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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.1 สภาพทั่วไป
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ จำานวน 39 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา ซึง่ เป็นทีด่ นิ ของเจ้าพระยา
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ ขุนพลแก้วในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
ท่านได้สร้างเกียรติและวีรกรรมในการปราบปรามอริราชศัตรูของแผ่นดินเบื้องบูรพา มาโดยตลอด แม้ว่าท่านจะเป็น
นักรบผู้กรำาศึกน้อยใหญ่ แต่ท่านก็เล็งเห็นความสำาคัญของการศึกษา โดยเห็นว่าโรงเรียนจะเป็นสถานที่ดักความชั่ว
และเป็นสถานที่ที่สอนความเป็นคน แนวความคิดของท่านได้รับการสืบสานโดยทายาทชั้นเหลน
พ.ศ.2507 คุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ได้บริจาคทีด่ นิ เขตท้องทุง่ บางกะปิ อันเคยเป็นทีพ่ กั ทัพของท่าน
เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา
พ.ศ.2514 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้อำานวยการ
โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาในขณะนั้ น เป็ น ผู้ ป ระสานกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศตั้ ง โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2514 โดยวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารหลังแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2514
และแต่งตั้งนายเฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่ ในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับนักเรียน
รุ่นแรก เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 6 ห้องเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำานวน 12 ห้องเรียน
จำานวนนักเรียนทั้งหมด 838 คน ครู จำานวน 43 คน โดยใช้สถานที่เรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ.2515 โรงเรียนได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นเครื่องหมายประจำาโรงเรียนและโรงเรียน
ได้อัญเชิญตราพระเกี้ยวประดับอกเสื้อเหนืออักษรย่อ บ.ด. สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2516 นัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลายได้ ย้ า ยมาเรี ย น ณ โรงเรี ย นบดิ นทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี )
ในปัจจุบัน
พ.ศ.2517 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ย้ายมาเรียน ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตั้งอยู่ เลขที่ 40 ซอยรามคำาแหง 43/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
10310 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากฝังลึก เจริญเติบโตอย่างสง่างาม ยืนหยัดอย่างมั่นคง และแผ่กิ่งก้าน
สาขาออกไป โดยมีโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 6 โรงเรียนด้วยกันคือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี และโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ เป็นโรงเรียน
เครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผลิตทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าออกสูส่ งั คมมากมาย ส่งผลให้ผปู้ กครอง
ยอมรับ ศรัทธา ส่งบุตรหลานมาเป็นลูกบดินทรเพื่อเป็น “ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้”

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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สภาพโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตัง้ อยูใ่ นแหล่งชุมชนเมืองทีม่ กี ารคมนาคมไม่สะดวก ทีต่ งั้ ของโรงเรียน
อยูใ่ กล้แหล่งวิทยาการทีส่ าำ คัญ และโรงเรียนเป็นทีต่ งั้ ของพิพธิ ภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึง่ ได้รบั เลือก
ให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญบริเวณรอบโรงเรียนเป็นสถานที่
ที่มีประวัติความเป็นมาที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์ จึงสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิทยาการ และใช้สำาหรับสืบค้น
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ตลอดจนมีชมุ ชนอิสลามทีเ่ ก่าแก่ให้ศกึ ษาวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมด้วย ในสภาพปัจจุบนั มีสถานประกอบ
การอินเทอร์เน็ตในชุมชนจำานวนมาก นับเป็นแหล่งบริการการเรียนรูท้ เี่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอน ด้านการบริหาร
โรงเรียน มีโครงสร้างการบริหารทีก่ ระจายอำานาจทำาให้เกิด ความคล่องตัวในการบริหารงาน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูบดินทรเดชา สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คณะกรรมการ
เครือข่ายผูป้ กครอง มีสว่ นร่วมในการกำาหนดนโยบายของโรงเรียน การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามความต้องการ
ของผู้เรียน จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสสืบค้นข้อมูล
ทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ใช้วิธีการสอนแบบ
บูรณาการ มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนทีท่ นั สมัยและจัดการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยศักยภาพด้านต่างๆ ของโรงเรียนทำาให้ผู้ปกครองเกิดความศรัทธาไว้วางใจที่จะให้บุตรหลานได้เข้ามาศึกษา
จึงเกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนเพื่อใช้สิทธิ์ในเขตพื้นที่บริการ ทำาให้จำานวน
นักเรียนมากเกินกว่าที่โรงเรียนจะรองรับได้ จัดเป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง นอกจากนี้โรงเรียน ยังมีพื้นที่ใช้สอย
กว้างขวาง บุคคลภายนอกและชุมชนเข้ามาใช้บริการสถานทีเ่ ล่นกีฬาในช่วงเย็นหรือใช้บริการอาคารสถานที่ โรงเรียนจึง
ต้องเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อัตรากำาลังครูของโรงเรียนอยู่ในภาวะขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนบริหารอัตรากำาลังโดยใช้วิธีการจัดจ้างครู
ให้มจี าำ นวนเพียงพอต่อจำานวนนักเรียนในแต่ละสาขาวิชา นอกจากนีโ้ รงเรียนยังได้วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเพิ่มศักยภาพของครู
เนื่องจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จึงมีค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ
เป็นจำานวนมาก การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับไม่พอเพียง ภาคีเครือข่ายต้องช่วยสนับสนุนทรัพยากร
การจัดสรรงบประมาณจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการคำานวณต้นทุนผลผลิต โรงเรียนมีการวางแผน
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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การทำางาน มีแผนปฏิบตั กิ ารประจำาปีและปฏิบตั ติ ามแผน โดยมีการนิเทศ กำากับ ติดตามผลการดำาเนินงานโครงการและ
การปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการโรงเรียน มีการประชุม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อสาธารณชน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารต่อสังคมและชุมชนอยู่เสมอ
สภาพทั่วไปของชุมชน เป็นที่ราบลุ่ม เมื่อมีฝนตกทำาให้เกิดน้ำาท่วมอยู่เป็นประจำา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย
ร้านค้า อาคารชุด
อาณาเขตชุมชน
ทิศเหนือ
ติดต่อกับแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
ทิศใต้
ติดต่อกับแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับแขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง และแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
ข้อมูลอาชีพของชุมชน อาชีพหลัก รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ อาชีพเสริม ทำาการเกษตร
ข้อมูลสถานที่สำาคัญของชุมชน ได้แก่ 1.พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2.วัดสามัคคีธรรม
3.สถานทูตลาว 4.ทีท่ าำ การไปรษณียโ์ ทรเลขลาดพร้าว 5.องค์การค้าของ สก.สค. 6.สำานักงานบริการโทรศัพท์ลาดพร้าว
7.กรมแผนที่ ท หาร 8.การประปาลาดพร้ า ว 9.เขตโทรศั พ ท์ น ครหลวงที่ 4.1 10.คลิ นิ ก ศู น ย์ แ พทย์ พั ฒ นา
11.มัสยิดฮีดายะตุล้ อิสลาม 12.คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าว 13.สำานักงานเขตวังทองหลาง 14.สถานีตาำ รวจนครบาล
วังทองหลาง
สภาพชุมชนและสังคมมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรที่มีอัตราเคลื่อนย้ายค่อนข้างสูงตามสภาพของสถานที่
ประกอบการ ผูใ้ ช้แรงงานและกิจการ และย้ายทะเบียนบ้านเพือ่ ใช้สทิ ธิพ์ นื้ ทีบ่ ริการในการเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ได้พกั อาศัย
อยู่จริง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีการประสานความร่วมมือกันด้วยดีมาโดยตลอด โรงเรียนยังได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชนในด้านต่างๆ เช่น การระดมทรัพยากร การช่วยเหลือสอดส่องความประพฤติของ
นักเรียน รวมทั้งการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งเป็นศูนย์กลางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนเขตวังทองหลางและ
เป็นทีร่ จู้ กั กันโดยทัว่ ไป ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) วัดสามัคคีธรรม มัสยิดฮีดายะตุล้ อิสลาม
คริสตจักรอันติโอเกียลาดพร้าว
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 85.7) ประกอบอาชีพ คือ นักธุรกิจ ร้อยละ 35.5
รับจ้าง (พนักงานบริษัท) ร้อยละ 29.9 รับราชการร้อยละ 7.5 ค้าขายร้อยละ 6.5 รัฐวิสาหกิจร้อยละ 5.6 และอื่นๆ
ร้อยละ 15.0 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99.6 ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์
โอกาสและข้อจำากัดของโรงเรียน
โอกาส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง นักเรียนสามารถสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ผู้ปกครองมีความศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จึงให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ทั้งยังเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจนมีโรงเรียน
ในเครือบดินทรเดชา 6 โรงเรียน ซึง่ เป็นเครือข่ายทางการศึกษาทีช่ ว่ ยเหลือกันด้านวิชาการ กิจกรรมและการบริหารจัดการ
ข้อจำากัด โรงเรียนมีนักเรียนจำานวนมากแต่มีครูไม่เพียงพอต่อจำานวนนักเรียน และในปีการศึกษา 2559-2563
โรงเรียนจะมีครูเกษียณอายุราชการประมาณ 41 คน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ยา้ ยทะเบียนบ้านของตนและเด็กเข้ามาอยูใ่ นเขตพืน้ ทีบ่ ริการของโรงเรียนแต่ไม่ได้อาศัยอยูจ่ ริง ทำาให้เกิดปัญหา
นักเรียนอยู่ไกลเดินทางลำาบาก นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา จึงเสี่ยงต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และความ
ปลอดภัย นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริการจริงขาดโอกาสในการเข้าเรียน
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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จากข้อมูลทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลต่อการวิเคราะห์สภาพโรงเรียน สภาพแวดล้อมชุมชน และ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้โรงเรียนอยู่ในสภาพเชิงรุก กลยุทธ์ของโรงเรียนจึงเป็นกลยุทธ์เพื่อความเจริญก้าวหน้า (Growth
Strategy) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จึงใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารทั้งด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ และการจัดการเรียนการสอน ดังตารางสารสนเทศต่อไปนี้
ตารางแสดงจำานวนห้องเรียน ครู นักเรียน ลูกจ้างประจำา ลูกจ้างชั่วคราว
ปีการศึกษา 2556-2558
ปีการศึกษา

จำานวน
ห้องเรียน

จำานวนครู

2556
2557
2558

98
98
97

157
161
168

ชาย
2,159
2,081
1,953

หญิง
2,454
2,348
2,291

จำานวน
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติการสอน
สำานักงาน
49
37
47
38
47
38

จำานวน
ลูกจ้าง
ประจำา
11
11
11

จำานวนนักเรียน
รวม
4,613
4,429
4,244

ตารางแสดงศักยภาพของบุคลากรของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
ตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการ
รองผูอ้ ำานวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษาฯ
- สุขศึกษาฯ
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- ภาษาต่างประเทศ
- สนับสนุนส่งเสริม
(แนะแนว)
รวม
ครูอัตราจ้าง
ครูต่างประเทศ
รวมครูอัตราจ้าง
รวมครูและครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่
-ลูกจ้างประจำา
-เจ้าหน้าที่สำานักงาน
-นักการ/ภารโรง
รวมเจ้าหน้าที่
รวมทั้งหมด

เพศ

ระดับการศึกษา

ปีการศึกษา 2558

ชาย

หญิง

ป.
ตรี

ป.
โท

ป.
เอก

2

1
3

-

5

1
-

60
57

ประสบ
การณ์
บริหาร/
สอนเฉลี่ย
16
8.62

2
10
14
2
7
8

17
21
19
15
3
1

5
18
14
8
5
5

14
12
18
9
5
4

1
1
-

41.42
41.55
39.52
44.00
48.30
42.67

15.53
16.74
14.24
16.65
21.90
19.00

2
1
-

4
10
4
2
5
3

5
8
9
6
2
1

9
12
13
7
2
5

1
1
5
1
1
-

19
31
33
17
10
9

8

14

10

12

50.09

22.91

2

9

6

3

2

22

6

12

12

6

-

41.94

16.33

-

2

10

5

1

18

1

2

2

1

-

46.67

24.67

-

1

1

-

1

3

60
11
13
24
84

108
36
1
37
145

79
47
14
61
140

86
-

3
-

-

3
-

5
-

46
-

48
-

56
-

13
-

168
47
14
61
229

9
7
15
31
115

2
31
20
53
198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11
38
35
84
313

อายุ
เฉลี่ย

วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญ

ชำานาญ
การพิเศษ

ชำานาญ
การ

คศ.1

ครู
ผู้ช่วย

รวม

-

1
5

-

-

-

1
5

** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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ตารางงบประมาณที่จดั สรรให้กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน
ปีงบประมาณ 2557-2558
เงินอุดหนุน

ที่ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน

ปี 2557

เงินรายได้สถานศึกษา

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2558

4,532,400

4,406,150

1,936,000

4,170,000

- ภาษาไทย

130,000

111,000

-

-

- คณิตศาสตร์

230,000

160,000

-

-

- วิทยาศาสตร์

305,000

418,000

-

-

- สังคมศึกษาฯ

164,700

275,000

-

-

- สุขศึกษาฯ

583,684

1,410,664

- ศิลปะ

942,200

1,005,000

- การงานอาชีพและเทคโนโลยี

250,000

263,000

2,140,000

2,140,000

4,600,000

4,633,000

100,000

-

2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

100,000

80,000

-

-

3 กลุ่มบริหารงบประมาณ

8,600,000

10,400,000

13,850,720

15,540,000

4 กลุ่มบริหารงานบุคคล

2,253,536

417,200

4,012,900

5 กลุ่มบริหารทัว่ ไป

2,700,000

2,263,200

260,000

1 กลุ่มบริหารวิชาการ

- ภาษาต่างประเทศ

6 กลุ่มนโยบายและแผน
รวม
งบกลาง

หมายถึง

ปี 2557

ปี 2558

*770,000

6,468,400

9,346,150

-

130,000

111,000

-

243,500

160,000

-

-

305,000

418,000

-

-

164,700

275,000

*866,200

1,566,824

2,396,864

330,000

942,200

1,335,000

-

2,643,500

2,403,000

-

-

4,700,000

4,633,000

**3,380,000

**3,380,000

3,480,000

3,460,000

30,000

-

22,480,720

25,940,000

5,654,000

-

-

6,266,436

6,071,200

2,767,000

2,636,800

*1,000,000

*1,000,000

6,467,000

5,900,000

245,000

140,000

140,000

-

-

400,000

385,000

25,651,520 26,087,214

25,063,560

30,400,800

4,663,500

4,710,000

56,258,280

62,834,214

-

-

-

-

4,762,780

5,570,176

25,063,560

30,400,800

4,663,500

4,710,000

61,021,060

68,404,390

*
**

-

25,651,520 26,087,214

116,940

120,000

-

-

ปี 2557

รวม
ปี 2558

-

รวมงบประมาณจัดสรร
ทั้งหมด

เงินอื่นๆ

*13,500

*866,200
253,500

เงินเหลือจ่ายงบอุดหนุน/รายได้สถานศึกษา
เงินงบประมาณนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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1.2 การวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน
จากสภาพแวดล้ อมโดยทั่ ว ไปของโรงเรีย น สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอก เป็ น บริบ ทที่ สำ า คั ญ
ในการตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียน จึงเป็นข้อมูลพื้ นฐานในการวิเคราะห์เพื่อกำาหนดทิศทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรีย น โดยดำ าเนิ น การวิเคราะห์ ด้ ว ยเครื่อ งมื อ การวิ นิ จ ฉั ย องค์ ก าร เทคนิ ค SWOT Analysis ตามแนวคิ ด
การวิ เคราะห์ เชิ ง สถิติ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอก STEP และปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายใน 2S4M เป็ น หลั ก
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจำานวน 9 คน ผลการวิเคราะห์เป็นดังต่อไปนี้
1.2.1 ตารางวิเคราะห์ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายนอก STEP
รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อม
ภายนอก
S
T
E
P
รวม

คะแนนเฉลี่ย
น้ำาหนัก โอกาส (O) อุปสรรค(T)
0.28
0.21
0.25
0.26
1.00

3.79
2.52
3.36
1.74

-0.44
-0.67
-0.04
-1.67

โอกาส (O)
1.06
0.63
0.84
0.45

น้ำาหนักคะแนนเฉลี่ย
อุปสรรค(T)
สรุปผลการ
วิเคราะห์
-0.12
0.94
-0.14
0.49
-0.01
0.83
-0.44
0.02
2.28
A

1.2.2 ตารางวิเคราะห์ปัจจัย สภาพแวดล้อมภายใน 2S4M
รายการปัจจัย
สภาพแวดล้อม
ภายใน
S1
S2
M1
M2
M3
M4
รวม

คะแนนเฉลี่ย
น้ำาหนัก จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W)
0.13
0.19
0.19
0.18
0.10
0.21
1.00

4.41
4.07
2.64
2.64
3.34
3.73

0.00
0.00
-0.85
-0.71
-0.17
0.00

จุดแข็ง(S)
0.57
0.79
0.49
0.47
0.34
0.78

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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น้ำาหนักคะแนนเฉลี่ย
จุดอ่อน(W)
สรุปผลการ
วิเคราะห์
0.00
0.57
0.00
0.79
-0.16
0.33
-0.13
0.35
-0.02
0.32
0.00
0.78
3.14 B

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
การกำาหนดตำาแหน่งและทิศทางของโรงเรียน

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (MATRIX)

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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อนึ่งจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นั้น
เมื่อพิจารณาจากสภาพปัจจัยย่อยของบริบทโดยรวมแล้ว สรุปได้ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวมพบว่า สภาพประเด็นปัจจัยย่อยด้านสังคม วัฒนธรรม มีสภาพเป็นโอกาส
มากที่สุด คือโรงเรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาจากชุมชนและสังคม ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้และสนใจ เรื่องการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและชุมชนมีเจตคติทดี่ ตี อ่ โรงเรียน อีกทัง้ มูลนิธิ สมาคม เครือข่ายต่างๆ ช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน
ซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้การช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชน
ให้การสนับสนุน ส่วนที่เป็นอุปสรรค คือ การย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ก่อให้เกิดสภาพปัญหา
จราจรติดขัด บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีศูนย์การค้าและแหล่งบริการที่ไม่เหมาะสมต่อนักเรียน เป็นอุปสรรคที่อยู่นอก
เหนือการควบคุมได้ สำาหรับสภาพประเด็นปัจจัยย่อยด้านเทคโนโลยี มีสภาพเป็นโอกาสมากที่สุด คือ มีสถาบันทาง
การศึกษาที่เอื้อต่อการสืบค้นและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการให้บริการสื่อ แหล่งเรียนรู้ การสืบค้นของครูและนักเรียน
และสถาบันนั้นๆ ยังมีการค้นคิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำาหรับครูผู้สอน อีกด้วย ส่วนปัญหาอุปสรรค คือ
การใช้โปรแกรมทางเทคโนโลยีทั้งครูและนักเรียนเกินความจำาเป็น อันก่อให้เกิดการสูญเสียเวลา สมาธิ และไม่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้โดยตรง ส่วนสภาพประเด็นปัจจัยย่อยด้านเศรษฐกิจนั้นมีสภาพ เป็นโอกาสมากที่สุด คือ การระดมทรัพยากร
ของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งอาจจะเนื่องมาจากผู้ปกครองมีฐานะทางการเงินดี สนับสนุนโรงเรียนได้ และสภาพ
ประเด็นปัจจัยย่อยด้านการเมืองและกฎหมายนัน้ สภาพทีเ่ ป็นโอกาสมากทีส่ ดุ คือ มีแนวทางการพัฒนาผูเ้ รียนไปสูค่ วาม
เป็นเลิศที่หลากหลาย และพบว่านโยบายเกี่ยวกับการกำาหนด อัตราบรรจุ การคัดเลือกสรรหาบุคลากรของโรงเรียนเป็น
อุปสรรคมากที่สุด รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาผู้เรียน แนวปฏิบัติของรัฐ ทั้งระดับกระทรวง
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตลอดทัง้ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็นปัจจัยอุปสรรคส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนอีกด้วย
สภาพแวดล้อมภายในโดยรวมพบว่า สภาพประเด็นปัจจัยย่อยด้านโครงสร้างนโยบายมีสภาพเป็นจุดแข็ง
มากที่สุด คือ โรงเรียนจัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน และมีการจัดระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
มีวัฒนธรรมการมุ่งเน้นคุณภาพและคุณธรรมของโรงเรียน สำาหรับสภาพประเด็นปัจจัยย่อยด้านการบริหารการจัด
การเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนมีสภาพเป็นจุดแข็งมากที่สุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี ชั้นนำาของประเทศ มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ พัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ร่วมสร้างสรรค์สงั คม ส่วนสภาพประเด็นปัจจัยย่อย
ด้านบุคลากรมีสภาพเป็นจุดแข็งมากที่สุด คือ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย จุดอ่อน
ของโรงเรียนด้านบุคลากร คือ การมีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เหมาะสม (1:26) ส่งผลให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับ
ผลกระทบ อีกทั้งอายุเฉลี่ยของบุคลากร (49 ปี) อีกทั้งมีความขัดแย้งของบุคคล สภาพประเด็นปัจจัยย่อยด้านการเงิน
มีจดุ แข็ง คือ ศักยภาพของการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน และมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ มีจุดอ่อน คือ การบริการในด้านการเงิน รวมทั้งแหล่งเงินทุนสำารองและประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและ
งบประมาณ สภาพประเด็นปัจจัยย่อยด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ พบว่ามีจุดแข็ง คือ มีอาคารหลักและอาคารประกอบพร้อม
สถานที่ต่างๆ เหมาะสมเพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ได้รับการจัดหา ซ่อมบำารุง ตลอดทั้งการบริการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก และสภาพประเด็นปัจจัยย่อยด้านการ
บริหารจัดการ พบว่ามีจดุ แข็ง คือ การบริหารจัดการโดยมีการกำาหนดโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอำานาจเป็นหลัก
ส่วนปัจจัยย่อยที่เป็นจุดแข็งแต่มีค่าอยู่ในระดับต่ำา คือ ความสามัคคี การประชุมวางแผน นิเทศ การดำาเนินกิจกรรมและ
ติดตามการสอน การเสริมแรงและการตรวจสอบ
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยใช้เทคนิค
SWOT Analysis นั้น สรุปได้ว่าโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกโดยมีสภาพด้านสังคม วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ
เป็นโอกาสหลัก และมีสภาพด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสนับสนุน ส่วนสภาพด้านการเมือง การปกครองและนโยบายนั้น
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

