โลก

1.ร้อยละของนักเรี ยนมีความ
ตระหนักในการรับผิดชอบต่อ
สังคมและเป็ นพลเมืองดี

๗๕

๘๐

๘๕

2.ร้อยละของนักเรี ยนมี
ความสามารถระบุประเด็นทาง
เศรษฐกิจ วิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ
เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได้
1.ร้อยละของนักเรี ยนมีคุณลักษณะ
ที่พ่ งึ ประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพสถานศึกษา 3 D

๗๕

๘๐

๘๕

๗๕

๘๐

๘๕

1.จัดกิจกรรมส่งเสริ ม
ประชาธิปไตย คุณธรรม
จริ ยธรรม ความเป็ นไทย
ห่างไกลยาเสพติด

๑๐
กลยุทธ์ ที่ ๒ ด้ านการพัฒนาคุณภาพหลักสู ตร กระบวนการจัดการศึกษาและการวิจัย
วัตถุประสงค์
๑.จัดหลักสูตร
ทางเลือกที่
เทียบเคียงกับ
หลักสูตร
แกนกลาง

๒.ส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ครู
ทาวิจยั สื บเนื่อง
จากปั ญหาในการ
จัดการเรี ยนการ
สอนและวิจยั การ
สอนที่ครู สนใจ

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมาย
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๑.จัดระบบห้องเรี ยนคุณภาพ
๑.๑โครงการห้อง Sound Lab
ด้านภาษา
๑.๒โครงการวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
๑.๓โครงการส่งเสริ มการใช้
ภาษาต่างประเทศที่ ๒

๑.มีหลักสูตรห้องเรี ยนพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และ
เทคโนโลยีดา้ นภาษาต่างประเทศที่

วิทย์
อย่างละ
๒ ห้อง
เรี ยน

คณิ ตฯ
อย่างละ
๓ ห้อง
เรี ยน

คณิ ตฯ
วิทย์
ICT
อย่างละ
๓ ห้อง
เรี ยน

๒.ปรับโครงสร้างหลักสูตร
๒.๑ ปรับโครงสร้างเวลาเรี ยน
๒.๒ ปรับตาราเรี ยนและสื่ อที่มี
คุณภาพ
๒.๓ วัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานแกนกลางและ
สามารถเทียบเคียง ผลการเรี ยน
กับ สถานศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

๒.ร้อยละการมีโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางตามหลักเกณฑ์ที่ระบุ

๙๕

๙๗

๙๘

๑.ครู เข้ารับการอบรมด้านการวิจยั ๑. จานวนงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
จากสถาบันภายนอก
๒. จานวนงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
๒. ครู ทาวิจยั ในชั้นเรี ยนทุกคน
๓. ครู ทาวิจยั ด้านการสอน หรื อ
หัวข้อเกี่ยวกับการสอนที่ครู สนใจ
และเป็ นประโยชน์ทุกปี

คนละ
๒ เรื่ อง
ต่อภาค
เรี ยน

คนละ คนละ
๓ เรื่ อง ๓ เรื่ อง
ต่อภาค ต่อภาค
เรี ยน
เรี ยน
และวิจยั และวิจยั
ฉบับ
ฉบับ
เต็มคน เต็มคน
ละ ๑
ละ ๒
เรื่ อง
เรื่ อง

๑๑
กลยุทธ์ ที่ ๓ ด้ านการพัฒนาองค์ กร การพัฒนาครู บุคลากร การพัฒนาสื่ อนวัตกรรม ICT
วัตถุประสงค์
๑.ส่งเสริ มการ
พัฒนาผูบ้ ริ หาร,
ครู บุคลากรสู่
มาตรฐานวิชาชีพ
ครู
๒.ครู บุคลากร มี
ความเชี่ยวชาญใน
การใช้สื่อ
นวัตกรรม ICT

๓.โรงเรี ยน
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
เทียบเคียง
มาตรฐาน
แกนกลาง
๔.ส่งเสริ ม
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบการ
บริ หารจัดการ
คุณภาพ

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมาย
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๙๐
๙๐
๙๕

๑.พัฒนาครู บุคลากรโดยการ
อบรม ศึกษาดูงาน

๑.ร้อยละของครู บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

๒.จัดประชุมเครื อข่ายโดยการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
๑.การพัฒนาครู บุคลากรใน
การฝึ กอบรมการใช้สื่อ
นวัตกรรม ICT

๒.ร้อยละของครู บุคลากรที่ได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในเครื อข่าย
๑.ร้อยละของครู บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในการใช้สื่อนวัตกรรม
ICT เพื่อการเรี ยนการสอนและการ
บริ หารจัดการ

๘๕

๙๐

๙๕

๘๕

๘๗

๙๐

2.จัดประชุมเครื อข่ายแลก
เปลี่ยนเรี ยนรู ้ การใช้สื่อ
นวัตกรรม ICT และการวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้