-9-

มีแนวโน้มที่จะเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ สำาหรับสภาพแวดล้อมภายในนั้น มีสภาพด้านการบริหาร การจัด
การเรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียนเป็นจุดแข็งของโรงเรียน และมีสภาพด้าน การบริหารจัดการที่มีรูปแบบการจัด
โครงสร้างการบริหารงาน และการจัดระบบการบริหารเป็นจุดแข็ง และยังมีสภาพด้านการเงินเกีย่ วกับการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน สภาพด้านบุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม ส่วนด้านวัสดุ อุปกรณ์
อาคารสถานทีน่ นั้ มีอย่างพอเพียงและเหมาะสม เป็นจุดแข็งเช่นกัน ส่วนด้านบุคลากรและด้านการเงินนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะ
เป็นจุดอ่อนในการบริหารจัดการของโรงเรียน
สรุปสภาพโดยรวมแล้วโรงเรียนยังมีศักยภาพในการบริหารจัดการพัฒนาไปสู่ความเป็นดาวรุ่งได้ โดยมีสภาพ
แวดล้อมปัจจัยภายในเป็นหลัก แต่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกสนับสนุนอยู่ในระดับมาก และมีแนวโน้มจะ
มากกว่าสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในเมื่อเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาการศึกษาฉบับเดิม อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้คำานึง
ถึงการเปลีย่ นแปลงของพลวัตในศตวรรษที่ 21 ทีม่ อี ทิ ธิพลและมีผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงในทุกระบบของสังคมโลก
รวมถึงระบบการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำาหนด
รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN : Strategic Development Model) เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศในระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2563) ดังรายละเอียดดังนี้

การใช้หลักการของ PEST มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน ใน 4 ระดับ ได้แก่
Politic : การวิเคราะห์สภาพและผลกระทบจากอิทธิพลด้านการเมืองการปกครองและนโยบายในทุกระดับ
ซึ่งนับว่ามีส่วนสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของโรงเรียน
Economic : สภาพเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่โรงเรียนต้องคำานึงถึง
และต้องมีการวางแผนที่สอดคล้อง ก้าวทันกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
Social : ระบบของสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา เป็นอีกปัจจัยหนึง่ ทีโ่ รงเรียนต้องให้ความสำาคัญและ
มีความชัดเจนต่อการดำาเนินงานในสภาพสังคมปัจจุบัน
Technology : ในศตวรรษที่ 21 นี้ ต้องยอมรับว่า โลกกำาลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของนวัตกรรม เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการทำางานทุกระบบขององค์กร รวมถึงโรงเรียนด้วยเช่นกัน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ใช้กรอบของ PEST ในการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายนอกที่ส่ง
ผลกระทบหรือเข้ามามีอทิ ธิพลต่อโรงเรียน หรือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำาเนินการจัดระบบการบริหารและการพัฒนา
ภายในโรงเรียนต่อไป
ในส่วนของการจัดการภายในองค์กร ได้ใช้หลักการของการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ตามหลัก “ธรรมาภิบาล”
(Good Governance) ได้แก่
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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- หลักนิติธรรม (Law)
- หลักคุณธรรม (Virtue)
- หลักแห่งความโปร่งใส (Transparency)
- หลักแห่งการมีส่วนร่วม (Participation)
- หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
- หลักความคุ้มค่า (Value)
ซึ่งทั้ง 6 ประการข้างต้น เป็นหลักการบริหารในบริบทของสังคมไทยอันเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นรูปแบบการพัฒนา
เชิงกลยุทธ์ของบดินทรดังกล่าว ได้กำาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่ชัดเจน โปร่งใส พัฒนาและตรวจสอบได้
ส่วนที่สำาคัญที่สุด ภายหลังที่ได้มีการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายนอกและจัดระบบการบริหารจัดการภายในแล้ว
องค์ประกอบที่สำาคัญคือการดำาเนินกลยุทธ์สู่ความเป็น “โรงเรียนดีมีคุณภาพ” (SMART SCHOOL) ซึ่งโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้กำาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ดังนี้
B : Belief หมายถึง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มุ่งหวังให้ทุกคนมีความรัก ความศรัทธาต่อองค์กร
เพื่อรวมพลังสู่ความเป็นหนึ่ง มุ่งมั่นปฏิบัติตนเพื่อองค์กร
O : Objective หมายถึง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กำาหนดวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ในทุกภาคส่วนอย่างชัดเจน บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจ เข้าถึงต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรดังกล่าว
D : Dynamic หมายถึง การขับเคลื่อนภาระงานต่างๆ สู่เป้าหมายให้บรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ทุกประการ
I : Innovation หมายถึง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย ทันสมัย เพื่อให้
การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้พัฒนาตนเอง รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
Innovation learning ได้
N : New Deal หมายถึง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ดำาเนินการใน 4 กลยุทธ์ดังกล่าวแล้ว
จะทำาให้เกิดแนวความคิดใหม่ หลักการใหม่ นำาไปสู่การปฏิบัติตนที่หลากหลาย ไม่ซ้ำาซากจำาเจกับความคิด และ
การปฏิบัติงานแบบเดิม
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีความเชื่อมั่นว่าการใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร
จะสามารถสร้างความเข้มแข็งความหลากหลายของการบริหาร รวมถึงความรักความศรัทธา สามัคคีในองค์กร เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สู่การเป็นโรงเรียน
ดีมีคุณภาพ (SMART SCHOOL) เป็นสถานศึกษาที่สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของโลกในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสง่างาม
1.3 กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดการศึกษาได้แบ่งระดับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 2 ระดับ คือ กระทรวงศึกษาธิการ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุม กำาหนดนโยบาย และเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เป็นระดับ
ปฏิบัติการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาตามหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) เป็น 3
เป้าหมาย 4 กรอบแนวทาง และ 8 นโยบายพัฒนาการศึกษา ดังนี้
3 เป้าหมาย
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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4 กรอบแนวทาง
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. พัฒนาคุณภาพครูยคุ ใหม่ ทีเ่ ป็นผูเ้ อือ้ อำานวยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ ค่า สามารถ
ดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพมาเป็นครู
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรูย้ คุ ใหม่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท
ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำาหรับการศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน
นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ทีม่ งุ่ เน้นการกระจายอำานาจสูส่ ถานศึกษา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
8 นโยบายการพัฒนาการศึกษา
นโยบายที่ 1 เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอน
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาครู และการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัด
และประเมินผลที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียน
นโยบายที่ 2 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ให้มีจำานวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม่ และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ดูแล
ระบบสวัสดิการและลดปัญหาทีบ่ นั่ ทอนขวัญกำาลังใจของครู ให้สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผูเ้ รียน
นโยบายที่ 3 เร่งการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มาใช้ในการปฏิรปู การเรียนรู้ สร้างมาตรฐาน
การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) และพัฒนาเนื้อหาสาระ พัฒนาครู และการวัดประเมินผลที่ได้
มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย
นโยบายที่ 4 พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน เทียบได้กับสากล
นโยบายที่ 5 ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานมากกว่าการขยายเชิงปริมาณ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
นโยบายที่ 6 การส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้น
นโยบายที่ 7 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับ
บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
นโยบายที่ 8 พัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นการศึกษาเริม่ แรกของคนในชาติ ดังนัน้ เพือ่ ให้การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศไทย
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้
และทักษะทีแ่ ข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพืน้ ฐานสำาคัญในการเรียนรูร้ ะดับสูงขึน้ ไป และการดำารงชีวติ ในอนาคต สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำาหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผเู้ รียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาส
มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่
การศึกษาระดับสูง และโลกของการทำางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และ
เป็นผู้นำาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ
ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง โรงเรี ย นให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี แรงบั น ดาลใจ และมี วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำางาน ให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ การให้บริการทีด่ ี ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
เร่งรัดการกระจายอำานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ ที่ กุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วม ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และ
องค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกำาลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความสำาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทำาให้การศึกษานำาการ
แก้ปัญหาสำาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุม่ เทมาตรการเพือ่ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาทีพ่ ฒ
ั นาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กทีไ่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ
เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
สำานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้กาำ หนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ทีส่ อดคล้อง
กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นแนวทางการดำาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นสำานักงานมาตรฐาน จัดการศึกษามีคุณภาพระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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พันธกิจ
1. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
3. ส่งเสริม สนับสนุนโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะและสมรรถนะด้านการบริการอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพทั่วถึง
และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ
4. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา การบริการ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ทวั่ ถึงครอบคลุมผูเ้ รียนให้ได้รบั โอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้น
1. ด้านการพัฒนาผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำาคัญสู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะในการสือ่ สาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำาลังใจในการทำางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผน และสรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำานาจ
การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำาเนินงาน
3.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
2.1. วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศ
ทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล ดารงตนอย่างมีความสุข เป็นคนดี มีคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย
Bodindecha (Sing Singhaseni) School offers educational administration and management for
fostering students to obtain academic excellence, achievement of international standards, a high
quality of life and good moral standards with regard to preservation of Thai cultures.
2.2. พันธกิจ (Mission)
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเป็นผูป้ ระพฤติดมี คี วามรู้ เป็นพลโลก บนพืน้ ฐานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู้
Developing the eficiency of educational administration and management with quality of
assurance, good governance, curriculum development, learner-centered teaching, and educating
students to become well-behaved and improving themselves as good citizen of the world are crucial.
All teachers and personnel’s potential meet international standards. In addition, teaching aids,
technologies, innovation and learning sources are developed deinitely.
2.3. เป้าประสงค์ (Goals)
1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัด และศักยภาพตามความต้องการ
ของผู้เรียน
3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
4. นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และเป็นผู้นาในทุกด้าน มีความภูมิใจ
ในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย มุง่ ทางานเพือ่ สังคม และน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การดารงชีวิต
5. ครูได้รับการพัฒนาด้านความรู้ เจตคติและทักษะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
6. โรงเรียนพัฒนาสื่อนวัตกรรม สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
1. To administer and manage authority, distribution and collaboration.
2. To provide a curriculum for encouraging academic excellence according to the learners’
aptitude and potential.
3. To teach each subject in the English language except for Thai subjects.
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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4. To require students to be responsible, have self-discipline, morality, ethics, leadership,
pride in Thai traditional arts and cultures, Thai nationalism, and to work hard to help
their communities.
5. To have teachers develop themselves in knowledge, attitude and skills with good potential.
6. To improve the school environment, learning sources and to use technology and
innovation for learners’ development.
2.4. จุดเน้น (Priorities)
จุดเน้นที่ 1 ด้านพัฒนาผู้เรียน
1. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและสากล
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นทาเป็น สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผลและ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
3. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ ในรายวิชาพืน้ ฐาน ทุกกลุม่ สาระการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ อย่างน้อยร้อยละ 4
5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนจัดกิจกรรม มหกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยของโรงเรียน
6. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นประชาธิปไตย ศรัทธาและยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีสุขภาพจิตดี
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จัดทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือได้รับการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
8. มีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
9. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. Students
1. Students will enchance and realize their potential in linguistics, mathematics, science,
technology, sports and arts so as to attain national and international standards.
2. 85 percent of students will be capable of creative, constructive, critical and systematic
goal-oriented thinking.
3. Students are capable of critical reading and writing and are able to apply these skills in
self-learning.
4. Students’ learning achievements in fundamental subjects in all learning areas are
increased by at least 4 percent
5. Students are encouraged to participate in school activities related to sport, music, art,
and Thai culture, such as the Nilubol Games.
6. Students are aware of democratic way of life and form of government under the
constitutional monarchy, conduct their lives with morality according to the
philosophy of Suficiency Economy, and maintain good physical and mental health.
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2. Teachers and Education Personnel
7. At least 80 percent of teachers and education personnel either conduct research
and develop innovation, or attend seminars to promote the quality of education.
3. Education Management
8. Providing an effective Internal Quality Assurance for the External Quality Assurance.
9. Promoting philosophy of Suficiency Economy to education management.
2.5. กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
1. To administer and manage school with good governance, authority distribution and
stakeholder.
2. To manage learning and teaching with learner-centered towards international standards.
3. To develop all teachers and personnel’s potentiality.
4. To improve the quality of learners to have self-discipline , moralities and ethics.
5. To make progress about buildings, compounds, the environment and materials.
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2.6. แผนที่กลยุทธ์ของโรงเรียน
ประเด็น
กลยุทธ์ที่ 1
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ด้วยการกระจายอานาจ
และการมีส่วนร่วม

ประสิทธิผล

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิ

การพัฒนา
องค์การ

ประเด็น
กลยุทธ์ที่ 2
จัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มุ่งสู่มาตรฐานสากล

6. เพื่อให้ครู
มีศักยภาพสูงขึ้น

ประเด็น
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร

ประเด็น
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม

ประเด็น
กลยุทธที่ 5
พัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม
วัสดุ อุปกรณ์

4. เพื่อให้ผู้เรียน
มีศักยภาพเป็นพลโลก

3. เพื่อใหมีหลักสูตรส่งเสริม
3.
ความเป็นเลิศตอบสนอง
ต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการ
ของผู้เรียน

7. เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรับผิดชอบ มีวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

8. เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มี
บรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

1. เพื่อให้มีความ
คล่องตัวและโปร่งใส
ในการบริหารจัดการ

5. เพื่อให้ครู
ได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
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2. เพื่อให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มเข็ง

2.7. กรอบกลยุทธ์ของโรงเรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
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ข้อมูล
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
พื้นฐาน ปี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด (KPI)
โครงการ
ปี
ปี
ปี
ปี
(BL) 2559 2560 2561 2562 2563
100 1. พัฒนางานเพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
99
95
98
1. เพื่อให้มีความคล่องตัวและโปร่งใส 1. ร้ อ ยล ะของการบ ริ ห ารท รั พ ยาก ร
96
97
ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
100 2. พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
95
99
2. เพื่ อ ให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ 2. ร้อยละของการบริห ารบรรลุ ม าตรฐาน
96
98
97
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา
ภายในที่เข้มแข็ง
การศึกษาที่กาหนด
100 4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
95
3. ร้ อ ยละของการบ ริ ห ารกลุ่ ม บริ ห าร
99
96
98
97
วิ ช าการบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
100
95
4. ร้ อ ยละของการบริ ห ารกลุ่ ม บริ ห าร
99
96
98
97
งบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
100
95
5. ร้อ ยละของการบริหารกลุ่ ม บริห ารงาน
99
96
98
97
บุ คคลบ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
100
95
6. ร้อยละของการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป
99
96
98
97
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ร้อยละของการบริหารกลุ่มนโยบายและแผน 95
100
99
96
98
97
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

- 20 -

3. เพื่ อให้ มี ห ลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม ความ 8. ร้อยละของการประเมินผลระดับชาติ
เป็ น เลิ ศ ตอบสนองต่ อ ความถนั ด และ อยูใ่ นระดับดีมาก
ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 9. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม
ประกวดแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการประสบ
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ความสาเร็จ
10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้าน
เทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น

ข้อมูล
พื้นฐาน
(BL)
84

ปี
2559
85

83

85

87

89

91

93

90

92

94

96

98

100

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
86
87
88

ปี
2563
89

โครงการ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมสนับสนุนพิเศษ
5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)
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5. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน 11. ร้ อ ยละของครู ที่ ไ ด้ รั บ การอบรม
เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
6. เพื่อให้ครูมีศักยภาพสูงขึ้น
12. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษา
13. ร้ อ ยละของผู้ เรี ย นมี ผ ลการเรี ย น
เฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับ 2.50

ข้อมูล
พื้นฐาน
(BL)
80

ปี
2559
90

99

100

86

87

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
โครงการ
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563
93
96
99
100 1. วิจัยคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
100
100
100 100 ทางการศึกษา
88

89

90

91

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ข้อมูล
พื้นฐาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัด (KPI)
(BL)
7. เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ 14. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมิน
99
มี วิ นั ย มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นความ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
รั บ ผิ ด ชอบ วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ระดับดีมาก

ปี
2559
100

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
โครงการ
ปี
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562 2563
100
100
100 100 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานด้านความดี
มีคุณธรรม
3. สัมพันธ์ชุมชน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด (KPI)

8 . เพื่ อ พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า ให้ มี 15. มี แ หล่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ข้อมูล
พื้นฐาน
(BL)
95

ปี
2559
97

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
98
99
100
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โครงการ
ปี
2563
100 1. พั ฒ นาอาคารสถานที่ เพื่ อ การจั ด
สภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การใช้ ชี วิ ต
อย่างมีความสุข
2. พัฒนาเพื่อการบริการสาธารณชน

ส่วนที่ 3
กลยุทธ์และจุดเน้นสู่การปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
การกาหนดกลยุทธจุดเนนจากวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ พันธกิจ และวิสัยทัศน อีกทั้งนโยบายของการศึกษาเพื่อ
เป็นทิศทาง เป้าหมายของโรงเรียน การนากลยุทธและจุดเนนดังกลาวไปสูการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนั้นจาเป็นตองคานึงถึงระดับการปฏิบัติงานตามสภาพของโรงเรียน เพื่อใหการดาเนินการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
อยางเป็นระบบ จึงไดทาการวิเคราะหปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมบริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
วิสัยทัศน ประเด็นกลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด ในระดับกลุมงาน ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารในโรงเรียน
การวิเคราะหกลุมบริหารภายในโรงเรียน เป็นการแปลงแผนกลยุทธของโรงเรียนลงไปสูการปฏิบัติในระดับ
หนวยงาน หัวหนางาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุมบริหารนั้นดวยการวิเคราะหเทคนิค SWOT (SWOT
Analysis) โดยการวิเคราะหปจั จัยภายในกลุม บริหารใชหลัก 7 Ss วิเคราะหจดุ แข็ง จุดออน และวิเคราะหปจั จัยภายนอก
กลุมบริหาร (ภายในโรงเรียน) ใชหลัก C-PEST วิเคราะหโอกาสและภาวะคุกคามตามแนวคิดของ Mc Kensey
กลุมงานตางๆ ไดวิเคราะห ดังนี้
3.1.1 กลุ่มบริหารวิชาการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารวิชาการ (7 Ss)
ปัจจัยภายใน

กลยุทธ (Strategy)
แนวปฏิบตั ขิ องกลุม บริหารไดรว ม
กันกาหนดทาความเขาใจสามารถ
นาไปสูความสาเร็จได

โครงสรางองคกร (Structure)
การแบงงาน มอบหมายงาน
ในกลุมบริหารเพื่อการปฏิบัติ

จุดแข็ง

กลยุ ท ธ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการมุ ง พั ฒ นานั ก เรี ย น
ให เ ป็ น ผู มี คุ ณ ธรรม และเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
สู ม าตรฐานสากลบนพื้ น ฐานของความเป็ น ไทย
สงเสริมนักเรียนทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี สงผลใหนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ
ทั้ ง ด า นทั ก ษะและด า นวิ ช าการในระดั บ ประเทศ
และนานาชาติ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ทุกกลุม สาระการเรียนรู และพัฒนาทักษะการอาน คิด
วิเคราะห และเขียนสื่อความ สงผลใหการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ข องนั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น
มีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กาหนด และผลการสอบเขา
มหาวิ ท ยาลั ย ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ม.6 อยู ใ น
อันดับตนๆ ของประเทศ
โครงสร า งการบริ ห ารชั ด เจนและสามารถปฏิ บั ติ ไ ด
ในทุกงาน
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จุดอ่อน

ปัจจัยภายใน
ระบบองคกร (System)
จัดระบบการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทักษะ (Skills) ประสบการณ
ของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ระบบการบริหารงานมีความชัดเจน และเอื้อให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ครูมีทักษะและประสบการณดานการจัดการเรียนรู ครู รุ น ใหม มี ค วามรู แ ต ยั ง มี ทั ก ษะ
มีจรรยาบรรณและมุง มัน่ ในการพัฒนาตนเอง ไดรบั การ และประสบการณนอย
เลื่ อ นวิ ท ยฐานะที่ สู ง ขึ้ น ในระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู จนถึงระดับเชี่ยวชาญ ไดรับ
เชิญใหเป็นวิทยากร ในสถาบันและองคกรตางๆ ระดับ
ประเทศ นอกจากนี้ ยั ง ได รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศจาก
หนวยงานตางๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
คุณคารวม (Share Value)
นั ก เรี ย นยึ ด มั่ น ในปรั ช ญาของโรงเรี ย นโดยเป็ น ผู
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานใน ประพฤติดีและมีความรู ครูยึดมั่นในจรรยาบรรณ
กลุมบริหารไดมีความตระหนัก วิชาชีพ และวัฒนธรรมครูบดินทร สงผลใหโรงเรียน
ในหนาที่ พยายามเสียสละ
ไดรับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชน
ทุมเทเต็มความสามารถ
เห็นแกประโยชนสวนรวม
อัตรากาลังคน (Staff)
สามารถจัดครูสอนใหตรงตามวิชาเอกในทุกกลุมสาระ - การจัดสรรอัตรากาลัง มีความ
การคัดเลือกสรรหาผูที่มีความรู การเรียนรู และสามารถจัดจางครูสอนไดตรงตามสาขา ลาชา
ความสามารถ ชวยปฏิบัติงาน ที่ขาดแคลน
- ครูอัตราจางขาดความมั่นคงและ
มีจานวนเพียงพอตอการดาเนิน
ความกาวหนา ทาใหปฏิบัติงาน
กิจกรรมของกลุมตลอดทั้งการ
ไมเต็มศักยภาพ
สรางทีมงาน
- บุคลากรฝ่ายสนับสนุน การเรียน
การสอนยังไมเพียงพอ
รูปแบบการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ตามหลัก
(Style of Management)
ธรรมาภิบาล (Good Governance)
กลุมบริหารไดมีการประชุม
ติดตอประสานงาน
เนนกระบวนการ มีสวนรวม
วางแผนตัดสินใจรวมกัน
ติดตามงานอยางตอเนื่อง
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารวิชาการ (C-PEST)
ปัจจัยภายนอก

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครอง
นักเรียน และผูรวมงาน
(Consumer Behavior)

ผูปกครองและชุมชนใหการยอมรับและสนับสนุน
โรงเรียนในดานตางๆ

นโยบายของโรงเรียนและอื่นๆ
สนับสนุนสงเสริมเอื้ออานวย
ตอการปฏิบัติงานของกลุม
บริหาร (Political)
งบประมาณ (Economic)
วัสดุอุปกรณ มีเพียงพอตอการ
ดาเนินงาน

ไดรับความรวมมือ สนับสนุน และสงเสริมจากกลุม
บริหารอื่นๆ สงผลใหกลุมบริหารวิชาการดาเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีงบประมาณเพียงพอในทุกโครงการ

สังคมภายในโรงเรียนใหการ
สนับสนุนทางความคิด
การปฏิบัติงานรวมมือปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ (Social)

ภาวะคุกคาม
ผูปกครองบางสวนยังไมเขาใจ
บทบาทในการมีสวนรวมในการ
บริหารการศึกษา สงผลกระทบตอ
การเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผล

ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจาย
งบประมาณยังไมเอื้ออานวยตอการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และไมคลองตัวในทางปฏิบัติ

ภาคีเครือขาย (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมผูปกครองและครู สมาคมนักเรียนเกา และ
เครือขายผูปกครอง) ใหการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมตางๆของโรงเรียนใหบรรลุ
วัตถุประสงค
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
- ระบบสารสนเทศไมเป็นปัจจุบัน
(Technology) กลุมบริหาร สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ทาใหไมสามารถนาขอมูลมาใชได
มีเทคโนโลยีชวยในการจัด
ของกลุมบริหารที่ดี
- ครู นักเรียน ผูปกครอง บางสวน
กิจกรรมตามบทบาทหนาที่
ใชเครือขายสังคมออนไลนโดยไม
และสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบต อ การจั ด
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
การศึกษา
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สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารวิชาการ
สรุปผลการวิเคราะหไดวา ปัจจัยภายในกลุมบริหารวิชาการ มีจุดแข็งอยูที่การมีกลยุทธมุงพัฒนานักเรียนใหมี
คุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นเลิศทางดานวิชาการ มีระบบและโครงสรางการบริหารงานชัดเจน มีการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวม นักเรียนยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีทักษะและประสบการณในการ
จัดการเรียนรู สามารถจัดครูสอนไดตรงตามวิชาเอกในทุกกลุมสาระการเรียนรู เรียงตามลาดับ และมีจุดออน
ในดานอัตรากาลังที่ไดรับจัดสรรลาชา ครูอัตราจางขาดความกาวหนา และครูรุนใหมมีทักษะและประสบการณนอย
เรียงตามลาดับ
สาหรับปัจจัยภายนอกนั้น กลุมบริหารวิชาการไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากกลุมบริหารอื่นๆ รวมทั้ง
ภาคีเครือขาย มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของกลุม เป็นโอกาส
เรียงตามลาดับ มีขนั้ ตอนและระเบียบการเบิกจายงบประมาณทีม่ คี วามซับซอนไมเอือ้ ตอการดาเนินการ ระบบสารสนเทศ
ไมเป็นปัจจุบัน ครู นักเรียน และผูปกครองบางสวนใชเครือขายสังคมออนไลนโดยไมตระหนักถึงผลกระทบตอการ
จัดการศึกษา เป็นภาวะคุกคามเรียงตามลาดับ
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3.1.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ (7 Ss)
ปัจจัยภายใน
กลยุทธ (Strategy) นโยบาย
แนวปฏิบัติ ของกลุมไดรวมกัน
กาหนดทาความเขาใจ สามารถ
นาไปสูความสาเร็จได
โครงสรางองคกร (Structure)
การแบงงาน มอบหมายงาน
ในกลุมเพื่อการปฏิบัติ
ระบบองคกร (System)
จัดระบบการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทักษะ (Skills) ประสบการณ
ของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
อัตรากาลัง (Staff) การคัดเลือก
สรรหาผูที่มีความรูความสามารถ
ชวยปฏิบัติงาน มีจานวนเพียงพอ
ตอการดาเนินกิจกรรมของกลุม
ตลอดทั้งการสรางทีมงาน
รูปแบบการบริหารจัดการ
ของกลุมบริหาร (Style of
Management) ไดมีการ
ประชุมติดตอประสานงาน
เนนกระบวนการมีสวนรวม
วางแผนตัดสินใจรวมกัน
ติดตามงานอยางตอเนื่อง

จุดแข็ง
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส
ตรวจสอบได

จุดอ่อน
การบริหารจัดการที่ตองยืดหยุน
ตามสภาพความเปลี่ยนแปลง

กาหนดโครงสรางองคกรชัดเจน และมีผูปฏิบัติงาน
ครบถวนทุกหนาที่
บุคลากรมีความรู ความสามารถ และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตามระบบอยางมีประสิทธิภาพ

- ขาราชการครูที่ปฏิบัติหนาที่มี
ภาระงานสอนและงานอื่นๆ มาก
- บุคลากรเป็นลูกจางชั่วคราว
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านไดรบั การอบรมตรงตามภาระงาน เปลี่ยนผูปฏิบัติงานบอย ทาใหขาด
และมีความรอบรู ทันเหตุการณ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
มีบุคลากรชวยปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทาง
เสียสละและมีความรับผิดชอบสูง
ดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ

มีสายการบริหารงานที่ชัดเจน มีบุคลากรรับผิดชอบ
ตามโครงสรางงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงาน
รวมกัน และติดตามงานทุกงานอยางตอเนื่อง

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารงบประมาณ (C-PEST)
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครอง
นักเรียน และผูรวมงาน
(Consumer Behavior)
นโยบายของโรงเรียนและอื่นๆ
สนับสนุนสงเสริม เอื้ออานวย
ตอการปฏิบัติงานของ
กลุมบริหาร (Political)
งบประมาณ (Economic)
วัสดุอุปกรณ มีเพียงพอ
ตอการดาเนินงาน
สังคมภายในโรงเรียน
ใหการสนับสนุนทางความคิด
การปฏิบัติงานรวมมือปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ (Social)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technology) กลุมบริหาร
มีเทคโนโลยีชวยในการจัด
กิจกรรมตามบทบาทหนาที่
และสารสนเทศเพือ่ การวางแผน
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

ผูป กครองใหการสนับสนุนรวมบริจาคเงินและสินทรัพย
เพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง

ภาวะคุกคาม

โรงเรียนสนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่อง ทันเวลาและทันเหตุการณ

ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากผูปกครอง
ชุมชน สังคมและหนวยงานตนสังกัด ตลอดจน
ผูมีสวนเกี่ยวของ
ผูมีสวนเกี่ยวของใหการสนับสนุนและใหขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน และใหความรวมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย
มีการสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรทุกคนมีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และนาเทคโนโลยี
มาใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารงบประมาณ
สรุปผลการวิเคราะหไดวา ปัจจัยภายในกลุม บริหารงบประมาณ มีจดุ แข็งอยูท กี่ ารมีกลยุทธในการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได โครงสรางองคกรชัดเจน บุคลากรมีความรูความสามารถ รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานตามระบบอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามภาระงาน มีความเสียสละ วางแผนปฏิบัติงานรวมกัน ติดตามงาน
อยางตอเนือ่ ง เรียงตามลาดับ และมีจดุ ออนในดานอัตรากาลังทีเ่ ป็นลูกจางชัว่ คราว ซึง่ มีความเสีย่ งตอการบริหารจัดการ
และความรับผิดชอบในงานราชการ ไมมีบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
สาหรับปัจจัยภายนอกนั้นมีปัจจัยที่เป็นโอกาส คือ กลุมบริหารงบประมาณมีการกาหนดนโยบายในการ
ใหการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถแกบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งดานการเงิน บัญชี พัสดุ และการตรวจสอบ
คุณภาพภายใน ทั้งยังไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากผูปกครอง ชุมชน สังคม และหนวยงานตนสังกัด ตลอดจน
ผูมีสวนเกี่ยวของโดยไมมีภาวะคุกคาม

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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3.1.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล (7 Ss)
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

กลยุทธ (Strategy)
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ ของกลุม ได
รวมกันกาหนด ทาความเขาใจ
สามารถนาไปสูความสาเร็จได
โครงสรางองคกร (Structure)
การแบงงาน มอบหมายงาน
ในกลุมเพื่อการปฏิบัติ
ระบบองคกร (System)
จัดระบบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จุดอ่อน

- โรงเรียนมีการจัดทากลยุทธและกาหนดเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจน
- มีการชี้แจงนโยบายและระเบียบขอปฏิบัติใหกับ
ผูปกครองและนักเรียนไดรับทราบอยางทั่วถึง
บุคลากรที่รับผิดชอบตามโครงสราง
มีการกาหนดโครงสรางการบริหารงานและ
การพรรณนางาน (job description) อยางชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงบอย จากการ
เกษียณอายุราชการและการยาย
มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
มาใชในการปฏิบัติงาน เชน ระบบ Wireless Lan
ระบบสแกนลายนิ้วมือดวยคอมพิวเตอร
กลองวงจรปิด
ทักษะ (Skills)
บุคลากรมีรูความสามารถและทักษะ ในงาน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีภาระ
ประสบการณของผูที่เกี่ยวของ ที่รับผิดชอบเป็นที่ประจักษ ทั้งดานเทคโนโลยีและ งานสอนมาก
ในการปฏิบัติงาน
การสรางนวัตกรรม
อัตรากาลัง (Staff)
- บุคลากรมีความเชือ่ มัน่ และเต็มใจในการปฏิบตั หิ นาที่
การคัดเลือกสรรหาผูที่มีความรู จนเป็นที่ยอมรับของผูปกครอง
ความสามารถ ชวยปฏิบัติงาน - มีวฒ
ั นธรรมองคกรเดียวกัน (วัฒนธรรมบดินทรเดชา)
มีจานวนเพียงพอตอการดาเนิน
กิ จ กรรมของกลุ ม ตลอดทั้ ง
การสรางทีมงาน
รูปแบบการบริหารจัดการของ - มีการคัดเลือกบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ปริมาณบุคลากรไมเพียงพอ
กลุมบริหาร (Style of
- มีการทางานเป็นทีม
ตอภาระงาน
Management) ไดมีการ
ประชุมติดตอประสานงาน
เนนกระบวนการ มีสวนรวม
วางแผนตัดสินใจรวมกัน
ติดตามงานอยางตอเนื่อง
รูปแบบการบริหารจัดการ
กลุมบริหารมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของกลุมบริหาร (Style of
(Good Governance) โดยใหทุกคนมีสวนรวมและ
Management) ไดมีการ
รับฟังความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
ประชุมติดตอประสานงาน
เนนกระบวนการมีสวนรวม
วางแผนตัดสินใจรวมกัน
ติดตามงานอยางตอเนื่อง
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารงานบุคคล (C-PEST)
ปัจจัยภายนอก

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน และ
ผูรวมงาน (Consumer Behavior)
นโยบายของโรงเรียนและอื่นๆ สนับสนุน
สงเสริมเอื้ออานวยตอการปฏิบัติงาน
ของกลุม (Political)
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ มีเพียงพอ
ตอการดาเนินงาน (Economic)
สังคมภายนอกโรงเรียน ใหการสนับสนุน
ทางความคิด การปฏิบัติงานรวมมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ (Social)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม
มีเทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทหนาที่ และสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน (Technology)

ไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองนักเรียนและ
ชุมชนในการบริหารจัดการเป็นอยางดี
ไดรับความรวมมือจากสถานีตารวจ และ
สานักงานเขตในการปฏิบัติงานของกลุมงาน
เป็นอยางดี
ไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางพอเพียง
ตอการดาเนินงาน
โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคม
ในดานคุณธรรมและจริยธรรม

ภาวะคุกคาม
จานวนนักเรียนตอหองเรียน
มีจานวนมาก
-

มีสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยง
รอบสถานศึกษา

มีระบบเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชวยในการสื่อสาร ความกาวหนาของเทคโนโลยี
บันทึกขอมูลที่สะดวกตอการปฏิบัติงาน
สารสนเทศ และการสื่อสาร
(กลองวงจรปิด กลองมือถือ)
ในปัจจุบนั สงผลตอพฤติกรรม
ของผูเรียนในแงลบ

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปผลการวิเคราะหไดวา ปัจจัยภายในกลุมบริหารงานบุคคล มีจุดแข็ง คือ โรงเรียนมีการจัดทากลยุทธและ
กาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน มีการชี้แจงนโยบายและระเบียบขอปฏิบัติใหกับผูปกครองและนักเรียนไดรับทราบ
อยางทั่วถึง มีการกาหนดโครงสรางการบริหารงานและการพรรณนางาน (job description) ที่ชัดเจน มีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานมาใชในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีความรูความสามารถและทักษะในงาน
ที่รับผิดชอบเป็นที่ประจักษ ทั้งดานเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรม และบุคลากรมีความเชื่อมั่นและเต็มใจในการ
ปฏิบัติหนาที่จนเป็นที่ยอมรับของผูปกครอง มีวัฒนธรรมองคกรเดียวกัน มีการคัดเลือกบุคลากรในการรับตาแหนง
หนาที่ มีการทางานเป็นทีม มีการบริหารภายใตหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยใหทุกคนมีสวนรวม และ
รับฟังความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา เรียงตามลาดับ และมีจุดออน คือ การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จยังขาด
ความชั ด เจนและสอดคล อ งกั บ กลยุ ท ธ บุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบตามโครงสร า งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงบ อ ยจากการ
เกษียณอายุราชการและการยาย บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านมีภาระงานสอนมาก และปริมาณบุคลากรไมเพียงพอตอภาระงาน
เรียงตามลาดับ
สาหรับปัจจัยภายนอกนัน้ กลุม บริหารงานบุคคลมีปจั จัยทีเ่ ป็นโอกาส คือ การไดรบั การสนับสนุนจากผูป กครอง
นักเรียนและชุมชนในการบริหารจัดการ ตลอดจนความรวมมือจากสถานีตารวจ และสานักงานเขตในการปฏิบตั งิ านของ
กลุมงานเป็นอยางดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางพอเพียงตอการดาเนินงาน โรงเรียนไดรับการยอมรับจากชุมชน
และสังคม ในดานคุณธรรมและจริยธรรม มีระบบเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชวยในการสื่อสาร บันทึกขอมูลที่สะดวกตอการ
ปฏิบัติงาน เป็นโอกาสเรียงตามลาดับ และจานวนนักเรียนตอหองเรียนมีจานวนมาก มีสถานที่ ที่เป็นจุดเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา รวมถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในปัจจุบันสงผลตอพฤติกรรมของผูเรียน
ในแงลบ เป็นภาวะคุกคามเรียงตามลาดับ
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3.1.4 กลุ่มบริหารทั่วไป
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มบริหารทั่วไป (7 Ss)
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

กลยุทธ (Strategy)
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ ของกลุม ได
รวมกันกาหนด ทาความเขาใจ
สามารถนาไปสูความสาเร็จได

- งานสารบรรณปฏิบัติตามระเบียบและบริการ
อยางเป็นระบบ
- อาคารสถานที่สะอาด สวยงาม รมรื่น เอื้อตอ
การเรียนรู มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
- มีสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท
และสิ่งอานวยความสะดวกอยางเพียงพอ
- การบริการดานโภชนาการ และนาดื่มไดมาตรฐาน
ถูกตองตามสุขลักษณะ
- การสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนมีการจัดระบบ
การใหบริการที่ไดมาตรฐาน
- มีวัสดุอุปกรณโสตทัศนศึกษาที่ทันสมัยและเพียงพอ
ในการใหบริการ
- มีการสื่อสารอยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ
- มีการสรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรู และ
ใหบริการระหวางโรงเรียนกับชุมชน
- สรางขวัญและกาลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน
ทั้งในปัจจุบันและอดีต
โครงสรางองคกร (Structure) - โครงสรางการบริหารชัดเจน
การแบงงาน มอบหมายงาน - กาหนดระบบการบริหารจัดการและวิธีการ
ในกลุมเพื่อการปฏิบัติ
ปฏิบัติสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน
ระบบองคกร (System)
จัดระบบการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทักษะ (Skills)
ประสบการณของผูที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงาน
คุณคารวม (Share Value)
ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ งานใน
กลุม ไดมคี วามตระหนักในหนาที่
พยายามเสี ย สละทุ ม เทเต็ ม
ความสามารถ เห็นแกประโยชน
สวนรวม

มีวิธีการปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนโดยไดรับ
ความรวมมือจากบุคลากรภายในและภายนอก
โรงเรียนรวมทั้งผูปกครองเครือขายเป็นอยางดี
ผูปฏิบัติงานมีความรูทักษะและประสบการณ
ในการปฏิบัติงานตามภาระงาน
บุคลากรมีขวัญกาลังใจและมีความสามัคคีรวมมือ
ในการปฏิบัติงาน
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จุดอ่อน
- ที่ตั้งสถานที่ทางานไมเหมาะสม
ไมคลองตัว และบุคลากรไมเพียงพอ
ตอภาระงาน
- การดูแลรักษาไมทันตอความ
ตองการและงบประมาณไมเพียงพอ
- บุคลากรไมเพียงพอ และมี
ผูประกอบการยกเลิกการจาหนาย
อาหารและเครื่องดื่มในระหวาง
ภาคเรียน
- วัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยี
ไมมีความคงทนตอการใชงาน
เกิดการสูญเสียงบประมาณ

ปัจจัยภายใน
อัตรากาลัง (Staff) การคัดเลือก
สรรหาผูที่มีความรูความสามารถ
ช ว ยปฏิ บั ติ ง านมี จ านวนเพี ย งพอ
ต อ การด าเนิ น กิ จ กรรมของกลุ ม
ตลอดทั้งการสรางทีมงาน
รูปแบบการบริหารจัดการของกลุม
บริหาร (Style of Management)
ไดมีการประชุมติดตอประสานงาน
เนนกระบวนการ มีสวนรวมวางแผน
ตัดสินใจรวมกัน ติดตามงาน
อยางตอเนื่อง

จุดแข็ง
บุคลากรปฏิบัติงานเต็มกาลังความสามารถและ
อุทิศตนทางานนอกเวลาราชการ

จุดอ่อน
มีการเปลีย่ นแปลงบุคลากรบอยครัง้
และช ว งอายุ ก ารท างานแตกต า ง
กันมาก

ระบบการบริหารจัดการ รวดเร็ว เขาใจ เขาถึง
และประทับใจ ใหบริการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มบริหารทั่วไป (C-PEST)
ปัจจัยภายนอก
พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน
และผูรวมงาน
(Consumer Behavior)
นโยบายของโรงเรียนและอื่นๆ
สนับสนุนสงเสริมเอื้ออานวยตอ
การปฏิบัติงานของกลุม (Political)
งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ มีเพียงพอ
ตอการดาเนินงาน (Economic)
สังคมภายในโรงเรียนใหการ
สนับสนุนทางความคิด การปฏิบัติงาน
รวมมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
(Social)
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศกลุ ม
มีเทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทหนาที่และสารสนเทศ
เพื่ อ การวางแผนตั ด สิ น ใจในการ
ปฏิบัติงาน (Technology)

โอกาส
ผูปกครองมีความนิยม ดานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน
ผูบริหารการศึกษาใหการสนับสนุน ปรับปรุงและ
พัฒนา
มีการใชงบประมาณตามสภาพจริง มุงเนนผลงาน
เปิดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ

มีเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัยอยางเพียงพอ
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ภาวะคุกคาม

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มบริหารทั่วไป
สรุปผลการวิเคราะหไดวา ปัจจัยภายในกลุมบริหารทั่วไปมีจุดแข็งในดานกลยุทธที่มีงานสารบรรณปฏิบัติตาม
ระเบียบและบริการอยางเป็นระบบ อาคารสถานที่สะอาด สวยงาม รมรื่นเอื้อตอการเรียนรู มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
สาธารณูปโภคหองนาสะอาดมีนาดื่มบริการเพียงพอ มีการบริการดานโภชนาการที่ไดมาตรฐาน นักเรียนไดรับการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยอยางมีความสุข ไดรับขอมูลขาวสารทันตอเหตุการณปัจจุบัน มีวัสดุอุปกรณโสตทัศนศึกษา
ที่ทันสมัยและเพียงพอในการใหบริการ สรางความสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหบริการระหวางโรงเรียนกับชุมชน
มีโครงสรางบริหารชัดเจน กาหนดระบบการบริหารจัดการและวิธีการปฏิบัติสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียน
โดยไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนรวมทั้งผูปกครองเครือขายเป็นอยางดี ผูปฏิบัติงาน
มีความรูท กั ษะและประสบการณในการปฏิบตั งิ าน บุคลากร มีขวัญกาลังใจ มีความสามัคคี ใหความรวมมือในการปฏิบตั งิ าน
อยางเต็มกาลังความสามารถ และอุทิศตนทางานนอกเวลาราชการโดยมีระบบการบริหารจัดการแบบรวดเร็ว เขาใจ
เขาถึงและประทับใจ โดยมีจุดออน คือ สถานที่ทางาน ยังไมเหมาะสมไมคลองตัว บุคลากรไมเพียงพอกับภาระงาน และ
ชวงอายุในการทางานแตกตางกันมาก มีการเปลีย่ นแปลงบุคลากรบอย ทาใหสง ผลตอการบริหารจัดการของกลุม บริหาร
เรียงตามลาดับ
สาหรับปัจจัยภายนอกกลุมบริหารทั่วไปนั้น มีปัจจัยที่เป็นโอกาส คือ ผูปกครองใหความนิยมดานอาคาร
สถานที่ โรงเรียนมีนโยบายใหการสนับสนุนปรับปรุงพัฒนาดานอาคารสถานที่ โดยใชงบประมาณที่มีอยูตามสภาพจริง
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยางเพียงพอ โดยไมมีภาวะคุกคาม
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3.1.5 กลุ่มนโยบายและแผน
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มนโยบายและแผน (7 Ss)
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

กลยุทธ (Strategy)
นโยบาย แนวปฏิบตั ิ ของกลุม ได
รวมกันกาหนด ทาความเขาใจ
สามารถนาไปสูความสาเร็จได

จุดอ่อน

การมีสวนรวมการวางแผนดาเนินงานสานักงาน
งานวางแผนและพัฒนาองคกร งานรับนักเรียน
และงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางเป็นระบบ
สงผลตอประสิทธิภาพของการดาเนินงานของ
โรงเรียน เป็นตนแบบใหหนวยงานอื่นมาศึกษาดูงาน
โครงสรางองคกร (Structure) มีโครงสรางบริหารของกลุมชัดเจน มีความคลองตัว บุคลากรมีภาระงานมากทาให
การแบงงาน มอบหมายงาน สงผลใหการบริหารจัดการดาเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานไดไมเต็มความสามารถ
ในกลุมเพื่อการปฏิบัติ
ระบบองคกร (System)
กลุมจัดระบบการปฏิบัติงานสอดคลองกับโครงสราง บุคลากรมีภาระงานที่กลุมสาระ
จัดระบบการปฏิบัติงาน
บริหารงานของโรงเรียน สงผลใหการดาเนินงาน
และงานอื่นที่ตองรับผิดชอบ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
คอนขางมาก
ทักษะ (Skills) ประสบการณ บุคลากรมีความรู ทักษะและประสบการณตรง
ของผูที่เกี่ยวของในการ
ในการปฏิบัติงานของกลุม
ปฏิบัติงาน
คุณคารวม (Share Value) ผูที่ บุคลากรมีเจตคติตรงกันในการรักองคกรมีความสุข
มีสวนเกี่ยวของกับงานในกลุม ในการมองภาพความสาเร็จขององคกร
ไดมีความตระหนักในหนาที่
พยายามเสียสละทุมเท
เต็มความสามารถ เห็นแก
ประโยชนสวนรวม
อัตรากาลัง (Staff) การคัดเลือก มีการสรางบุคลากรใหมทดแทนบุคลากรรุนเกา
บุคลากรมีภาระงานที่กลุมสาระฯ
สรรหาผูที่มีความรูความ
ในการปฏิบัติงาน ทาใหกลุมมีทีมงานที่เขมแข็ง
และงานอื่นที่ตองรับผิดชอบ
สามารถ ชวยปฏิบัติงาน มี
คอนขางมาก
จานวนเพียงพอตอการดาเนิน
กิจกรรมของกลุมตลอดทั้ง
การสรางทีมงาน
รูปแบบการบริหารจัดการ
มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม
ของกลุมบริหาร (Style of
ของบุคลากรทาใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
Management) ไดมีการ
และเกิดประสิทธิผล
ประชุมติดตอประสานงาน
เนนกระบวนการ มีสวนรวม
วางแผนตัดสินใจรวมกัน
ติดตามงานอยางตอเนื่อง
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มนโยบายและแผน (C-PEST)
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน
และผูรวมงาน
(Consumer Behavior)
นโยบายของโรงเรียนและอื่นๆ
สนับสนุนสงเสริมเอื้ออานวยตอ
การปฏิบัติงานของกลุม (Political)
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
มีเพียงพอตอการดาเนินงาน
(Economic)
สังคมภายในโรงเรียนใหการสนับสนุน
ทางความคิด การปฏิบัติงาน รวมมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ (Social)
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศกลุ ม
มีเทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทหนาที่และสารสนเทศ
เพื่ อ การวางแผนตั ด สิ น ใจในการ
ปฏิบัติงาน (Technology)