2.ร้อยละของครู บุคลากรที่มีผลงาน
การใช้สื่อและการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้

๘๐

๘๕

๙๐

๑.โรงเรี ยนคาเนินการจัดทา
วิจยั และพัฒนาการจัดการ ศึกษา
ด้านต่างๆและใช้ผล
การวิจยั ในการยกระดับคุณ
ภาพการศึกษา

๑.โรงเรี ยนที่มีผลการวิจยั
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

อย่าง
น้อย
๒เรื่ อง

อย่าง
น้อย
๓ เรื่ อง

อย่าง
น้อย
๔ เรื่ อง

๑.ประชุมสร้างความเข้มแข็ง
และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการ

๑.มาตรฐานของการบริ หารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา

ตาม
เกณฑ์
มาตร
ฐาน

ตาม
เกณฑ์
มาตร
ฐาน

ตาม
เกณฑ์
มาตร
ฐาน

๑๒
กลยุทธ์ ที่ ๔ ด้ านทรัพยากรและสร้ างเครื อข่ ายร่ วมพัฒนาโรงเรียน
วัตถุประสงค์

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

๑.สร้างเครื อข่าย
ผูป้ กครองร่ วม
พัฒนาโรงเรี ยน

๑.สร้างเครื อข่ายผูป้ กครองร่ วม
พัฒนาระดับท้องถิ่น

๑.จานวนเครื อข่ายผูป้ กครอง
ที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรี ยน

๒.จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ระหว่าง
เครื อข่าย

๑.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แลก
เปลี่ยนประสบการณ์ดา้ น
ทรัพยากรและภูมิปัญญา

๒.ร้อยละของนักเรี ยนที่จดั กิจกรรม
การเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทรัพยากรและภูมิปัญญา

เป้าหมาย
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
หมู่บา้ น หมู่บา้ น หมู่บา้ น
ละ ๓คน ละ ๔คน ละ ๕คน

๗๕

๘๐

๘๕

กลยุทธ์ ที่ ๕ ส่ งเสริมนักเรียนให้ ร้ ู จักช่ วยเหลือและให้ กาลังใจผู้อื่น
วัตถุประสงค์

วิธีการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

๑.ส่งเสริ มและ
พัฒนาให้นกั เรี ยน
เป็ นผูม้ ุ่งมัน่ ใน
การทานุบารุ ง
พระศาสนา
เชื่อมัน่ ในความ
กตัญญูกตเวที
มีความเมตตา
กรุ ณา รู ้จกั รักษา
สิ่ งแวดล้อม และ
น้อมนาปรัชญา
ของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการ
ดาเนินชีวติ

๑.จัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนมี
ระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ มีความกตัญญูกตเวที มี
ความเมตตากรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
เสี ยสละเพื่อส่วนรวม และมีความ
ประหยัด รู ้จกั ใช้และรักษา
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
คุม้ ค่า

๑.ร้อยละของนักเรี ยนที่มีระเบียบ
วินยั มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มี
ความกตัญญูกตเวที มีความเมตตา
กรุ ณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เสี ยสละเพื่อ
ส่วนรวม และมีความประหยัด รู ้จกั
ใช้และรักษาทรัพยากรและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างคุม้ ค่า

เป้าหมาย
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๗๐
๗๕
๘๐

๑๓

ส่ วนที่ ๖
แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map )
จัดทาแผนทีก่ ลยุทธ์ (Strategy Map ) เพื่อตรวจสอบความสาคัญและความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กาหนด ไว้ผา่ นมุมมองด้านต่าง ๆ ว่ามีความสัมพันธ์ในเหตุผลเชื่อมโยงไปสู่
ความสาเร็ จได้อย่างไร เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการ

นักเรียน

บุคคลแห่ งการเรียนรู้
มีศักยภาพเป็ นพลโลก

ทักษะการดารงชีวติ
มัน่ ใจในตนเอง

มีความเป็ นไทยและ
ความเป็ นสากล

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กระบวนการ
จัดการศึกษา
ในโรงเรียน

บูรณาการการเรี ยนรู้

โรงเรียนได้ มาตรฐาน

ประกัน
คุณภาพ
ประเมินคุณภาพ

สร้ างโอกาส
ดูแลช่ วยเหลือ

การเรียนรู้ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&
E - SCHOOL
มืออาชีพ
การพัฒนา
งบประมาณ
&
ทรัพยากร

------------------------------------------------------------------------------------------------------------คุ้มค่ า