ผูปกครองและบุคลากรของกลุม ยอมรับ ศรัทธา
ผลการดาเนินงานของกลุมนโยบายและแผน

ภาวะคุกคาม

ความชัดเจนของนโยบายโรงเรียน ทาใหกลุม
นโยบายและแผน ทางานอยางมีประสิทธิภาพ
ความคลองตัวในการใชงบประมาณสงผล
ใหการดาเนินงานของกลุมนโยบายและแผน
ประสบความสาเร็จ
กลุม นโยบายและแผนไดรบั ความไววางใจใหทางาน
เพื่อองคกรและสังคม
กลุมนโยบายและแผนไดรับการสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีที่ชวยเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกลุ่มนโยบายและแผน
สรุปผลการวิเคราะหไดวา ปัจจัยภายในของกลุมนโยบายและแผน มีจุดแข็งคือดานกลยุทธการมีสวนรวม
ในการวางแผนการดาเนินงานสานักงาน งานวางแผนพัฒนาองคกร งานรับนักเรียน และงานประกันคุณภาพการศึกษา
อยางเป็นระบบ มีโครงสรางบริหารของกลุมชัดเจน มีความคลองตัว จัดระบบการปฏิบัติงานสอดคลองกับโครงสราง
การบริหารของโรงเรียน บุคลากรมีความรู ทักษะและประสบการณ มีเจตคติเหมือนกัน รักองคกร มีการสรางบุคลากร
ใหมทดแทนบุคลากรรุน เกาในการปฏิบตั งิ าน มีรปู แบบการบริหารจัดการทีเ่ นนการมีสว นรวม ของบุคลากร สงผลใหการ
ขับเคลือ่ นโรงเรียนไปสูโ รงเรียนมาตรฐานสากล เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ จุดออนของกลุม นโยบายและแผน คือ บุคลากร
มีภาระงานจากกลุมสาระฯ และงานอื่นมาก ทาใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มเวลาเต็มความสามารถ
สาหรับปัจจัยภายนอกกลุมนโยบายและแผนนั้น มีปัจจัยที่เป็นโอกาส คือ ผูปกครองและบุคลากรของกลุม
ยอมรับศรัทธาในผลการดาเนินงาน โรงเรียนมีนโยบายชัดเจน สงผลตอการปฏิบัติงานของกลุม การใชงบประมาณ
มีความคลองตัว กลุมไดรับความไววางใจใหทางานระดับองคกรและสังคม ไดรับการสนับสนุนดานเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงาน สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล
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3.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (7 Ss)
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

กลยุทธ (Strategy) นโยบาย แนวปฏิบตั ิ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีกลยุทธ ดาน
ของกลุมไดรวมกันกาหนด ทาความ การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมความเป็นเลิศ
เขาใจ สามารถนาไปสูความสาเร็จได ทางวิชาการ ผูเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศในการ
แขงขันระดับประเทศ เชน การแตงบทรอยกรอง
การพูดสุนทรพจน การพูดโตวาที การเขียน
เรียงความ การอาน ฟังเสียง เป็นตน
โครงสรางองคกร (Structure)
มีโครงสรางการบริหารงานของกลุมสาระ
การแบงงาน มอบหมายงานในกลุม การเรียนรูที่ชัดเจน สงผลใหการดาเนินงาน
เพื่อการปฏิบัติ
คลองตัว มีประสิทธิภาพ
ระบบองคกร (System) จัดระบบ
ระบบการบริหารจัดการดานบุคลากรที่ตรงกับ
การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและ ความถนัดและความสามารถ โดยไดรับการ
ประสิทธิผล
สนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถทดแทนครู
ที่เกษียณอายุราชการ และไดรับการสนับสนุน
ดานงบประมาณอยางเพียงพอ
ทักษะ (Skills) ประสบการณของ
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีความรู
ผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ความสามารถและมีทักษะทางดานตาง ๆ อาทิ
พูดโตวาที การเขียนเรียงความ การแตงบท
รอยกรอง การพูดสุนทรพจน การอาน ฟังเสียง
จนไดรับเชิญเป็นกรรมการในการตัดสิน
การแขงขันภายในและภายนอกโรงเรียน
คุณคารวม (Share Value) ผูที่มี
มีเจตคติที่ดีตอการทางานและมีความคิดเห็น
สวนเกี่ยวของกับงานในกลุมไดมี
ไปในทิศทางเดียวกัน
ความตระหนักในหนาที่ พยายาม
เสียสละทุมเทเต็มความสามารถ
เห็นแกประโยชนสวนรวม
อัตรากาลัง (Staff) การคัดเลือก
มีครูประจาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ครูประจาการไมเพียงพอกับ
สรรหาผูที่มีความรูความสามารถชวย ปริญญาโท และกาลังศึกษาตอระดับปริญญาโท / จานวนนักเรียน
ปฏิบัติงาน มีจานวนเพียงพอตอการ เอก
ดาเนินกิจกรรมของกลุมตลอดทั้งการ
สรางทีมงาน
รูปแบบการบริหารจัดการของกลุม
มีการปรึกษาหารือในกลุมสาระการเรียนรู
บริหาร (Style of Management)
ครูทุกคนใหความรวมมือในการทางานจนสาเร็จ
ไดมีการประชุมติดตอประสานงาน
ลุลวงดวยดี
เนนกระบวนการ มีสวนรวมวางแผน
ตัดสินใจรวมกัน ติดตามงานอยางตอเนื่อง
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (C-PEST)
ปัจจัยภายนอก

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน
และผูรวมงาน
(Consumer Behavior)
นโยบายของโรงเรียนและงานอื่นๆ
สนับสนุนสงเสริมเอื้ออานวยตอ
การปฏิบัติงานของกลุม (Political)
งบประมาณวัสดุอุปกรณมีเพียงพอ
ตอการดาเนินงาน (Economic)

นักเรียนและผูปกครองศรัทธาในความรู
ความสามารถของครูกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยที่พรอมจะสงเสริมศักยภาพของผูเรียน
โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมใหกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยไดพัฒนาความรู ความสามารถของ
นักเรียน
โรงเรียนใหการสนับสนุนดานงบประมาณ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนางาน
ของกลุมสาระการเรียนรูอยางเพียงพอ
ผูปกครองใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ ของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย อาทิ
ภาษาไทยสูชุมชน วันลอยกระทง งานวันสุนทรภู
คายใฝ่รู-ใฝ่เรียน และงานวันภาษาไทยแหงชาติ
โรงเรียนสนับสนุนใหครูในกลุมสาระการเรียนรู
ใหใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการผลิตสื่อนวัตกรรม

สังคมภายในโรงเรียนใหการสนับสนุน
ทางความคิด การปฏิบัติงานรวมมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ (Social)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม
มีเทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทหนาที่ และสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน (Technology)
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ภาวะคุกคาม

3.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (7 Ss)
ปัจจัยภายใน
กลยุทธ (Strategy) นโยบาย
แนวปฏิบัติ ของกลุมไดรวมกันกาหนด
ทาความเขาใจ สามารถนาไปสู
ความสาเร็จได
โครงสรางองคกร (Structure)
การแบงงาน มอบหมายงานในกลุม
เพื่อการปฏิบัติ
ระบบองคกร (System) จัดระบบ
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ทักษะ (Skills) ประสบการณของ
ผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

คุณคารวม (Share Value) ผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับงานในกลุมไดมี
ความตระหนักในหนาที่ พยายาม
เสียสละทุมเทเต็มความสามารถ
เห็นแกประโยชนสวนรวม
อัตรากาลัง (Staff) การคัดเลือก
สรรหาผูที่มีความรูความสามารถ
ชวยปฏิบัติงาน มีจานวนเพียงพอ
ตอการดาเนินกิจกรรมของกลุม
ตลอดทั้งการสรางทีมงาน
รูปแบบการบริหารจัดการของกลุม
บริหาร (Style of Management)
ไดมีการประชุมติดตอประสานงาน
เนนกระบวนการมีสวนรวม วางแผน
ตัดสินใจรวมกัน ติดตามงานอยางตอเนื่อง

จุดแข็ง

จุดอ่อน

มีการวางแผนในการดาเนินงานอยางเป็นระบบ

บุคลากรไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตรงกับ
ความสามารถในกลุมสาระการเรียนรูและไดรับ
ความไววางใจใหปฏิบัติหนาที่เป็นหัวหนางานใน
ระดับบริหารของโรงเรียน
มีการจัดการที่ดี บุคลากรปฏิบัติตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายอยางมีระบบจนทาใหเกิด
ประสิทธิผลที่ดีแกองคกร
- บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
อยูในเกณฑดี
- มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่และมีการพัฒนา
ตนเองอยางสมาเสมอ
- มีทัศนคติ เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความรัก
และศรัทธาในองคกร
- บุคลากรมีคุณภาพ ไดรับความไววางใจ
จากหนวยงานภายนอก
มีบุคลากรนอยแตมีศักยภาพในการทางาน
คอนขางสูง และไดรับครูอัตราจางมาชวย
สนับสนุนไดเหมาะสมกับงาน

มีความเป็นเอกภาพและทางานรวดเร็ว
มีความคลองตัวสูง
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บุคลากรมีภาระงานอื่น
นอกกลุมสาระการเรียนรูมาก

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (C-PEST)
ปัจจัยภายนอก
พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน
และผูรวมงาน
(Consumer Behavior)
นโยบายของโรงเรียนและงานอื่นๆ
สนับสนุนสงเสริมเอือ้ อานวยตอการ
ปฏิบัติงานของกลุม (Political)
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
มีเพียงพอตอการดาเนินงาน
(Economic)
สังคมภายในโรงเรียนใหการ
สนับสนุนทางความคิด การปฏิบัติงาน
รวมมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
(Social)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม
มีเทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทหนาที่และสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน (Technology)

โอกาส

ภาวะคุกคาม

มีคุณภาพดานคณิตศาสตรอยูในระดับดี

โรงเรียนใหโอกาสและสงเสริม สนับสนุน
ในการคิดและการทางานทุกดานเป็นอยางดี
โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใหอยางเพียงพอ
ผูปกครองมีความพรอมที่จะใหการสนับสนุน
ไดรับการสนับสนุนยอมรับ ไดรับขวัญและ
กาลังใจจากฝ่ายบริหาร ชุมชน และสังคม
เป็นอยางดี
อยูในเกณฑดี ไดรับการสนับสนุนเป็นอยางดี
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นโยบายไมตอเนื่องเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารหรือบุคลากร
ในระดับหัวหนา
ระบบการจัดการดานงบประมาณ
ไมสะดวก ไมเอื้ออานวยตอการ
ปฏิบัติหนาที่ของครู
มีการแอบแฝงผลประโยชน ในการ
ใหการสนับสนุน

บุคลากรในการจัดระบบ IT
ไมเพียงพอ

3.1.8. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (7 Ss)
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

กลยุทธ (Strategy) นโยบาย
แนวปฏิบัติ ของกลุมไดรวมกันกาหนด
ทาความเขาใจ สามารถนาไปสู
ความสาเร็จได

กลุ ม สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร มี ก ารบริ ห าร
จั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล จั ด การเรี ย นรู
ดวยภาษาตางประเทศ เนนกระบวนการทักษะ
ทางวิ ท ยาศาสตร เข า ร ว มการแข ง ขั น ทางด า น
วิทยาศาสตร และรวมงานกับหนวยงานภายนอก
ทางดานวิทยาศาสตร เป็นศูนย สอวน.เคมี ศูนยเคมี
สพม.2 ศูนยวิทยาศาสตรจังหวัด กรุงเทพมหานคร
และศูนย STEM ของกลุม เขตกรุงเทพมหานคร เนน
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนสามารถนาหลักการ
ทางวิ ท ยาศาสตร ไ ปใช ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ทั้ ง ใน
ปัจจุบันและอนาคต
โครงสร า งการบริ ห ารของกลุ ม สาระการเรี ย นรู
กาหนดอยางชัดเจน สอดคลองกับโครงสรางบริหาร
ของโรงเรียน
จั ด บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ห น า ที่ ก ารสอนและงานตาม
โครงสรางหลักสูตรตรงกับความรูความสามารถ

โครงสรางองคกร (Structure)
การแบงงาน มอบหมายงานในกลุม
เพื่อการปฏิบัติ
ระบบองคกร (System) จัดระบบ
การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ทักษะประสบการณของผูที่เกี่ยวของ บุคลากรกลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร มีทกั ษะ
ในการปฏิบัติงาน (Skills)
และประสบการณในการปฏิบตั หิ นาทีก่ ารสอนและ
งานที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
คุณคารวม (Share Value) ผูที่มีสวน บุคลากรเป็นแบบอยางในการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวของกับงานในกลุมไดมีความ
ตามศักยภาพของผูเรียน พัฒนาสงเสริมผูเรียน
ตระหนักในหนาที่ พยายามเสียสละ ให เ ข า ถึ ง เวที ก ารแข ง ขั น ต า งๆ ทุ ก ระดั บ ชั้ น
ทุมเทเต็มความสามารถ เห็นแก
ตามศักยภาพของผูเรียนอยางครบถวน
ประโยชนสวนรวม
อัตรากาลัง (Staff) การคัดเลือก สรรหา บุคลากรกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผูที่มีความรูความสามารถ ชวยปฏิบัติ มีความรูความสามารถตามวิชาที่สอนและมีทักษะ
งานมีจานวนเพียงพอตอการดาเนิน การสอนที่เนนกระบวนการทางวิทยาศาสตร
กิจกรรมของกลุมตลอดทั้งการสรางทีมงาน
รูปแบบการบริหารจัดการของกลุม
มีการบริหารจัดการแบบกระจายอานาจ
บริหาร (Style of Management)
เนนการมีสวนรวม สอดคลองกับศักยภาพ
ไดมีการประชุมติดตอประสานงาน
ของบุคลากรภายในกลุมสาระการเรียนรู
เนนกระบวนการ มีสวนรวม วางแผน
ตัดสินใจรวมกัน ติดตามงานอยางตอเนื่อง
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บุคลกรในกลุมสาระการเรียนรู
วิ ท ยาศาสตร มี ภ าระงานที่ อ ยู
นอกกลุมสาระฯ จึงทาใหการ
ปฏิสมั พันธของบุคลากรกลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรลดลง

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (C-PEST)
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน
และผูรวมงาน
(Consumer Behavior)
นโยบายของโรงเรียนและงานอื่นๆ
สนับสนุนสงเสริมเอือ้ อานวยตอการ
ปฏิบัติงานของกลุม (Political)

ผูปกครอง นักเรียน และผูรวมงาน ใหการ
ยอมรับชื่อเสียงความเป็นเลิศทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตร
นโยบายจาก สพฐ. และ สสวท. จัดใหมีการเรียน
การสอนหองเรียนพิเศษและ พสวท. และนโยบาย
จากฝ่ า ยบริ ห าร สนั บ สนุ น จั ด สอนเสริ ม จาก
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาฟิสกิ ส เคมี
ชี ว วิ ท ยา ดาราศาสตร และจั ด การเรี ย นรู
แบบ STEM ภายในโรงเรียน
ไดรับงบประมาณจาก สพฐ. และ สสวท. และได
รั บ การสนั บ สนุ น จาก สมาคมผู ป กครองฯ
เครือขายผูปกครองฯ เพิ่มเติมจากงบประมาณ
ของโรงเรียน
บุคลากรกลุมสาระการเรียนรูตางๆ และผูบริหาร
โรงเรี ย น ให ค วามส าคั ญ ในการจั ด การเรี ย น
การสอนวิชาวิทยาศาสตร และใหการสนับสนุน
การด าเนิ น งานของกลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิ ท ยาศาสตร ใ นทุ ก ๆ ด า น เช น การจั ด ค า ย
วิทยาศาสตร เป็นตน
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนด ว ยสื่ อ นวั ต กรรม
สมั ย ใหม และมี อุ ป กรณ IT ส าหรั บ ครู แ ละ
นักเรียนในการสืบคน

งบประมาณ วัสดุอุปกรณมีเพียง
พอตอการดาเนินงาน (Economic)

สังคมภายในโรงเรียนใหการ
สนับสนุนทางความคิดการปฏิบัติงาน
รวมมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
(Social)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมมี
เทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทหนาที่และสารสนเทศ
เพื่ อ การวางแผนตั ด สิ น ใจในการ
ปฏิบัติงาน (Technology)
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3.1.9. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (7 Ss)
ปัจจัยภายใน
กลยุทธ (Strategy) นโยบาย
แนวปฏิบัติ ของกลุมไดรวมกันกาหนด
ทาความเขาใจ สามารถนาไปสู
ความสาเร็จได
โครงสรางองคกร (Structure)
การแบงงาน มอบหมายงานในกลุม
เพื่อการปฏิบัติ

จุดแข็ง
พัฒนางานการจัดการเรียนการสอน เพื่อสงเสริม
ศักยภาพของผูเรียนควบคูการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมโดยเนนใหนักเรียนเกิดประสบการณ
จากการปฏิบัติจริงและสามารถถายทอด
ประสบการณใหแกผูอื่นได
โครงสรางบริหารของกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอดคลองกับ
โครงสรางบริหารโรงเรียน มีการมอบหมายงานใน
การปฏิบัติหนาที่อยางชัดเจนตามความสามารถ
ของแตละบุคคล

ระบบองคกร (System)
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
จัดระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ผูเ รียนไดฝกึ การคิด ไดเรียนรูจ ากประสบการณตรง
และประสิทธิผล
ทีห่ ลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุข
ในการเรียนรู และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รวมกันระหวางชุมชนและสถานศึกษา
ทักษะประสบการณ (Skills)
บุคลากรมีความรูความสามารถตรงตามวิชาชีพ
ของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอน และ
มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด ว ยการจั ด การอบรม
ในเรื่องตางๆ รวมไปถึงการพัฒนาตนเองดวยการ
เขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
คุณคารวม (Share Value) ผูที่มี
มี ก ารจั ด ระบบครู รุ น พี่ ดู แ ลเป็ น พี่ เ ลี้ ย งให กั บ
สวนเกี่ยวของกับงานในกลุมไดมี
ครูรุนนอง เพื่อถายทอดประสบการณในการสอน
ความตระหนักในหนาที่ พยายาม
มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเพื่อ
เสียสละทุมเทเต็มความสามารถ
การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให เ กิ ด
เห็นแกประโยชนสวนรวม
ประสิทธิภาพ
อัตรากาลัง (Staff) การคัดเลือก สรรหา บุคลากรมีความรูความสามารถตรงตามวิชาชีพ
ผูที่มีความรูความสามารถ ชวยปฏิบัติงาน มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอน และ
มีจานวนเพียงพอตอการดาเนินกิจกรรม มี ก ารพั ฒ นาบุ ค คลากรด ว ยการจั ด การอบรม
ของกลุมตลอดทั้งการสรางทีมงาน
ในเรื่องตางๆ รวมไปถึงการพัฒนาตนเองดวยการ
เขารับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
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บุคลากรครูรุนใหม
ขาดประสบการณในการสอน
หรือมีประสบการณสอนนอย
บุคลากรเป็นครูอัตราจาง
ปฏิบัติหนาที่ในระยะเวลาสั้นๆ
สงผลตอการจัดการเรียน
การสอน

บุคลากรมีความรูและ
ประสบการณในการจัด
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
สองภาษาไมเพียงพอ
บุคลากรเกษียณอายุราชการไป
จานวนมากทาใหการถายทอด
ประสบการณใหแกครูรุนใหม
ขาดชวง
เนื่องจากมีบุคลากรครูของ
กลุมสาระฯ เกษียณอายุ
ราชการเป็นจานวนมากสงผล
ตอจานวนบุคลากรลดลง
มีรายวิชาเพิ่มขึ้นสงผลตอ
จานวนคาบเรียนและภาระงาน
เพิ่มขึ้นสงผลใหบุคลากรไมเพียงพอ

ปัจจัยภายใน
รูปแบบการบริหารจัดการของกลุม
บริหาร (Style of Management)
ไดมีการประชุมติดตอประสานงาน
เนนกระบวนการมีสวนรวม วางแผน
ตัดสินใจรวมกัน ติดตามงาน
อยางตอเนื่อง

จุดแข็ง
มีการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมของ
บุคลากร มีการประชุมกลุมสาระฯ อยางสมาเสมอ
เพื่อสื่อสารความเขาใจในการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (C-PEST)
ปัจจัยภายนอกกลุ่ม

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน
และผูรวมงาน
(Consumer Behavior)
นโยบายของโรงเรียนและงานอื่นๆ
สนับสนุนสงเสริมเอือ้ อานวยตอการ
ปฏิบัติงานของกลุม (Political)
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
มีเพียงพอ ตอการดาเนินงาน
(Economic)
สังคมภายในโรงเรียนใหการ
สนับสนุนทางความคิด
การปฏิบัติงานรวมมือปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ (Social)
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศกลุ ม
มีเทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทหนาที่ และสารสนเทศ
เพื่ อ การวางแผนตั ด สิ น ใจในการ
ปฏิบัติงาน (Technology)

ผูปกครอง นักเรียน และเพื่อนรวมงาน ยอมรับ
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรในกลุม สาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมใหกลุม สาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดพัฒนา
ความรูความสามารถของนักเรียน
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่เอื้อตอการ
บริหารงานอยางเพียงพอ
สังคมใหการยอมรับการจัดการเรียนการสอน
ของกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ
ของกลุมสาระฯ
มีการจัดการเรียนการสอนดวยสือ่ นวัตกรรมตางๆ
และไดรบั การจัดสนับสนุนใหมกี ารสรางหองศูนย
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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3.1.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (7 Ss)
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

กลยุทธ (Strategy) นโยบาย
แนวปฏิบัติ ของกลุมไดรวมกันกาหนด
ทาความเขาใจ สามารถนาไปสู
ความสาเร็จได
โครงสรางองคกร (Structure)
การแบงงาน มอบหมายงานในกลุม
เพื่อการปฏิบัติ

มีการวางแผนในการดาเนินงานอยางเป็นระบบ
ตลอดปี ก ารศึ ก ษาทั้ ง ในด า นการส ง เสริ ม กี ฬ า
การออกกาลังกาย การสงเสริมสุขภาพของนักเรียน
และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
บุคลากรไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตรงกับ
ความสามารถในกลุม สาระและไดรบั ความไววางใจ
ใหปฏิบตั หิ นาทีเ่ ป็นหัวหนางานในระดับบริหารของ
โรงเรียน
มีการจัดการที่ดี บุคลากรปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางมีระบบ จนทาใหเกิดประสิทธิผล
ที่ดีแกองคกร
บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
อยูในเกณฑดี มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่และมี
การพัฒนาตนเองอยางสมาเสมอ
มีความเป็นเอกภาพในองคกร และ สามารถทางาน
รวมกันเป็นทีมไดอยางมีความสุขและประสบความ
สาเร็จ มีทัศนคติ เจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีความรัก
และศรัทธาในองคกร บุคลากรมีคุณภาพ ไดรับ
ความไววางใจ จากหนวยงานภายนอก
มีบุคลากรนอยแตมีศักยภาพในการทางาน
คอนขางสูง และไดรับครูอัตราจางมาชวย
สนับสนุนไดเหมาะสมกับงานพอสมควร

ระบบองคกร (System) จัดระบบ
การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ทักษะประสบการณ (Skills)
ของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

คุณคารวม (Share Value) ผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับงานในกลุมไดมีความ
ตระหนักในหนาที่ พยายามเสียสละ
ทุมเทเต็มความสามารถ เห็นแก
ประโยชนสวนรวม
อัตรากาลังคน การคัดเลือกสรรหาผูท มี่ ี
ความรูค วามสามารถ ชวยปฏิบตั งิ าน มี
จานวนเพียงพอตอการดาเนินกิจกรรม
ของกลุ ม ตลอดทั้ ง การสร า งที ม งาน
(Staff)
รูปแบบการบริหารจัดการของกลุม
มีความเป็นเอกภาพ และทางานรวดเร็ว
ไดมีการประชุมติดตอประสานงาน
มีความคลองตัวสูง
เนนกระบวนการมีสวนรวม วางแผน
ตัดสินใจรวมกัน ติดตามงานอยาง
ตอเนื่อง (Style of Management)
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จุดอ่อน

บุคลากรมีภาระงานอื่น
นอกจากการสอน

ขาดอัตรากาลังที่เป็นขาราชการ
ที่สามารถปฏิบัติหนาที่ ที่ตอง
รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสาร
ของทางราชการ
การประสานงานกับฝ่ายตางๆ
ภายนอกกลุมสาระการเรียนรู
ไมมีความสมดุลในการ
ดาเนินงาน

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (C-PEST)
ปัจจัยภายนอก

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากผูปกครอง
และผูรวมงาน
หนวยงานภายนอกและผูรวมงาน เป็นอยางดียิ่ง
(Consumer Behavior)
มีคุณภาพอยูในระดับแนวหนาทั้งการเรียนการสอน การฝึกซอมดูแลนักกีฬาโดยเฉพาะ
วอลเลยบอลหญิง สังคมใหความเชื่อถือและ
อยูในระดับแนวหนา
นโยบายของโรงเรียนและงานอื่นๆ โรงเรียนใหโอกาสและสงเสริมสนับสนุนในการคิด
สนับสนุนสงเสริมเอือ้ อานวยตอการ และการทางานทุกดานเป็นอยางดี
ปฏิบัติงานของกลุม (Political)
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
มีโอกาสอยูในระดับดีมาก ทั้งโรงเรียน ผูบริหาร
มีเพียงพอตอการดาเนินงาน
ผูปกครอง มีความพรอมที่จะสนับสนุน
(Economic)
สังคมภายในโรงเรียนใหการสนับสนุน ไดรับการสนับสนุนยอมรับ ไดรับขวัญและ
ทางความคิดการปฏิบัติงานรวมมือ กาลังใจจากฝ่ายบริหาร ชุมชน และสังคม
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ (Social)
เป็นอยางดี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลุมมี อยูใ นเกณฑดมี าก ไดรบั การสนับสนุนเป็นอยางดี
เทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทหนาที่ และสารสนเทศ
เพื่ อ การวางแผนตั ด สิ น ใจในการ
ปฏิบัติงาน(Technology)
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3.1.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (7 Ss)
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

กลยุทธ (Strategy) นโยบาย แนวปฏิบตั ิ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานสูง
ของกลุมไดรวมกันกาหนด ทาความ มีอุปกรณการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีวงดนตรี
เขาใจ สามารถนาไปสูความสาเร็จได ที่มชี ื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและ
นานาชาติ มีโครงการนักเรียนความสามารถพิเศษ
ดานดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อตอยอด
ในการสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
โครงสรางองคกร (Structure)
การแบงงาน มอบหมายงาน
ในกลุมเพื่อการปฏิบัติ
ระบบองคกร (System) จัดระบบ
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ทักษะประสบการณ (Skills)
ของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

มีการมอบหมายงานตามสาระการเรียนรู
อยางชัดเจน ใหความรวมมือในการวางแผนและ
ทางานรวมกัน มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
มีการจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน
ทาใหการปฏิบตั หิ นาทีเ่ กิดผลสัมฤทธิท์ ดี่ แี กองคกร

บุคลากรมีทกั ษะ ความชานาญในการปฏิบตั หิ นาที่
เฉพาะดานอยางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา
ตนเองอยางสมาเสมอ
คุณคารวม (Share Value) ผูที่มีสวน มีความมุงมั่น รักและศรัทธาในองคกร มีเจตคติที่ดี
เกี่ยวของกับงานในกลุมไดมีความ
ในการปฏิบัติหนาที่ มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ตระหนักในหนาที่ พยายามเสียสละ มีความสุขและทางานเป็นทีม
ทุมเทเต็มความสามารถ เห็นแก
ประโยชนสวนรวม
อัตรากาลังคน (Staff) การคัดเลือก บุคลากรที่เป็นผูปฏิบัติหนาที่หลักที่มีคุณภาพสูง
สรรหาผูที่มีความรูความสามารถ ชวย ในการปฏิบัติหนาที่ มีจานวนนอย โรงเรียนจึงจัด
ปฏิบัติงาน มีจานวนเพียงพอตอการ ใหมีครูอัตราจางตรงตามสาขาวิชามาทดแทน
ดาเนินกิจกรรมของกลุมตลอดทั้งการ
สรางทีมงาน
รูปแบบการบริหารจัดการของกลุม
มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว
(Style of Management) ไดมีการ ในการปฏิบัติหนาที่
ประชุมติดตอประสานงาน เนน
กระบวนการมีสวนรวม วางแผนตัดสินใจ
รวมกัน ติดตามงานอยางตอเนื่อง
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จุดอ่อน
บุคลากรมีนอยไมพอกับความ
ตองการอุปกรณมีอายุการใชงาน
มานานและชารุด สถานที่
คับแคบไมพอเพียงกับจานวน
นักเรียน และบางกิจกรรมฝึกซอม
นอกเวลา มีปัญหากับชุมชน
เชน วงโยธวาทิต ดรัมไลน ฯลฯ
หองพักครูคับแคบ และอัตรา
กาลังครูประจาการมีนอย

บางสาระเชน นาฏศิลป์
ไมมีครูที่เป็นขาราชการประจา

กลุมสาระการเรียนรูอื่น มาขอ
ความอนุเคราะหโดยไมผาน
ตามขั้นตอน

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (C-PEST)
ปัจจัยภายนอก

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน มี กิ จ กรรมในการแสดงออกทั้ ง ด า นทั ศ นศิ ล ป์
และผูรวมงาน
ดนตรี นาฏศิลป์ ทัง้ ภายในและภายนอก ไดคน หา
(Consumer Behavior)
ความสามารถตามทีต่ นเองชอบและถนัดเพือ่ เป็น
แนวทางในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต
นโยบายของโรงเรียนและงานอื่นๆ โรงเรียนใหการสงเสริม สนับสนุนดานทัศนศิลป์
สนับสนุน สงเสริมเอื้ออานวยตอ ดนตรี และโดยเฉพาะนาฏศิลป์ไดจดั เป็นนโยบาย
การปฏิบตั งิ านของกลุม (Political) หลักในการแสดงโขน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน
มีเพียงพอตอการดาเนินงาน
ผูปกครอง และหนวยงานภายนอก (บริษัท/
(Economic)
หางราน) ที่มีความพรอมในการสนับสนุน
สังคมภายในโรงเรียนใหการ
ผูบริหาร ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสื่อตางๆ
สนับสนุนทางความคิด
เชนหนังสือพิมพ นิตยสาร รายการโทรทัศน
การปฏิบัติงาน รวมมือปฏิบัติ
ไดใหการชื่นชม และใหกาลังใจเป็นอยางดี
กิจกรรมตางๆ (Social)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม ไดรับการสนับสนุนเป็นอยางดี
มีเทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทหนาที่ และสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน (Technology)
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มีปัญหาเรื่องการใชเสียงในการ
ฝึกซอมวงโยธวาทิต มีปัญหาในการ
ใชสถานที่ฝึกซอมนาฏศิลป์ และ
นักเรียนตองใชเวลาซอมทาใหเรียน
ไมทันเพื่อน

3.1.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (7 Ss )
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

กลยุทธ (Strategy) แนวปฏิบตั ขิ องกลุม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
บริหารไดรว มกันกาหนดทาความเขาใจ มุง เนนการจัดการเรียนการสอนใหนกั เรียนไดเรียน
สามารถนาไปสูความสาเร็จได
รูจากการปฏิบัติจริง คิดเอง ทาเอง แกปัญหาได
และนาไปประยุกตใชในชีวิตประจาวันบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงสรางองคกร (Structure)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแบงงาน มอบหมายงานในกลุม มี โ ครงสร า งองค ก ร ที่ ส อดคล อ งกั บ โครงสร า ง
บริหารเพื่อการปฏิบัติ
บริหารของโรงเรียน มีการแบงภาระงานตามสาระ
วิชา ไดแก งานคหกรรม งานเกษตร งานชาง
งานธุรกิจ และงานคอมพิวเตอร โดยในแตละงาน
จะมอบหมายงานที่รับผิดชอบตามระดับชั้นที่สอน
ระบบองคกร (System) จัดระบบ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ
มีการจัดระบบงาน โดยแบงตามสาระวิชาไดแก
และประสิทธิผล
งานคหกรรม งานเกษตร งานชาง งานธุรกิจ และ
งานคอมพิวเตอร โดย ในแตละงานจะมอบหมาย
งานทีร่ บั ผิดชอบตามระดับชัน้ ทีส่ อน ทาใหการมอบ
หมายงานในกลุมสาระฯ นั้น เป็นไปดวยความ
เรี ย บร อ ย ตรงตามความถนั ด ในการท างาน
ของบุ ค ลากรและมี ร ะบบการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทักษะประสบการณ (Skills)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
มี บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ห น า ที่ ส อนที่ ต รงตามความรู
ความสามารถที่หลากหลาย ทาใหการปฏิบัติงาน
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผล
คุณคารวม (Share Value) ผูที่มีสวน บุคลากรของกลุมสาระฯ ทุกคน มีสวนรวมในการ
เกี่ ย วข อ งกั บ งานในกลุ ม ได มี ค วาม ปฏิ บั ติ ง าน และร ว มกั น ปฏิ บั ติ ง านด ว ยความ
ตระหนักในหนาที่ พยายาม เสียสละ ตระหนั ก ในหน า ที่ พยายาม เสี ย สละทุ ม เท
ทุ ม เทเต็ ม ความสามารถ เห็ น แก เต็มความสามารถ เห็นแกประโยชนสวนรวม
ประโยชนสวนรวม
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จุดอ่อน

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

อัตรากาลังคน (Staff) การคัดเลือก
สรรหาผูที่มีความรู ความสามารถ ชวย
ปฏิบัติงาน มีจานวนเพียงพอ ตอการ
ดาเนินกิจกรรมของกลุมตลอดทั้งการ
สรางทีมงาน

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีคัดเลือกสรรหาใหผูมีความสามารถ ที่ไดรับการ
ยอมรับ สามารถปฏิบตั งิ านรวมกับบุคลากรอืน่ ๆ ใน
กลุมสาระฯ ไดเป็นอยางดี เปิดโอกาสใหบุคลากร
รุน ใหมไดชว ยปฏิบตั งิ านในการดาเนินการกิจกรรม
ของกลุมสาระฯ อยางเพียงพอ มีการสรางทีมงาน
ที่ มี ก ารท างานร ว มกั น ระหว า งสาระการเรี ย นรู
ภายในกลุม สาระฯ ทาใหการทางานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
รูปแบบการบริหารจัดการ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(Style of Management) ของกลุม มี รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การแบบธรรมาภิ บ าล
ไดมีการประชุมติดตอประสานงาน
มีการกระจายอานาจใหกบั สาระวิชาตางๆ เนนการ
เนนกระบวนการมีสวนรวม วางแผน มีสว นรวม มีการประชุมติดตอประสานงานวางแผน
ตัดสินใจรวมกัน ติดตามงานอยางตอเนื่อง ตั ด สิ น ใจร ว มกั น ติ ด ตามงานอย า งต อ เนื่ อ ง
ทั้งภายในสาระวิชาและในกลุมสาระฯ ทั้งหมด

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (C-PEST)
ปัจจัยภายนอก

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน และ ผูปกครองนักเรียน และผูรวมงานสวนใหญ
ผูรวมงาน (Consumer Behavior) ใหการยอมรับ มั่นใจในการจัดการเรียนรูของ
กลุมสาระฯ มีความพึงพอใจในการไดรับขอมูล
ขาวสารตางๆ ในการจัดการศึกษาและกิจกรรม
ตางๆ ที่มีประโยชนของกลุมสาระฯ อยางเปิดเผย
และหลายชองทาง
นโยบายของโรงเรี ย นและงานอื่ น ๆ โรงเรียนมีนโยบายในการสงเสริม สนับสนุน
สนับสนุน สงเสริมเอื้ออานวยตอการ ที่เอื้ออานวยตอการปฏิบัติงานของกลุมสาระฯ
ปฏิบัติงานของกลุม (Political)
ทาใหการดาเนินงานตางๆ รวมไปถึงการจัด
กิจกรรมสามารถดาเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ตอตัวนักเรียน
โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณ ในการดาเนินงาน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
ตามโครงการที่กลุมสาระฯ เสนอตามความเหมาะสม
มีเพียงพอตอการดาเนินงาน
เพื่อใชในการดาเนินงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
(Economic)
เพียงพอ ตามความตองการของกลุมสาระฯ
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ภาวะคุกคาม

ปัจจัยภายนอก
สังคมภายในโรงเรียนใหการ
สนับสนุนทางความคิด
การปฏิบัติงาน รวมมือปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆ (Social)

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมมี
เทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม
ตามบทบาทหนาที่ และสารสนเทศ
เพื่ อ การวางแผนตั ด สิ น ใจในการ
ปฏิบัติงาน (Technology)

โอกาส
การดาเนินงานและกิจกรรมตางๆ ของกลุม สาระฯ
มีประโยชนตอ นักเรียนและมีการดาเนินงานอยาง
เป็นระบบและตอเนื่อง สงผลใหกลุมงานตางๆ
ภายในโรงเรียน เห็นคุณคาและความสาคัญ
ในการดาเนินงาน ใหการสนับสนุนทางความคิด
การปฏิบัติงาน รวมมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีการใชเทคโนโลยีชวยในการจัดการเรียนรู และ
การจั ด กิ จ กรรมที่ ส ร า งขึ้ น เองโดยบุ ค ลากรใน
กลุม สาระฯ และไดรบั การสนับสนุนเพือ่ การศึกษา
จากหน ว ยงานเอกชน ซึ่ ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ น ามาใช นั้ น มี ค วามหลากหลาย
ตามลักษณะการดาเนินงาน ไมวาจะเป็นการ
จั ด การเรี ย นรู การจั ด กิ จ กรรมให กั บ นั ก เรี ย น
รวมไปถึงการนามาใชในการวางแผนตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน

ภาวะคุกคาม

ปัจจัยสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
ไดแก สัญญาณอินเทอรเน็ต ระบบ
ไฟฟ้า มักเกิดปัญหาขณะใชงาน
โดยไมสามารถควบคุมการเกิด
ปัญหาได
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3.1.13 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (7 Ss)
ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

กลยุทธ (Strategy) แนวปฏิบตั ขิ องกลุม กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศจัดใหมีการ
บริหารไดรว มกันกาหนดทาความเขาใจ จั ด การเรี ย นการสอนแก ผู เ รี ย นที่ เ น น ทั ก ษะ
สามารถนาไปสูความสาเร็จได
กระบวนการคิด วิเคราะห เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
และพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ ไดแก ทักษะการฟัง
พูด อาน และเขียน จัดใหมีการทดสอบขอสอบ
มาตรฐานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นตน เพื่อยกระดับความ
สามารถทางภาษาของนั ก เรี ย นให เ ที ย บเท า
มาตรฐานสากล
โครงสรางองคกร (Structure)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดดาเนินการ
การแบงงาน มอบหมายงาน
จัดทาโครงสรางการบริหารกลุมสาระการเรียนรูที่
ในกลุมบริหารเพื่อการปฏิบัติ
สอดคลองกับโครงสรางการบริหารของโรงเรียน
เพื่อรองรับการกระจายอานาจ โดยจัดใหมีหัวหนา
กลุ ม สาระการเรี ย นรู รองหั ว หน า กลุ ม สาระ
การเรียนรู 4 ฝ่าย หัวหนาวิชาทุกวิชา และหัวหนางาน
ทุกงาน ทั้งนี้ จะสงผลใหเกิดการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและสงผลใหเกิดงานที่มีคุณภาพ
ระบบองคกร (System) จัดระบบ
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศจั ด การ
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
บริหารงานอยางเป็นระบบ โดยระบุขอบเขตและ
ประสิทธิผล
ภาระงานที่ ชั ด เจน เพื่ อ การท างานเป็ น ระบบ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามโครงการ
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จุดอ่อน

ปัจจัยภายใน
ทักษะประสบการณ (Skills)
ของผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

คุณคารวม (Share Value) ผูที่มีสวน
เกี่ ย วข อ งกั บ งานในกลุ ม ได มี ค วาม
ตระหนักในหนาที่ พยายาม เสียสละ
ทุ ม เทเต็ ม ความสามารถ เห็ น แก
ประโยชนสวนรวม

อัตรากาลังคน (Staff) การคัดเลือก
สรรหาผูที่มีความรู ความสามารถ ชวย
ปฏิ บั ติ ง านมี จ านวนเพี ย งพอต อ การ
ดาเนินกิจกรรมของกลุมตลอดทั้งการ
สรางทีมงาน

รูปแบบการบริหารจัดการ (Style of
Management) ของกลุ ม ได มี ก าร
ประชุ ม ติ ด ต อ ประสานงาน เน น
กระบวนการมีสวนรวม วางแผนตัดสินใจ
รวมกัน ติดตามงานอยางตอเนื่อง

จุดแข็ง

จุดอ่อน

กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศจัดการเรียน
การสอนโดยครูผูสอนที่มีความรูความสามารถตรง
ตามสาขาวิชา สงเสริมใหครูทุกคนมีโอกาสพัฒนา
ตนเองทัง้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของตนเอง
อยางสมาเสมอทั้งภายในและภายนอกประเทศ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปิดโอกาส
ใหบคุ ลากรในกลุม สาระการเรียนรูม สี ว นรวมในการ
บริหารงาน โดยจัดใหทุกคนมีโอกาสเป็นหัวหนา
งานหรือหัวหนากิจกรรมในกลุมสาระการเรียนรู
เพือ่ ใหเกิดความตระหนักในหนาที่ และเห็นคุณคา
ของตนเอง นอกจากนี้ยังจัดใหมีกิจกรรมรวมกัน
เพื่อเพิ่มพูนความสามัคคีในกลุมสาระการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีการคัดเลือก
สรรหาผูมีความรูความสามารถปฏิบัติงานในกลุม
สาระการเรียนรูเพียงพอตอการดาเนินกิจกรรม
และการสรางทีมงาน นอกจากนี้ ยังมีการสรรหา
บุคลากรเจาของภาษาทุกภาษาที่เปิดสอนมาชวย
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
ตอนักเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศยึดหลัก
ประชาธิปไตยในการบริหารงาน โดยบุคลากร ใน
กลุม สาระการเรียนรูม สี ว นรวมและความรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการของกลุม
สาระการเรียนรูอยางเทาเทียมกัน

-
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-

-

-

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (C-PEST)
ปัจจัยภายนอก

โอกาส

พฤติกรรมของผูปกครองนักเรียน กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาต า งประเทศได รั บ
และผูรวมงาน
ความรวมมือจากหนวยงานภายในที่เกี่ยวของ
(Consumer Behavior)
ผูปกครอง นักเรียน และชุมชนในการชวยใหการ
ดาเนินงานเป็นไปดวยความเรียบรอย
นโยบายของโรงเรียนและงานอื่นๆ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดรับการ
สนับสนุน สงเสริมเอื้ออานวยตอ สนับสนุน สงเสริมเอื้ออานวยตอการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของกลุม (Political) ตามนโยบายของโรงเรี ย น ท าให ก ลุ ม สาระ
การเรียนรูสามารถดาเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ
กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ ไดรบั การ
มีเพียงพอตอการดาเนินงาน
สนับสนุนในดานงบประมาณในการดาเนินงาน
(Economic)
ตามโครงการตางๆ อยางเพียงพอ สงผลใหทุก
โครงการดาเนินไปดวยความเรียบรอย
สังคมภายในโรงเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดรับการ
ใหการสนับสนุนทางความคิด
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ความรวมมือในการ
การปฏิบัติงาน รวมมือปฏิบัติ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมตางๆ จากหนวยงานทัง้ ภายในและ
กิจกรรมตางๆ (Social)
ภายนอกเป็นอยางดี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมมี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ มีการ
เทคโนโลยีชวยในการจัดกิจกรรม นาเทคโนโลยีมาชวยในการจัดกิจกรรมของ
ตามบทบาทหนาที่ และสารสนเทศ กลุมสาระการเรียนรู อยางเป็นระบบ เพื่อ
เพื่อการวางแผนตัดสินใจในการ สรางความสัมพันธและเกิดความคลองตัว
ปฏิบัติงาน (Technology)
ในการปฏิบัติงาน
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ภาวะคุกคาม
-