ภาคี เครื อข่ าย

๑๔

ส่ วนที่ ๗
แนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนในการปฏิบัตติ ามกลยุทธ์
เงื่อนไขสู่ การปฏิบัติ
๑. การวางแผนดาเนินงานให้ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม
๒. ดาเนินการตามกลยุทธ์ที่กาหนดในแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิและมองเห็นภาพความสาเร็ จ
๓. เน้นการประสานงานแลปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง
๔. เน้นการดาเนินการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนที่ชดั เจน ตรวจสอบได้
๕. มีการกากับติดตาม ประเมินผลและรายงานเป็ นระยะ
แนวทางการบริ หารกลยุทธ์ ของโรงเรี ยน
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ร้อยรัดประสานกันอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ อง ระหว่าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขต ๓๘ จึงดาเนินการ
ตามแนวทางดังนี้
๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานในโรงเรี ยน กาหนดผูร้ ับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ และภารกิจ
๒. ศึกษา วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ การดาเนินงานโครงการ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๓. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการประสานงาน นิเทศ กากับ ติดตาม สนับสนุนการดาเนินงาน
๔. ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรี ยน
๕. กากับติดตามการจัดสรรงบประมาณ และการใช้งบประมาณของโรงเรี ยนตรงตามเวลา
มีประสิ ทธิ ภาพ และคุม้ ค่า
๖. จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เฉพาะในส่ วนที่โรงเรี ยนรับผิดชอบให้ตรงตามเวลา
มีประสิ ทธิ ภาพ คุม้ ค่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโครงการ
๗. กากับติดตาม การดเนินงานของโรงเรี ยนอย่างใกล้ชิด
๘. ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๑๕
การกากับ ติดตามและประเมินผลของโรงเรียน
โรงเรี ยนมีบทบาทสาคัญในการกากับติดตาม ประเมินผลในการส่ งเสริ มพัฒนา นิเทศติดตาม
และประเมินผลโรงเรี ยน การดาเนินการมีแนวทางตามที่วางแผนร่ วมกันดังนี้
หลักการ
๑. การกากับติดตามประเมินผลโครงการ มุ่งเน้นการจาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการดาเนิ นงาน
มาปรับปรุ งพัฒนาโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ องยัง่ ยืน
๒. การติดตามประเมินผล ใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับสื่ อสาร ทาความเข้าใจ เรี ยนรู ้ร่วมกันและ
พัฒนาปรับปรุ งมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการดาเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรื องบประมาณที่กาหนด
๓. ยึดหลักประสมประสานการประเมินตนเองของผูป้ ฏิบตั ิกบั การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการดึงพลังความรับผิดชอบร่ วมกันจากทุกส่ วน โดยให้การกากับติดตามประเมินเป็ น
ส่ วนประกอบที่ควบคู่ไปกับการพัฒนางานสู่ ความสาเร็ จ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมรับผิดชอบในการกากับติดตามและประเมินผล และนา
ข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมปรับปรุ งพัฒนาการดาเนินงานให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของแผน
หลักอย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และประเมินการเปลี่ยนแปลง อันเป็ นผลจากการดาเนินงานตาม
กลยุทธ์ และแผนงานเพื่อใช้ในการปรับปรุ ง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อนาผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพิจารณา ประกอบการขยายผลโครงการต่อไป
แนวทางการกากับ ติดตาม และประเมินผล
๑. การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนหลักของโครงการให้ใช้รูปแบบการวัดผล
ประเมินผลเชิงคุณภาพ (Balanced scorecard) โดยพิจารณาความก้าวหน้าและความสาเร็ จอย่างรอบด้าน
จากกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วดั สาคัญที่กาหนด
๒. ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน โครงการ ตามแผนหลักของโครงการ ประเมินโครงการ ตาม
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายของโครงการ กิจกรรมที่ดาเนิ นงาน
๓. รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการ ละ ๑ ครั้ง
๔. รายงานผลสรุ ปผลการประเมินโครงการ และกิจกรรมเมื่อสิ้ นการดาเนินงานตามแผน

๑๖

ภาคผนวก

๑๗
คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนบ้ านไร่ พิทยาคม ปี การศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
๑. นายนริ นทร์ คงคาสวรรค์
๒. นางสาวมาริ นทริ์ กลิ่นเชตุ
๓. นายสมชาย เกตุขาว
๔. นางพรพรรณ กาญจนตฤณ
๕. นายดารงค์ ภู่เจริ ญ
๖. นางพงษ์สุดา ภู่เจริ ญ
๗. นางรัตนา เพ็ชรมุข
๘. นางประเสริ ฐ อ้นบางเขน
๙. นางธีรารัตน์ เกตุดา

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
หัวหน้างานวิชาการ
หัวหน้างานบริ หารงานบุคคล
หัวหน้างานบริ หารทัว่ ไป
หัวหน้างานบริ หารงบประมาณ
งานแผนงาน และประกันคุณภาพฯ
ตาแหน่ง งานแผนงานและประกันคุณภาพฯ
ตาแหน่ง งานแผนงานและประกันคุณภาพฯ
ตาแหน่ง งานแผนงานและประกันคุณภาพฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

๑๘

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