-

-

-

-

3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุ่มบริหารต่างๆ ในโรงเรียน
จากประเด็นกลยุทธที่ 1-5 และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 1-8 (เป้าประสงคที่ 1-6) ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัด
15 ตัวชี้วัด การวิเคราะห ปัจจัยภายในและภายนอกของกลุมบริหาร สรุปไดวา
กลุมบริหารวิชาการตอบสนองตอประเด็นกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดวยการกระจาย
อานาจและการมีสวนรวม วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 1 เพื่อใหมีความคลองตัว โปรงใสในการบริหารจัดการ และ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 2 เพือ่ ใหมรี ะบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ขมแข็ง ตัวชีว้ ดั ที่ 1 รอยละของการบริหารทรัพยากร
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของการบริหารบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด และ
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของการบริหารกลุมบริหารวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเป็นสาคัญเพื่อมุงสูมาตรฐานสากล วัตถุประสงค
เชิงกลยุทธที่ 3 เพือ่ ใหมหี ลักสูตรสงเสริมความเป็นเลิศตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพตามความตองการของผูเ รียน
และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 4 เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของการประเมินผลระดับชาติ
มีระดับดี ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของผูเรียนที่เป็นตัวแทนเขารวมประกวดแขงขันทางวิชาการประสบความสาเร็จ และ
ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของผูเรียนที่สามารถคิดวิเคราะหสรางสรรค
ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5 เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 6 เพื่อใหครูมีศักยภาพสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของครูที่ไดรับการอบรม
เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของนักเรียนที่ศึกษาตอระดับอุดมศึกษา และตัวชี้วัดที่ 13 รอยละของ
ผูเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับ 2.5
ประเด็นกลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 7
เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของผูเรียน
ที่ผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรับผิดชอบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ระดับดี
และประเด็นกลยุทธที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม วัสดุ อุปกรณ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 8
เพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให มี บ รรยากาศที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู ตั ว ชี้ วั ด ที่ 15 มี แ หล ง การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลายครบ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
กลุมบริหารงบประมาณตอบสนองตอประเด็นกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดวยการ
กระจายอานาจและการมีสวนรวม วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 1 เพื่อใหมีความคลองตัวโปรงใสในการบริหารจัดการ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 2 เพือ่ ใหมรี ะบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ขมแข็ง ตัวชีว้ ดั ที่ 1 รอยละของการบริหารทรัพยากร
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของการบริหารบรรลุมาตรฐานการศึกษา ที่กาหนด และ
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของการบริหารกลุมบริหารงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5 เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของครูที่ไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
และประเด็นกลยุทธที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดลอม วัสดุ อุปกรณ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 8
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ตัวชี้วัดที่ 15 มีแหลงการเรียนรูที่หลากหลายครบทุก
กลุมสาระการเรียนรู
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กลุมบริหารงานบุคคลตอบสนองตอประเด็นกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดวยการกระจาย
อานาจและการมีสว นรวม วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1 เพือ่ ใหมคี วามคลองตัว โปรงใสในการบริหารจัดการ และวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธที่ 2 เพื่อใหมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของการบริหารทรัพยากร
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของการบริหารบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
และตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของการบริหารกลุมบริหารงานบุคคลบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5 เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของครูที่ไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
และประเด็นกลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 7
เพื่ อ ให ผู เรี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นั ย มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค ตั ว ชี้ วั ด ที่ 14 ร อ ยละ
ของผูเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรับผิดชอบ วินัย คุณธรรมจริยธรรมระดับดี
กลุม บริหารทัว่ ไปตอบสนองตอประเด็นกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดวยการกระจายอานาจ
และการมีสวนรวม วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 1 เพื่อใหมีความคลองตัวโปรงใสในการบริหารจัดการและวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธที่ 2 เพื่อใหมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง ตัวชี้วัดที่ 1 รอยละของการบริหารทรัพยากรบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของการบริหารบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
และตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการบริหารกลุมบริหารทั่วไปบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 7
เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ตัวชี้วัดที่ 14 รอยละของ
ผูเรียนที่ผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรับผิดชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ระดับดี
และประเด็นกลยุทธที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดลอมวัสดุ อุปกรณ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 8
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และตัวชี้วัดที่ 15 มีแหลงการเรียนรูที่หลากหลายครบ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
กลุมนโยบายและแผนตอบสนองตอประเด็นกลยุทธที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลดวยการกระจาย
อานาจและการมีสวนรวม วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 1 เพื่อใหมีความคลองตัวและโปรงใสในการบริหารจัดการและ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 2 เพือ่ ใหมรี ะบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ขมแข็ง ตัวชีว้ ดั ที่ 1 รอยละของการบริหารทรัพยากร
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของการบริหารบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
และตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของการบริหารกลุมนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 5 เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่ 6 เพื่อใหครูมีศักยภาพสูงขึ้น ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของครูที่ไดรับการอบรม
เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
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3.3 แนวทางการจัดการศึกษาของกลุ่มบริหารต่างๆ ในโรงเรียน
3.3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุม บริหารวิชาการแลวนัน้ ไดดาเนินการ
กาหนดเป้าหมายของกลุมดวยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค โดยพิจารณา
ความเหมาะสม สอดคลองกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดลอมที่ไดทาการวิเคราะห สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นผูมีคุณธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการและระบบประกันคุณภาพภายในของกลุมใหมีประสิทธิภาพ พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรูเ พือ่ ใหผเู รียนมีความเป็นเลิศ มีศกั ยภาพเป็นพลโลกและมีคณ
ุ ลักษณะ
อันพึงประสงคบนพืน้ ฐานของความเป็นไทย สงเสริมใหครูพฒ
ั นาศักยภาพการจัดการเรียนรูแ ละพัฒนางาน จัดและพัฒนา
แหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
เป้าประสงค์ (Goals)
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิชาการใหมีความคลองตัวและโปรงใส
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในกลุมบริหารวิชาการใหมีประสิทธิภาพเขมแข็ง
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความเป็นเลิศ
4. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพเป็นพลโลก
5. สงเสริมใหครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง
และพัฒนางาน
6. สงเสริมใหครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูและการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
7. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
บนพื้นฐานของความเป็นไทย
8. จัดและพัฒนาแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารวิชาการ
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมบริหารวิชาการ และไดทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค อีกทั้งศึกษากลยุทธที่โรงเรียนไดกาหนดไปแลวนั้น กลุมบริหารวิชาการจึงไดจัดทากรอบ
แผนกลยุทธ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อใหมีความคลองตัว
และโปรงใสในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนางานเพื่อการ เพื่อใหการจัดหาและใชวัสดุ
บริหารจัดการ
อุปกรณตางๆ เป็นไปอยางมี
อยางมีประสิทธิภาพ
ระบบ คลองตัว โปรงใส และ
ตรวจสอบได

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. รอยละของการบริหาร
ทรัพยากรบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กาหนด
3. รอยละของการบริหาร
กลุมบริหารวิชาการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อใหมีหลักสูตรสงเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองตอ
ความถนัด และศักยภาพ
ตามความตองการของผูเรียน
4. เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- กิจกรรมการจัดทาคูมือ
“เรียนรูอยางไรใหมีความสุข”
2. โครงการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมขับเคลื่อนทักษะ
การคิดและทักษะศตวรรษที่
21 สูหองเรียน
- กิจกรรมพัฒนาระบบ
การวัดผลและประเมินผล
สูมาตรฐานสากล
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเป็นเลิศ
- กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
โอลิมปิกวิชาการ

1. เพื่อใหมีหลักสูตรสงเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองตอ
ความถนัด และศักยภาพ
ตามความตองการของผูเรียน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน
3. เพื่อพัฒนาผูเรียนเป็น
พลโลก

1. รอยละของการประเมิน
ผลระดับชาติอยูในระดับดีมาก
2. รอยละของผูเรียนที่เป็น
ตัวแทนเขารวมประกวด
แขงขันทางวิชาการประสบ
ความสาเร็จ (ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับประเทศ
และนานาชาติ)
3. รอยละของผูเรียนที่
สามารถคิดวิเคราะหสรางสรรค
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของทุกกลุมสาระการเรียนรู
เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 4

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อใหมีหลักสูตรสงเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองตอ
ความถนัด และศักยภาพ
ตามความตองการของผูเรียน
4. เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก
(ตอ)

- กิจกรรมความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตรสาขาเคมี
- กิจกรรมบริหารศูนย
พัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนวิชาเคมี
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนหองเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร (ม.ตน)
- กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
(ม.ปลาย)
- กิจกรรมวิเทศสัมพันธ
- กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
เพชรยอดมงกุฎ
4. โครงการสงเสริมสนับสนุน
พิเศษ
- กิจกรรมบริการทาง
วิชาการรวมกับหนวยงาน
ภายนอก
- กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมหองเรียนสีเขียว
- กิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ
(สอวน.) สาขาเคมี กรุงเทพฯ

1. เพื่อใหมีหลักสูตรสงเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองตอ
ความถนัด และศักยภาพ
ตามความตองการของผูเรียน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน
3.เพื่อพัฒนาผูเรียนเป็น
พลโลก

1. รอยละของการประเมิน
ผลระดับชาติอยูในระดับดีมาก
2. รอยละของผูเรียนที่เป็น
ตัวแทนเขารวมประกวด
แขงขันทางวิชาการประสบ
ความสาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และนานาชาติ)
3. รอยละของผูเรียนที่
สามารถคิดวิเคราะหสรางสรรค
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของทุกกลุมสาระการเรียนรู
เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 4
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อใหมีหลักสูตรสงเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองตอ
ความถนัด และศักยภาพ
ตามความตองการของผูเรียน
4. เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก
(ตอ)

- กิจกรรมศูนย พสวท.
ศูนยโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี)
- กิจกรรมศูนยสะเต็มศึกษา
ภาคกรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนหองเรียนมุงสูสากล
(TGC)
- กิจกรรม Enrichment
and Extension Program
(E.E.P)
5. โครงการพัฒนาระบบ
เครือขายและอินเทอรเน็ต
เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การใชเทคโนโลยี
- กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน

1. เพื่อใหมีหลักสูตรสงเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองตอ
ความถนัด และศักยภาพ
ตามความตองการของผูเรียน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน
3.เพื่อพัฒนาผูเรียนเป็น
พลโลก

1. รอยละของการประเมินผล
ระดับชาติอยูในระดับดีมาก
2. รอยละของผูเรียนที่เป็น
ตัวแทนเขารวมประกวด
แขงขันทางวิชาการประสบ
ความสาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และนานาชาติ)
3. รอยละของผูเรียนที่
สามารถคิดวิเคราะห
สรางสรรค
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของทุกกลุมสาระการเรียนรู
เพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 4

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อใหครูไดพัฒนาองคความรู
ตามความสามารถเฉพาะตน
และมีสมรรถนะดานวิชาการ
เพิ่มขึ้น

1. รอยละของครูที่ไดรับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
2. รอยละของนักเรียนที่ศึกษา
ตอระดับอุดมศึกษา
3. รอยละของผูเรียนมี
ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา
ในระดับ 2.5

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5. เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนางาน
6. เพื่อใหครูมีศักยภาพสูงขึ้น - กิจกรรมนิเทศภายใน
ตรวจติดตาม กากับคุณภาพ
มาตรฐานการเรียนการสอน
2. โครงการวิจัยพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
7. เพื่อใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบมีวินัยมีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม
ที่พึงประสงค

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสงเสริมคุณภาพ
มาตรฐานดานความดี
มีคุณธรรม
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
- กิจกรรมตลาดนัด
B.D.Point

เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค และคานิยม
พื้นฐาน 12 ประการ
ตามนโยบายของรัฐ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
รอยละของผูเรียนที่ผาน
การประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ดานความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรม ระดับดีมาก

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู

โครงการ
1. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อการจัดสภาพ
แวดลอมที่เอื้อตอการใชชีวิต
ในสถานศึกษาอยางมีความสุข
- กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรู
และพิพิธภัณฑ
- กิจกรรมพัฒนาหองสมุด
2. โครงการแหลงเรียนรูเพื่อ
การบริการสาธารณชน
- กิจกรรมคายของ
กลุมสาระตางๆ
- กิจกรรมสูชุมชนของ
กลุมสาระฯ ตางๆ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
มีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทุกกลุมสาระการเรียนรู
หองสมุด รวมทั้งแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย
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การนากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารวิชาการสู่การปฏิบตั ิ
จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธของกลุม บริหารวิชาการแลวไดพิจารณาจัดทาแนวทางการนากลยุทธ จุดเนนของกลุมไปสูการปฏิบัติตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โดยกาหนด
โครงการตัวชี้วัดความสาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ แลวกาหนด BL พื้นฐาน พรอมทั้งกาหนดเป้าหมายลวงหนา 5 ปีงบประมาณไดดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ
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1. เพื่อใหมีความคลองตัว 1. โครงการพัฒนางานเพื่อการ
และโปรงใสในการบริหาร บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
จัดการ
2. เพื่อใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง

3. เพื่อใหมีหลักสูตร
สงเสริมความเป็นเลิศ
ตอบสนองตอความถนัด
และศักยภาพตาม
ความตองการของผูเรียน
4. เพื่อใหผูเรียนมี
ศักยภาพเป็นพลโลก

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
สูความเป็นเลิศ
5. โครงการสงเสริมสนับสนุนพิเศษ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. รอยละของการบริหาร
ทรัพยากรบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหารบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
3. รอยละของการบริหารกลุม
บริหารวิชาการบรรลุตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
4. รอยละของการประเมินผล
ระดับชาติอยูในระดับดีมาก
5. รอยละของผูเรียนที่เป็น
ตัวแทนเขารวมประกวดแขงขัน
ทางวิชาการประสบความสาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษ า
ระดับประเทศ และนานาชาติ)

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ ปี
BL
แผนเดิม 2559
96
100
95

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
99
98
97

ปี
2563
100

95

100

96

97

98

99

100

95

100

96

97

98

99

100

84

90

85

86

87

88

89

83

85

85

87

89

91

93

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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5. เพื่อใหครูไดพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน
6. เพื่อใหครูมีศักยภาพ
สูงขึ้น

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

6. โครงการพัฒนาระบบเครือขาย
และอินเทอรเน็ตเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการใชเทคโนโลยี

6. รอยละของผูเรียนที่สามารถ
คิดวิเคราะหสรางสรรค
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น
อยางนอยรอยละ 4
8. รอยละของครูที่ไดรับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
9. รอยละของนักเรียนที่ศึกษา
ตอระดับอุดมศึกษา
10. รอยละของผูเรียนมีผลการ
เรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับ
2.5
11. รอยละของผูเรียนที่ผานการ
ประเมินคุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค ดานความรับผิดชอบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมพื้นฐาน ระดับดีมาก

7. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
8. โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

7. เพื่อใหผูเรียนมีความ 9. โครงการสงเสริมคุณภาพ
รับผิดชอบมีวินัย
มาตรฐานดานความดีมีคุณธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
ปี
BL
แผนเดิม 2559

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

90

100

92

94

96

98

100

84

85

86

87

88

89

90

80

100

90

93

96

99

100

99

100

100

100

100

100

100

86

100

87

88

89

90

91

99

100

100

100

100

100

100
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ ปี
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
BL
แผนเดิม 2559
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 10. โครงการพัฒ นาอาคารสถานที่ 12. มีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 95
100
97
ให มี บ รรยากาศที่ เอื้ อต อ เพื่อการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ ทุกกลุมสาระการเรียนรู
การเรียนรู
การใช ชี วิ ต ในสถานศึ ก ษาอย า งมี
ความสุข
11. โครงการแหล งเรี ย นรูเพื่ อ การ
บริการสาธารณชน

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
98
99
100

ปี
2563
100

3.3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอม ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมบริหารงบประมาณ แลวนั้น
ไดดาเนินการกาหนดเป้าหมายของกลุมดวยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค
โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคลองกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดลอมที่ไดทาการวิเคราะห สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
บริหารจัดการงานงบประมาณใหเกิดประโยชน คุมคา คุมทุน เนนประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหการบริการ
บนพื้นฐานของความถูกตอง เป็นธรรม โปรงใสและตรวจสอบได
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานในกลุมบริหารงบประมาณ ใหเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน บรรลุเป้าหมายและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษา พัฒนาระบบการจัดการดานพัสดุและสินทรัพย การเงิน การบัญชีใหเป็นไป
ดวยความถูกตอง ตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน สงเสริม พัฒนาครู ใหมีความรูความเขาใจในระเบียบปฏิบัติงาน
งบประมาณ สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาโดยความรวมมือของผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานภายนอก
ใหมีสวนรวมในการบริหาร จัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน นิเทศกากับ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน จัดทาระบบควบคุมภายใน และวางแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อการพัฒนางานอยางตอเนื่องและเป็นระบบ
เป้าประสงค์ (Goals)
1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได
2. เสริมสรางความรู ความเขาใจแกผูใชบริการในทุกงานอยางตอเนื่อง
3. มีระบบประกันคุณภาพ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน
กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมบริหารงบประมาณ และไดทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค อีกทั้งศึกษากลยุทธที่โรงเรียนไดกาหนดไปแลวนั้น กลุมบริหารงบประมาณจึงไดจัดทา
กรอบแผนกลยุทธ ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อใหมีความคลองตัว
และโปรงใสในการบริหาร
จัดการ

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการพัฒนางานเพื่อ
การบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
- กิจกรรมจัดซื้อ จัดจาง
วัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ
และซอมบารุงคอมพิวเตอร
กลุมบริหารงบประมาณ
- กิจกรรมติดตาม
ตรวจสอบภายใน
- กิจกรรมดานสาธารณูปโภค
- กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือขายขอมูลการเงินและ
พัสดุ

1. เพื่อสนองตอบหลัก
ธรรมาภิบาลอยางเป็นรูปธรรม
2. เพื่อจัดระบบการดาเนินงาน
ใหเป็นไปดวยความถูกตอง
โปรงใสและตรวจสอบได
3. เพื่อสนับสนุนและอานวย
ความสะดวกกับครู นักเรียน
และบุคลากรทุกหนวยงาน
ในโรงเรียน
4. เพื่อบารุงรักษาอุปกรณ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
พรอมใชงาน
5. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดทาขอมูลและการให
บริการขอมูลตางๆ
6. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโปรแกรมการเงินและ
พัสดุใหเป็นปัจจุบัน
และทันสมัย

1. รอยละของการบริหาร
ทรัพยากรบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กาหนด
3. รอยละของการบริหาร
กลุมบริหารงบประมาณ
บรรลุตามวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5. เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง โครงการพัฒนาศักยภาพครู
พัฒนางาน
และบุคลากรทางการศึกษา
- กิจกรรมประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร (กลุมบริหาร
งบประมาณ)

1. เพื่อใหครูและบุคลากร
4. รอยละของครูที่ไดรับการ
มีความรู ความเขาใจในการ อบรมเพื่อพัฒนาตน
ปฏิบัติงานการเงิน พัสดุ และ พัฒนางาน
การควบคุม ตรวจสอบภายใน
2. เพื่อใหครูและบุคลากร
ที่ปฏิบัติหนาที่งานการเงิน
งานพัสดุสามารถปฏิบัติ
หนาที่ถูกตองตามระเบียบฯ
3. เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี
ในการทางานและอยูรวมกัน

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู

โครงการ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อการจัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการใชชีวิตใน
สถานศึกษาอยางมีความสุข
- กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
สานักงานกลุมบริหาร
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน 5. มีแหลงการเรียนรู
และสภาพแวดลอมของ
ที่หลากหลาย
สานักงานกลุมบริหาร
งบประมาณ
2. เพื่ออานวยความสะดวก
ในการรับบริการและมีพื้นที่
เพียงพอในการใหบริการ

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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การนากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารงบประมาณสู่การปฏิบัติ
จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารงบประมาณแลวไดพิจารณาจัดทาแนวทางการนากลยุทธ จุดเนนของกลุมไปสูการปฏิบัตไิ ดตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
โดยกาหนดโครงการ ตัวชี้วัดความสาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ แลวกาหนด BL พื้นฐาน พรอมทั้งกาหนดเป้าหมายลวงหนา 5 ปีงบประมาณไดดังนี้
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดวามสาเร็จ

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

1. โครงการพัฒนางานเพื่อการ
1. รอยละของการบริหาร
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรบรรลุวัตถุประสงคอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหารบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
3. ร อ ยละของการบริ ห ารกลุ ม
บริ ห ารงบประมาณบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ

95

100

ปี
2559
96

95

100

96

97

98

99

100

95

100

96

97

98

99

100

2. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู 4. รอยละของครูที่ไดรับการอบรม
และบุคลากรทางการศึกษา
เพือ่ พัฒนาตน พัฒนางาน

88

100

90

93

96

99

100

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 3. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 5. มีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่ อการจั ด สภาพแวดล อมที่ เอื้ อ
ใหมีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการใชชีวิตในสถานศึกษาอยาง
ตอการเรียนรู
มีความสุข

95

100

97

98

99

100

100

1.เพื่อใหมีความ
คลองตัวและโปรงใส
ในการบริหารจัดการ

5. เพื่อใหครูไดพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน

ปี
2560
97

ปี
2561
98

ปี
2562
99

ปี
2563
100

3.3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
จากการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกของกลุ ม บริ ห ารงานบุ ค คล แล ว นั้ น
ไดดาเนินการกาหนดเป้าหมายของกลุมบริหารงานบุคคล ดวยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบดวย วิสัยทัศน
พันธกิจ เป้าประสงค โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคลองกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดลอมที่ไดทา
การวิเคราะห สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุมบริหารงานบุคคลเป็นหนวยงานที่มุงเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ครู และบุคลากรอยางมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
พันธกิจ (Mission)
กลุมบริหารงานบุคคล เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพือ่ พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขวัญและ
กาลังใจ พัฒนาตนเองตามศักยภาพและพัฒนางาน
2. เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นคนดี เกง มีลักษณะเป็นผูนา อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
3. เพื่อใหผูปกครอง ชุมชน รัก ศรัทธา และมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
กรอบแผนกลยุทธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมบริหารงานบุคคล และไดทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค อีกทั้งศึกษากลยุทธที่โรงเรียนไดกาหนดไปแลวนั้น กลุมบริหารงานบุคคล จึงไดจัดทา
กรอบแผนกลยุทธ ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อใหมีความคลองตัว
โปรงใส ตรวจสอบได และ
การมีสวนรวม
2. เพื่อใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการพัฒนางานเพื่อ
การบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
- กิจกรรมพัฒนาสานักงาน
กลุมบริหารงานบุคคล
- กิจกรรมพัฒนาระดับชั้น
และครูที่ปรึกษา

1. เพื่อจัดทาเอกสาร
สานักงาน ระเบียบ แนว
ปฏิบัติงานของกลุมบริหาร
งานบุคคล
2. เพื่อบารุงรักษา เครื่องมือ
และอุปกรณสานักงาน
3. เพื่อจัดระบบการบริหาร
อยางมีระบบ สามารถตรวจ
สอบได และสนับสนุนในการ
จัดการเรียนการสอน

1. รอยละของการบริหาร
ทรัพยากรบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กาหนด
3.รอยละของการบริหารกลุม
บริหารงานบุคคลบรรลุตาม
วัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อสงเสริมใหครูมีการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
2. เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ
บาเหน็จ ความชอบ
ใหถูกตองและเป็นปัจจุบัน
3. เพื่อสงเสริมใหครูเลื่อน
วิทยฐานะที่สูงขึ้น

4. รอยละของครูที่ไดรับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
5. รอยละของครูที่มีขอมูล
ทะเบียนประวัติและบาเหน็จ
ความชอบเป็นปัจจุบันและ
เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
6. รอยละของครูที่ไดเลื่อน
วิทยฐานะที่สูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5. เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง โครงการพัฒนาศักยภาพครู
พัฒนางาน
และบุคลากรทางการศึกษา
- กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู
- กิจกรรมพัฒนาระบบ
ทะเบียนประวัติและบาเหน็จ
ความชอบ
- กิจกรรมศึกษาดูงาน /
แลกเปลี่ยนเรียนรู / เพิ่ม
ประสบการณ

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
7. เพื่อใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค

โครงการ
โครงการสงเสริมคุณภาพ
มาตรฐานดานความดี
มีคุณธรรม
- กิจกรรมคณะสี

- กิจกรรมป้องกันและ
แกไขปัญหาสิ่งเสพติด

- กิจกรรมสงเสริมกิจการ
นักเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
ความรับผิดชอบ ไดแสดงออก
ถึงศักยภาพตามวัย
อยางเหมาะสม
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
ความสามัคคี รูแพ รูชนะ
รูอภัย และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
1. เพื่อป้องกันและแกไข
ปัญหาสิ่งเสพติดใหแกนักเรียน
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน มี
ภูมิคุมกันที่ดีตอสิ่งตองหาม
มีความรูเทาทัน
1. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
คุณสมบัติของลูกบดินทรที่ดี
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี
ความรูความสามารถ และ
ทักษะชีวิต
3. เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่
ประกอบคุณงามความดีใหได
รับการยกยอง และประกาศ
เกียรติคุณ

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7. รอยละของผูเรียนที่ผาน
การประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ดานความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
ระดับดีมาก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

7. เพื่อใหผูเรียนมีความ
- กิจกรรมสงเสริม
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม ประชาธิปไตย
จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค
(ตอ)
- กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

- กิจกรรมรักษาดินแดน
- กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน

1. เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
ใหแกนักเรียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผูตามที่ดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามใหเกิดขึ้น
กับนักเรียน ปลูกจิตสานึก
และแนวทางการดาเนินชีวิต
ตามหลักศาสนาที่ตนเคารพ
2. นักเรียนไดประสบการณ
ตรงจากการเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนาและนาไปสูการ
ปฏิบัติไดจริง
3. นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
- เพื่อฝึกนักเรียนใหเป็นผูมี
ระเบียบวินัยและความเป็นผูนา
1. เพื่อเสริมสรางประสบการณ
ในการดูแลตนเองและ
ชวยเหลือผูอื่นใหแกนักเรียน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และความภาค
ภูมิใจใหเกิดขึ้นกับนักเรียน
และนาไปใชใหเกิดประโยชน
ในการดาเนินชีวิตของตนเอง
ในสังคม
3. เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียน
ไดมีสวนรวมในการดูแลชวย
เหลือนักเรียน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7. รอยละของผูเรียนที่ผาน
การประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ดานความรับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
ระดับดีมาก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

7. เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิด - กิจกรรมสงเสริมวินัยและ
ชอบ มีวินัย มีคุณธรรม
ความประพฤตินักเรียน
จริยธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค
(ตอ)

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อนักเรียนเป็นผูมี
ระเบียบวินัย เขาใจในการใช
สิทธิและหนาที่ สามารถดารง
อยูในโรงเรียนไดอยางมี
ความสุข ภายใตกฎระเบียบ
ของโรงเรียน
2. เพื่อใหครูและบุคลากรที่
เกี่ยวของเขาใจบทบาท และ
สามารถนาไปปฏิบัติในการ
รวมสรางระเบียบวินัยใหแก
นักเรียน

7. รอยละของผูเรียนที่ผาน
การประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดานความรับผิดชอบ
วินัย คุณธรรม ระดับดีมาก

- กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 1. เพื่อใหนักเรียนไดรับการ
ปกป้องและคุมครองความ
ปลอดภัยทั้งดานอุบัติเหตุ
และปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้น
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรางความตระหนักใน
การรักษาความปลอดภัยของ
โรงเรียนใหแกนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
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การนากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารงานบุคคลสู่การปฏิบัติ
จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารงานบุคคลแลวไดพิจารณาจัดทาแนวทางการนากลยุทธ จุดเนนของกลุมไปสูการปฏิบัตไิ ดตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โดยกาหนด
โครงการตัวชี้วัดความสาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ แลวกาหนด BL พื้นฐาน พรอมทั้งกาหนดเป้าหมายลวงหนา 5 ปีงบประมาณไดดงั นี้
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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1. เพื่อใหเกิดความ
คลองตัว โปรงใส
ตรวจสอบได
และการมีสวนรวม
2. เพื่อใหมีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่เขมแข็ง

โครงการ

ตัวชี้วัดวามสาเร็จ

1.โครงการพัฒนางาน
เพื่อการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. รอยละของการบริหารทรัพยากรบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหารบรรลุมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด
3. รอยละของการบริหารกลุมบริหารงาน
บุคคลบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ

5. เพื่ อ ให ค รู ไ ด พั ฒ นา 2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู 4. รอยละของครูที่ไดรับการอบรมเพื่อ
และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตน พัฒนางาน
ตนเอง พัฒนางาน
5. รอยละของครูที่มีขอมูลทะเบียน
ประวัติและบาเหน็จความชอบเป็น
ปัจจุบันและเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
6. รอยละของครูที่ไดเลื่อนวิทยฐานะที่
สูงขึ้น

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

95

90

ปี
2559
96

ปี
2560
97

ปี
2561
98

ปี
2562
99

ปี
2563
100

95

90

96

97

98

99

100

95

90

96

97

98

99

100

80

100

90

93

96

99

100

80

85

90

95

100

100

100

85

85

90

95

100

100

100
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โครงการ
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

7. เพื่อใหผูเรียน
3. โครงการสงเสริมคุณภาพ
มีความรับผิดชอบ มีวินัย มาตรฐานดานความดี
มีคณ
ุ ธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค

ตัวชี้วัดวามสาเร็จ
7. รอยละของผูเรียนที่ผ  านการประเมิน
คุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค ด า นความ
รับ ผิด ชอบ วินัย คุณ ธรรม จริย ธรรม
ระดับดีมาก

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม
99

100

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
2559
100

ปี
2560
100

ปี
2561
100

ปี
2562
100

ปี
2563
100

3.3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมบริหารทั่วไปแลวนั้น ไดดาเนินการ
กาหนดเป้าหมายของกลุมดวยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค โดยพิจารณา
ความเหมาะสม สอดคลองกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดลอมที่ไดทาการวิเคราะห สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
อาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม สะอาด สวยงาม ปลอดภัย มีคุณภาพเอื้อตอการจัดการเรียนรู สงเสริมสนับสนุนให
ผูเรียน ครู บุคลากร และชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางมีความสุข นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ระบบความปลอดภัย เอื้อตอการจัดการเรียนรู รวมทั้งสงเสริมการจัด
สุขอนามัย โภชนาการ ใหมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี สนับสนุนสงเสริมพัฒนาระบบงานสารบรรณ โดยการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในระบบงาน สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมใหสะอาด สวยงาม ปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู
2. เพื่อจัดแหลงเรียนรูหลากหลาย และจัดสาธารณูปโภคใหเพียงพอ
3. เพื่อจัดกิจกรรมดานสุขอนามัย และโภชนาการ เพื่อใหมีสุขภาพกาย และสภาพจิตที่ดีกับนักเรียน
ครู และบุคลากร
4. เพื่อนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใชในการพัฒนางานในทุกระบบ
5. เพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโรงเรียนตอผูเกี่ยวของ และสาธารณชนอยางทั่วถึง
6. เพื่อจัดกิจกรรมใหนักเรียน ครู ชุมชน และหนวยงานภายในและภายนอก มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อสงเสริมความสัมพันธ
กรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริหารทั่วไป
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุม บริหารทัว่ ไป และไดทบทวนวิสยั ทัศน
พันธกิจ เป้าประสงค อีกทัง้ ศึกษากลยุทธทโี่ รงเรียนไดกาหนดไปแลวนัน้ กลุม บริหารทัว่ ไป จึงไดจดั ทา กรอบแผนกลยุทธ
ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อใหมีความคลองตัว
โปรงใส ในการบริหารจัดการ
2. เพื่อใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง

1. โครงการพัฒนางานเพื่อ
การบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธเพื่อการ
บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
- กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
สารบรรณ
- กิจกรรมพัฒนาระบบการ
บริการงานโสตทัศนศึกษา

1.เพื่อใหการบริหารจัดการ
งานกลุมบริหารทั่วไปเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
ไดรับขอมูลขาวสารอยาง
รวดเร็วและทั่วถึง
3.เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ
โสตทัศนศึกษาที่ทันสมัย
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

1. รอยละของการบริหาร
ทรัพยากรบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กาหนด
3. รอยละของการบริหาร
กลุมบริหารทั่วไปบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

7. เพื่อใหผูเรียนมีความ
1. โครงการสงเสริมคุณธรรม
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม มาตรฐานดานความดี
จริยธรรมและคานิยม
มีคณ
ุ ธรรม
ที่พึงประสงค
- กิจกรรมศูนยขาวเยาวชน
- กิจกรรม อย.นอย
เพื่อผูบริโภค
2. โครงการสัมพันธชุมชน
- กิจกรรมสัมพันธชุมชน
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
และฟันเพื่อชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหผูเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ความรับผิดชอบ วินัย
คุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงจากการ
จัดการและนาเสนอขอมูล
ขาวสาร
3. เพื่อใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณตรงจาก
กิจกรรม อย.นอย
เพื่อผูบริโภค
4. เพื่อนาความรูสูชุมชน
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. รอยละของผูเรียนที่ผาน
การประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ความรับผิดชอบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ระดับดีมาก

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรู

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อ
จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การใชชีวิตในสถานศึกษา
อยางมีความสุข
- กิจกรรมการจัดการงาน
สาธารณูปโภค
- กิจกรรม Big Cleaning
Day

1. เพื่อใหมีอาคารสถานที่
สิ่งแวดลอมและแหลงเรียนรู
ที่มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู
2. เพื่อใหมีระบบบริการ
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ลิฟท
ที่มีคุณภาพ
3. เพื่อสรางความสามัคคี
และความรับผิดชอบรวมกัน
ในการพัฒนาสถานที่และ
สิ่งแวดลอม

5. มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
ครบทุกกลุมสาระฯ
6. รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
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การนากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มบริหารทั่วไปสู่การปฏิบัติ
จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธของกลุมบริหารทั่วไปแลวไดพจิ ารณาจัดทาแนวทางการนากลยุทธ จุดเนนของกลุมไปสูการปฏิบัติไดตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
โดยกาหนดโครงการตัวชี้วัดความสาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ แลวกาหนด BL พื้นฐาน พรอมทั้งกาหนดเป้าหมายลวงหนา 5 ปีงบประมาณไดดังนี้
ข้อมูล เป้าหมายปี
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
พื้นฐาน สุดท้ายของ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัดวามสาเร็จ
BL
แผนเดิม ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2559 2560 2561 2562 2563
95
1. เพื่อใหมีความคลองตัว 1. โครงการพัฒนางานเพื่อการ 1. รอยละของการบริหารทรัพยากร
95
96
97
98
99 100
โปรงใสในการบริหารจัดการ บริหารจัดการอยางมี
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหมีระบบประกัน
2. รอยละของการบริหารบรรลุ
ประสิทธิภาพ
95
95
96
97
98
99 100
2. โครงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง ประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ การบริ ห าร 3. รอยละของการบริหารกลุมบริหาร
95
95
96
97
98
99 100
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ทั่ ว ไปบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

3. โครงการส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
มาตรฐานดานความดีมีคุณธรรม
- กิจกรรมศูนยขาวเยาวชน
- กิจกรรม อย.นอย
เพื่อผูบริโภค

4. ร อ ยละของผู เ รี ย น ที่ ผ า น การ
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค
ความรั บ ผิ ด ชอบ วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ระดับดีมาก

99

100

100

100

100

100

100

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ
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4. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให 4. โครงการพัฒนาอาคาร
มี บ รรยากาศที่ เอื้ อ ต อ การ สถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใช
เรียนรู
ชีวิตในสถานศึกษาอยางมี
ความสุข
5. โครงการความเป็นเลิศ
ในการบริการชุมชน

ตัวชี้วัดวามสาเร็จ
5. มีแหลงการเรียนรูที่มีบรรยากาศ
ที่เอื้อตอการเรียนรู
6. รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม
95

100

95

100

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2559 2560 2561 2562 2563
97
98
99 100 100
97

98

99

100

100

3.3.5 กลุ่มนโยบายและแผน
จากการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกของกลุ ม นโยบายและแผนแล ว นั้ น
ไดดาเนินการกาหนดเป้าหมายของกลุมดวยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค
โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคลองกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดลอมที่ไดทาการวิเคราะห สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุมนโยบายและแผนเป็นหนวยงานหลักในการวางแผนเชิงกลยุทธ เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและ
ขับเคลื่อนองคกรไปสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พัฒนาระบบ
การจัดการสารสนเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสูโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑรางวัล
OBECQA
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อใหมีธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2559-2563)
2. เพื่อใหมีแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน (พ.ศ.2559-2563)
3. เพื่อใหมีแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2559-2565)
4. เพื่อใหมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม ครบถวน ทันสมัย มีประโยชนตอการบริหารจัดการศึกษา
5. เพื่อใหมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
6. เพื่อใหมีพรรณนางาน (Job Description) โครงสรางและแนวทางการบริหารของโรงเรียน
(Flow Chart) เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน
7. เพื่อใหเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
กรอบแผนกลยุทธ์กลุ่มนโยบายและแผน
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมนโยบายและแผน และไดทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค อีกทั้งศึกษากลยุทธที่โรงเรียนไดกาหนดไปแลวนั้น กลุมนโยบายและแผน จึงไดจัดทา
กรอบแผนกลยุทธ ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อใหมีความคลองตัว
และโปรงใสในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง

โครงการ
1. โครงการพัฒนางานเพื่อ
การบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
3. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อใหการบริหาร
ทรัพยากรบรรลุตาม
วัตถุประสงค
2. เพื่อใหมีการนาขอมูล
สารสนเทศไปใชเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหได
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. เพื่อใหโอกาสนักเรียนทุกคน
อยางเทาเทียมกันในการ
เขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ของโรงเรียน

1. รอยละของการบริหาร
ทรัพยากรบรรลุตาม
วัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กาหนด
3. รอยละของการบริหารกลุม
นโยบายและแผนบรรลุ
วัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.เพื่อใหครูบรรจุใหมและ
ครูยายมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
บดินทรเดชา
2.เพื่อใหครูบรรจุใหมและ
ครูยาย สามารถทางานรวม
กับบุคลากรของโรงเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

1. รอยละของครูบรรจุใหม
และครูยายที่เขารับการอบรม
เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
2. รอยละของความพึงพอใจ
ในการทางานรวมกันระหวาง
บุคลากรของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5. เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง โครงการพัฒนาเสริมสราง
พัฒนางาน
วัฒนธรรมบดินทรเดชา
(ครูบรรจุใหมและครูยาย)

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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การนากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ
จากการจัด ท ากรอบแผนกลยุ ท ธของกลุ ม นโยบาบและแผนแล ว ได พิ จ ารณาจั ด ท าแนวทางการน ากลยุท ธ จุ ด เน น ของกลุ ม ไปสู การปฏิ บั ติ ได ต ามวัต ถุป ระสงค เชิ งกลยุ ท ธ
โดยกาหนดโครงการตัวชี้วัดความสาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ แลวกาหนด BL พื้นฐาน พรอมทั้งกาหนดเป้าหมายลวงหนา 5 ปีงบประมาณไดดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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1. เพื่อใหมีความคลองตัวและ 1. โครงการพัฒนางานเพื่อ
โปรงใสในการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการอยางมี
2. เพื่อใหมีระบบประกันคุณภาพ ประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาระบบ
ภายในที่เขมแข็ง
สารสนเทศ
3. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. รอยละของการบริหาร
ทรัพยากรบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กาหนด
3. รอยละของการบริหาร
กลุมนโยบายและแผนบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ

ข้อมูล
พื้นฐาน
(BL)
95

เป้าหมาย
สุดท้ายของ
แผนเดิม
100

ปี
2559
96

95

100

96

95

100

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
97
98
99

ปี
2563
100

97

98

99

100

97

98

99

100

96
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

5. เพื่อให ครูได พัฒ นาตนเอง
พัฒนางาน

5. โครงการพัฒนาเสริมสราง
วัฒนธรรมบดินทรเดชา
(ครูบรรจุใหมและครูยาย)

4. รอยละของครูที่ไดรับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน
5. รอยละของความพึงพอใจ
ในการทางานรวมกันระหวาง
บุคลากรของโรงเรียน

ปี
2559

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562

ปี
2563

95

100

100

100

100

100

95

96

97

98

99

100

ข้อมูล
พื้นฐาน
(BL)

เป้าหมายปี
สุดท้ายของ
แผนเดิม

97

90

3.3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยแลวนั้น
ไดดาเนินการกาหนดเป้าหมายของกลุมดวยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค
โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคลองกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดลอมที่ไดทาการวิเคราะห สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มุงสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการใชทักษะภาษาไทย พัฒนาผูเรียน
ทางดานการอาน การเขียน การฟัง การดูและการพูด คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาและทักษะการคิดอยางมี
วิจารญาณ ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง สรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรมอยูบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษภาษาใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสูความเป็นเลิศ
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ
บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะทางดานการอาน
การเขียน การฟัง การดูและการพูด คิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ทักษะ การคิดอยางมีวิจารญาณ ใชภาษาไทย
ไดอยางถูกตอง สงเสริมผูเรียนใหมีนิสัยรักการอานและรักการศึกษาคนควาดวยตนเอง และสงเสริมผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานภาษาไทยใหเป็นแบบอยางในการใชภาษาไทย
เป้าประสงค์ (Goals)
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญไดรับการพัฒนาเพื่อใหสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรทองถิ่นของสถานศึกษา
2. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การฟัง การดูและการพูด มีกระบวนการคิดวิเคราะห
สังเคราะห และประเมินคา ทักษะการคิดอยางมีวิจารญาณ ใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง
3. ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควา
4. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาไทยไดรับการสงเสริมใหเป็นแบบอยางในการใชภาษาไทย
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยสูความเป็นเลิศ
5. บุคลากรในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดรับการพัฒนาความรูความสามารถทางดานการจัด
การเรียนการสอนโดยการนิเทศภายใน (coaching and mentoring) สงเสริมใหบุคลากรไดรับการ
พัฒนาตนเองทั้งทางดานวิชาการและเทคโนโลยี
กรอบแผนกลยุทธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และได
ทบทวนจัดทาวิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค อีกทั้งศึกษากลยุทธที่โรงเรียนไดกาหนดไปแลวนั้น กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยจึงไดจัดทากรอบแผนกลยุทธ ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อใหมีความคลองตัว
และโปรงใสในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการพัฒนางาน
เพื่อการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน
- กิจกรรมคุณธรรมดีเดน
เนนผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยม
- กิจกรรมความเป็นเลิศ
ในการบริการชุมชน

1. เพื่อใหนักเรียนไดฝึก
ทักษะทางภาษาไทยอยาง
เต็มตามศักยภาพของตนเอง
โดยมีสื่ออุปกรณที่เหมาะสม
กับความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียน
2. เพื่อใหครูมีวัสดุ อุปกรณ
และสื่อนวัตกรรมที่ใชใน
การเรียนการสอนเพื่อปรับวิธี
เรียนเปลี่ยนวิธีสอน
3. เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษา

1. รอยละของการบริหาร
ทรัพยากร บรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กาหนด

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อใหมีหลักสูตรสงเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองตอ
ความถนัดและศักยภาพตาม
ความตองการของผูเรียน
4. เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

1. โครงการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเป็นเลิศ

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรความ
สามารถพิเศษเพิ่ม
ประสบการณ และขยาย
ประสบการณภาษาไทย
2. เพื่อสงเสริมศักยภาพของ
นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางดานภาษาไทย
3. เพื่อใหนักเรียนไดเพิ่มพูน
ประสบการณและขยาย
ประสบการณ
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
ฝึกทักษะการฟัง การพูด
การอาน การเขียน

1. รอยละของการประเมินผล
ระดับชาติอยูในระดับดีมาก
2. รอยละของผูเรียนที่เป็น
ตัวแทนเขารวมประกวด
แขงขันทางวิชาการประสบ
ความสาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และ
ตางประเทศ)
3. รอยละของผูเรียนที่
สามารถคิดวิเคราะห
สรางสรรค
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5. เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง 1. โครงการพัฒนาครูและ
พัฒนางาน
บุคลากรทางการศึกษา
6. เพื่อใหครูมีศักยภาพสูงขึ้น - กิจกรรมมาตรฐานการ
สอนยอดสะทอนนวัตกรรม
เป็นเลิศ
2. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อใหครูมีสื่อนวัตกรรม
ที่ใชในการเรียนการสอนเพื่อ
ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน
2. เพื่อใหครูสามารถผลิตสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อใชในการเรียนการสอนได
3. เพื่อใหครูมีวิจัยในชั้นเรียน

1.รอยละของครูที่ไดรับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน
2. รอยละของผูเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา
ในระดับ 2.5

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

7. เพื่อใหผูเรียนมีความ
โครงการสงเสริมคุณภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม มาตรฐานดานความดี
จริยธรรมและคานิยม
มีคุณธรรม
ที่พึงประสงค

วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ดานความรับผิดชอบ วินัย
คุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อใหนักเรียนมีจิตสานึก
ในความเป็นไทย มีคานิยม
ที่ดีและอนุรักษสิ่งแวดลอม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
รอยละของผูเรียนที่ผานการ
ประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคดานความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรมระดับดีมาก

การนากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสู่การปฏิบัติ
จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยแลวไดพิจารณาจัดทาแนวทางการนากลยุทธ จุดเนนของกลุม ไปสูการปฏิบัตไิ ดตามวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
โดยกาหนดโครงการตัวชี้วัดความสาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ แลวกาหนด BL พื้นฐาน พรอมทั้งกาหนดเป้าหมายลวงหนา 5 ปีงบประมาณไดดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดวามสาเร็จ

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
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1. เพื่อใหมีความคลองตัว 1. โครงการพัฒนางานเพื่อ
และโปรงใสในการบริหาร การบริหารจัดการอยางมี
จัดการ
ประสิทธิภาพ
2. เพื่ อให มี ระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง

1. รอยละของการบริหารทรัพยากร
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหารบรรลุมาตรฐาน
การศึกษาที่กาหนด

95

100

ปี
2559
96

95

100

96

97

98

99

100

3. เพื่อใหมีหลักสูตร
สงเสริมความเป็นเลิศ
ตอบสนองตอความถนัด
และศักยภาพตาม
ความตองการของผูเรียน
4. เพื่อใหผูเรียน
มีศักยภาพเป็นพลโลก

3. รอยละของการประเมินผลระดับชาติ
อยูในระดับดีมาก
4. รอยละของผูเรียนที่เป็นตัวแทนเขา
รวมประกวดแขงขันทางวิชาการ ประสบ
ความสาเร็จ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และนานาชาติ)
5. รอยละของผูเรียนที่สามารถ
คิดวิเคราะห สรางสรรค

84

85

85

86

87

88

89

83

100

85

87

89

91

93

90

100

92

94

96

98

99

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเป็นเลิศ

ปี
2560
97

ปี
2561
98

ปี
2562
99

ปี
2563
100

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
5. เพื่อใหครูไดพัฒนา
ตนเองและ พัฒนางาน
6. เพื่อใหครูมีศักยภาพ
สูงขึ้น

โครงการ
5. โครงการพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา
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7. เพื่อใหผูเรียนมีความ 7. โครงการสงเสริมคุณภาพ
รับผิดชอบมีวินัย
มาตรฐานดานความดี
มีคุณธรรม จริยธรรมและ มีคณ
ุ ธรรม
คานิยมที่พึงประสงค

ตัวชี้วัดวามสาเร็จ
6. รอยละของครูที่ไดรับการอบรมเพื่อ
พัฒนาตน พัฒนางาน
7. รอยละของผูเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย
ทุกรายวิชาในระดับ 2.5
8. รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงคดานความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ระดับดีมาก

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ ปี
BL
แผนเดิม 2559
80
95
90

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
93
96
99

ปี
2563
100

86

95

87

88

89

90

91

99

100

100

100

100

100

100

3.3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรแลวนั้น
ไดดาเนินการกาหนดเป้าหมายของกลุมดวยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค
โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคลองกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดลอมที่ไดทาการวิเคราะห สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมุงเนนใหนักเรียนเป็นผูประพฤติดี มีความรู มีทักษะการเรียนรู การคิด
การแกปัญหา มีทักษะชีวิตดารงชีวิตอยางมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กาวลาทันเทคโนโลยี เจียระไน
อัจฉริยภาพเป็นเลิศทางคณิตศาสตรสูมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาบุคลากรเพือ่ จัดกระบวนการเรียนรูท สี่ ง เสริมใหผเู รียนเป็นผูป ระพฤติดี มีความรู พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร เสริมสรางทักษะชีวิต ดารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและกาวลาทันเทคโนโลยี พรอมทั้ง
สงเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร สูมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ (Goals)
1. นักเรียนเป็นผูประพฤติดี มีความรู สามารถใชทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ทักษะชีวิต
ในการแกปัญหา และนาไปใชในชีวิตประจาวันไดอยางเหมาะสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางดานคณิตศาสตรสูมาตรฐานสากล
4. ครูไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
กรอบแผนกลยุทธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และได
ทบทวนจัดทาวิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค อีกทั้งศึกษากลยุทธที่โรงเรียนไดกาหนดไปแลวนั้น กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรจึงไดจัดทากรอบแผนกลยุทธ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อใหมีความคลองตัว
และโปรงใสในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เขมแข็ง

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

โครงการพัฒนางานเพื่อ
การบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร

1. เพื่อใหมีสื่อและอุปกรณ
ในการจัดการเรียนการสอน
ใหบรรลุตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
2. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
ดานวิชาคณิตศาสตร

1. รอยละของการบริหาร
ทรัพยากร บรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กาหนด

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

3. เพื่อใหมีหลักสูตรสงเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองตอ
ความถนัดและศักยภาพตาม
ความตองการของผูเรียน
4. เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเป็นเลิศ
- กิจกรรมการจัดการเรียน
สอนนักเรียนความสามารถ
พิเศษ

1. เพื่อใหมีหลักสูตรสงเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองตอ
ความถนัดและศักยภาพตาม
ความตองการของผูเรียน
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
แสดงออกถึงความสามารถ
ดานคณิตศาสตร
3. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ
ดานคณิตศาสตรสามารถ
สอบแขงขันรายการตางๆ
ในระดับประเทศได

1. รอยละของการประเมินผล
ระดับชาติอยูในระดับดีมาก
2. รอยละของผูเรียนที่เป็น
ตัวแทนเขารวมประกวด
แขงขันทางวิชาการประสบ
ความสาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และนานาชาติ)
3. รอยละของผูเรียนที่
สามารถคิดวิเคราะห
สรางสรรค

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรไปสูความเป็น
มาตรฐานสากล
2. เพื่อใหครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองใหทันกับระบบ
3. เพื่อใหครูใชวิจัย
ในชั้นเรียนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

1. รอยละของครูที่ไดรับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน
2. รอยละของผูเรียนมีผลการ
เรียนเฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับ
2.5

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5. เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง 1. โครงการพัฒนาครูและ
พัฒนางาน
บุคลากรทางการศึกษากลุม
6. เพื่อใหครูมีศักยภาพสูงขึ้น สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
2. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

- 90 -

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

7. เพื่อใหผูเรียนมีความ
โครงการสงเสริมคุณภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม มาตรฐานดานความดี
จริยธรรมและคานิยม
มีคุณธรรม
ที่พึงประสงค

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคดานความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
และจริยธรรม

รอยละของผูเรียนที่ผานการ
ประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคดานความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรม ระดับดีมาก

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการเรียนรู

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อการจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการใชชีวิตอยางมี
ความสุข
- กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงหองศูนยวิชา
คณิตศาสตร

เพื่อพัฒนาปรับปรุงหองศูนย มีแหลงเรียนรูดาน
วิชาคณิตศาสตรใหเป็น
คณิตศาสตรที่ใชเทคโนโลยี
แหลงเรียนรูที่ใชเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
สมัยใหมและมีสภาพ
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนรู

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

การนากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่การปฏิบัติ
จากการจัดทากรอบแผนกลยุทธของกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร แลว ไดพิจารณาจัดทาแนวทางการนากลยุทธ จุดเนนของกลุมไปสูการปฏิบัติไดตามวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ โดยกาหนดโครงการ ตัวชี้วัดความสาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ แลวกาหนด BL พื้นฐาน พรอมทั้งกาหนดเป้าหมายลวงหนา 5 ปีงบประมาณไดดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด(KPI)

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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1. เพื่ อ ให มี ค วามคล อ งตั ว และ 1. โครงการพั ฒ นางานเพื่ อ
โปรงใสในการบริหารจัดการ
การบริ ห ารจั ด การอย า งมี
2. เพื่ อ ให มี ร ะบบปรั บ คุ ณ ภาพ ประสิทธิภาพ
ภายในที่เขมแข็ง

1. รอยละของการบริหาร
ทรัพยากร บรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละของการบริหารบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด

3. เพื่อใหมีหลักสูตรสงเสริมความ
เป็ น เลิ ศตอบสนองต อความถนั ด
และศั กยภาพตามความต องการ
ของผูเรียน
4. เพื่ อ ให ผู เรีย นมี ศั ก ยภาพเป็ น
พลโลก

3. รอ ยละของการประเมิ น ผล
ระดับชาติอยูในระดับดี
4. ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ เป็ น
ตัวแทนเขารวมประกวดแขงขัน
ทางวิชาการประสบความสาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และนานาชาติ)
5. รอยละของผูเรียนที่สามารถ
คิดวิเคราะหสรางสรรค

2. โครงการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูเรียนสูความเป็นเลิศ

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
ปี 2559
(BL)
แผนเดิม
95
100
96

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563
97

98

99

100

95

100

96

97

98

99

100

84

85

85

86

87

88

89

83

100

85

86

87

88

89

90

100

92

94

96

98

100

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.เพื่อใหครูไดพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

6.เพื่อใหครูมีศักยภาพสูงขึ้น

โครงการ

ตัวชี้วัด(KPI)

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร
6. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

6. รอยละของครูที่ไดรับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
ปี 2559
(BL)
แผนเดิม
96
95
80

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563
97

98

99

100

7. รอยละของผูเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา
ในระดับ 2.5

86

95

87

88

89

90

91

7. เพื่อใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ
มีวินัย มีคุณ ธรรม จริยธรรมและ
คานิยมที่พึงประสงค

8. รอยละของผูเรียนที่ผานการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
ดานความรับผิดชอบ วินัย
คุณธรรมจริยธรรมระดับดีมาก

96

100

100

100

100

100

100

8. เพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให มี 8. โครงการพัฒนาอาคาร
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
สถานที่เพื่อการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ใชชีวิตอยางมีความสุข

9. มีแหลงเรียนรูดาน
คณิตศาสตรที่ใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย

95

100

97

98

99

100

100

3.3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วนั้น
ได้ดำาเนินการกำาหนดเป้าหมายของกลุ่มด้วยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่ได้ทำาการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ มีทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติเชิงระบบ มีการบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความสามารถในการแข่งขัน มีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากลและนำาไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์
ในการดำารงชีวิต
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถแข่งขันและมีความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์สมู่ าตรฐานสากล
2. เพื่อให้นักเรียนนำาวิทยาศาสตร์ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ในการดำารงชีวิต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ในสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะสำาคัญในศตวรรษที่ 21
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการบูรณาการสูก่ ารสร้างสรรค์ผลงานทีท่ าำ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
และการดำารงชีวิต
กรอบแผนกลยุทธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์ปจั จัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และได้ทบทวนจัดทำา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่โรงเรียนได้กำาหนดไปแล้วนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำา
กรอบแผนกลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้มีความคล่องตัว
และโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

โครงการพัฒนางาน
เพื่อการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์

1. เพื่อให้มีสื่อและอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุตามตัวชี้วัดของ
หลักสูตร
2. เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านวิชาวิทยาศาสตร์

1.ร้อยละของการบริหาร
ทรัพยากรบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กำาหนด

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

3. เพื่อให้มีหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองต่อ
ความถนัด และศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนความ
สามารถพิเศษ
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
การโครงงาน
- กิจกรรมประกวดโครง
งานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- กิจกรรมส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันทางด้าน
วิทยาศาสตร์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และ
ความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
3. เพื่อพัฒนาส่งเสริม
นักเรียนให้สามารถแข่งขันใน
เวทีทั้งในและต่างประเทศได้
4. ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
5. ผู้เรียนสามารถนำาความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากกิจกรรมเสริมและ
เพิ่มพูนประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
1. ร้อยละของการประเมิน
ผลระดับชาติอยู่ในระดับดี
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทางวิชาการประสบ
ความสำาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และ
นานาชาติ)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
พัฒนางาน
ครูและบุคลากรทาง
6. เพื่อให้ครูมีศักยภาพสูงขึ้น การศึกษาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผลิตนวัตกรรมสื่อการสอน
- กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษา
อังกฤษ
2. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

1. เพื่อให้บุคลากรในกลุ่ม
สาระมีการพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการ
2. เพื่อให้บุคลากรในกลุ่ม
สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษา
อังกฤษ
3. เพื่อให้บุคลากรในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนไป
พัฒนาสื่อนวัตกรรม

1. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน
2. ร้อยละของผู้เรียนมีผล
การเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา
ในระดับ 2.5

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์

โครงการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานด้านความดี
มีคุณธรรม
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ด้านความรับผิดชอบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ระดับดีมาก

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

โครงการ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข
- กิจกรรมห้องเรียนสื่อผสม
- กิจกรรมปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

เพื่อพัฒนาปรับปรุง
มีแหล่งการเรียนรู้ด้าน
ห้องเรียนสื่อผสมและห้อง วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้
เทคโนโลยีและมีสภาพ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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การนำากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การปฏิบัติ
จากการจัดทำากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วได้พิจารณาจัดทำาแนวทางการนำากลยุทธ์ จุดเน้นของกลุ่มไปสู่การปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
โดยกำาหนดโครงการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ์ แล้วกำาหนด BL พื้นฐาน พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมายล่วงหน้า 5 ปีงบประมาณได้ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด(KPI)

1. เพื่อให้มีความคล่องตัว
และโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

1. โครงการพั ฒ นางานเพื่ อ
การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา

1. ร้ อ ยละของการบริ ห าร
ทรัพยากร บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้ อ ยละของการบริ ห าร
บรรลุม าตรฐานการศึก ษา
ที่กำาหนด

3. เพื่ อ ให้ มี ห ลั ก สู ต ร
ส่ ง เสริ ม ความเป็ น เลิ ศ
ตอบสนองต่ อความถนั ด
และศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน
4. เพื่ อ ใ ห้ ผู้ เรี ย น มี
ศักยภาพเป็นพลโลก

3. โครงการพั ฒ นาการจั ด 3. ร้อยละของการประเมินผล
การเรีย นการสอนกลุ่ มสาระ ระดับชาติอยู่ในระดับดีมาก
4. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ เป็ น
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตั วแ ท น เข้ าร่ ว ม ป ระ ก ว ด
แข่ ง ขั น ทางวิ ช าการประสบ
4. โครงการพั ฒ นาศั กยภาพ ความสำ า เร็จ (ระดั บ เขตพื้ น ที่
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
การศึกษา ระดับประเทศ และ
นานาชาติ)
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
ปี 2559
(BL)
แผนเดิม
95
100
96

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563
97

98

99

100

95

100

96

97

98

99

100

84

85

85

86

87

88

89

83

100

85

86

87

88

89

90

100

92

94

96

98

100
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5.เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ พั ฒ นา
ตนเอง พัฒนางาน
6.เพื่ อ ให้ ค รู มี ศั ก ยภาพ
สูงขึ้น

5. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ของกลุ่มสาระการเรียน รู้
วิทยาศาสตร์
6. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วัด(KPI)
6. ร้อยละของครูที่ได้รับ
การอบรมเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน
7. ร้อยละของผู้เรียนมีผล
การเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา
ในระดับ 2.5

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
ปี 2559
(BL)
แผนเดิม
80
95
82

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2560 ปี 2561

ปี 2562

ปี2563

84

86

88

90

86

95

87

88

89

90

91

7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ 7. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
รับผิดชอบมีวินัย
มาตรฐานด้านความดี
มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีคณ
ุ ธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

8. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรมระดับดีมาก

99

100

100

100

100

100

100

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา 8. โครงการพัฒนาอาคาร
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
สถานที่เพื่อการจัดสภาพ
ต่อการเรียนรู้
แวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข

9. มีแหล่งการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย

95

100

97

98

99

100

100

3.3.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรมแล้วนั้น ได้ดาำ เนินการกำาหนดเป้าหมายของกลุ่มด้วยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนและสภาพแวดล้อม
ที่ได้ทำาการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ ( Vision )
ผูเ้ รียนมีความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม มีจติ สำานึกสาธารณะในความเป็นพลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ ( Mission )
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมทุกมิติ
รอบด้านโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นสำาคัญสอดคล้องคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์บนพืน้ ฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อไปสู่มาตรฐานสากลอย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าประสงค์ ( Goals )
1. ผู้เรียนมีศักยภาพทั้งด้านวิชาการควบคู่คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเพื่อไปสู่มาตรฐานสากล
3. ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ เกิดความรักและความหวงแหนชุมชนของตนเอง
5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถนำาความรูด้ ้านภูมิปญ
ั ญาและวัฒนธรรมบนพืน้ ฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรอบแผนกลยุทธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรมและได้ทบทวนจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อีกทั้งศึกษากลยุทธ์ที่โรงเรียนได้กำาหนด
ไปแล้วนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำากรอบแผนกลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้มีความคล่องตัว
และโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

โครงการพัฒนางานเพื่อการ
บริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
ให้ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. ส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อ
นวัตกรรมการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนสอน
ให้มีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของการบริหาร
ทรัพยากรบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กำาหนด

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

3. เพื่อให้มีหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนอง
ต่อความถนัด
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษา
รายวิชาเจ้าพระยาบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี)
- หลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ
- หลักสูตรกฎหมายก้าวไกล
สู่อาเซียน
2. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- จัดการเรียนการสอน
รายวิชาพระพุทธศาสนาโดย
พระสงฆ์
- กิจกรรมสอบธรรมศึกษา
- กิจกรรมยุวศาสนพิธีกร
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
- กิจกรรมการขับเคลื่อน
การคิดสู่ห้องเรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไปสู่
ความเป็นเลิศด้านกฎหมาย
ภูมิศาสตร์และอื่นๆ

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ
กลุ่มสาระให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

1. ร้อยละของการประเมิน
ผลระดับชาติอยู่ใน
ระดับดีมาก
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันทางวิชาการประสบ
ความสำาเร็จ (ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับประเทศ
และนานาชาติ)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

5. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และพัฒนางาน
6. เพื่อให้ครูมีศักยภาพสูงขึ้น ของกลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
2. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
ให้ตรงตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. เพื่อให้ครูมีงานวิจัยใน
ชั้นเรียนและวิจัยเต็มรูปแบบ
(วิจัย 5 บท)
3. ส่งเสริมให้ครูมีสื่อ
นวัตกรรมการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
1. ร้อยละของครูที่ได้รับ
การอบรมเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน
2. ร้อยละของผู้เรียนมีผล
การเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา
ในระดับ 2.5

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์

1. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานด้านความดี
มีคุณธรรม
- กิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธ
- กิจกรรมจัดสอบธรรมศึกษา
- กิจกรรมวันสำาคัญทาง
ศาสนา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรมระดับดีมาก

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

โครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อการจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข
- กิจกรรมห้องอาเซียนศึกษา

เพื่อพัฒนาและจัดหาสื่อ
มีแหล่งการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทีห่ ลากหลาย
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในห้องอาเซียนศึกษา
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ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

การนำากลยุทธ์และจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ
จากการจัดทำากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษษ ศาสนาและวัฒ นธรรมแล้ว ได้พิ จารณาจัดทำาแนวทางการนำากลยุท ธ์ จุดเน้นของกลุ่มไปสู่การปฏิบั ติ
ได้ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยกำาหนดโครงการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ์ แล้วกำาหนด BL พื้นฐาน พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมายล่วงหน้า 5 ปีงบประมาณได้ดังนี้
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด(KPI)

1. เพื่อให้มีความคล่องตัว
และโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อ ให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

1. โครงการพัฒนางานเพื่อการ
บริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยล ะของการบริหาร
ทรัพยากร บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหารบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาที่กำาหนด

3. เพื่อให้มีหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองต่อ
ความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของ
ผู้เรียน

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

3. ร้อยละของการประเมินผล
ระดับชาติอยู่ในระดับดีมาก
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ทางวิชาการประสบความสำาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษ า
ระดับประเทศและนานาชาติ)
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
ปี 2559
(BL)
แผนเดิม
96
95
100

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปี2563

97

98

99

100

95

100

96

97

98

99

100

84

85

85

86

87

88

89

83

100

85

86

87

88

89

90

100

92

94

96

98

100

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด(KPI)
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5. เพื่อให้ครูได้พัฒ นาตนเอง 5. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และพัฒนางาน
และบุคลากรทางการศึกษาของ
6. เพื่อให้ครูมีศักยภาพสูงขึ้น กลุม่ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
6. โครงการวิจัยคุณภาพการศึกษา

6. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
อบรมเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
7. ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลการเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา
ในระดับ 2.5

7. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม มาตรฐานด้านความดีมีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
ปี 2559
(BL)
แผนเดิม
80
95
90

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563
93

96

99

100

86

95

87

88

89

90

91

8. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ วินัย
คุณธรรมจริยธรรม ระดับดีมาก

99

100

100

100

100

100

100

8. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 9. มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อการจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื้อ
ต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

95

100

97

98

99

100

100

3.3.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาแล้วนั้น ได้ดำาเนินการกำาหนดเป้าหมายของกลุ่มด้วยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดล้อมที่ได้ทำาการ
วิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาในด้านสุขภาพ สมรรถภาพและศักยภาพ
ด้านกีฬาไทย และกีฬาสากล รักการออกกำาลังกาย มีเจตคติที่ดีตามหลักปรัชญาของโรงเรียน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษาไปสูค่ วามเป็นมาตรฐาน
สากล จัดกิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการออกกำาลังกาย พัฒนาสุขภาพตนเอง ความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดหลักสูตร สร้างวินัยและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ และสามารถดำารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
2. ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติ
3. บุคลากรมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนในด้านสุขภาพ กีฬา และคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการออกกำาลังกายและการเล่นกีฬา
กรอบแผนกลยุทธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จากการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
และได้ทบทวนจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อีกทั้งศึกษากลยุทธ์ที่โรงเรียนได้กำาหนดไปแล้วนั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงได้จัดทำากรอบแผนกลยุทธ์ ดังนี้

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลด้วยการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เพื่อให้มีความคล่องตัว
และโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนางานเพื่อ
เพื่อให้มีสื่อและอุปกรณ์
การบริหารจัดการอย่างมี
ในการจัดการเรียนการสอน
ประสิทธิภาพ
ให้บรรลุตามมาตรฐาน
- กิจกรรมจัดการเรียนการ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
1. ร้อยละของการบริหาร
ทรัพยากร บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กำาหนด

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

3. เพื่อให้มีหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนอง
ต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
- กิจกรรม มหกรรรม กีฬา
ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม
“นิลุบลเกม”
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
- กิจกรรมสนับสนุนและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษด้านกีฬา
วอลเลย์บอล

1. เพื่อให้มีหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองต่อ
ความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถ
และทักษะด้านกีฬา
ความสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ
รู้อภัย การทำางานเป็น
หมู่คณะ

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
1. ร้อยละของการประเมิน
ผลระดับชาติอยู่ในระดับดี
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันประสบความสำาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และ
นานาชาติ)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

5. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง 1. โครงการพัฒนาครูและ
พัฒนางาน
บุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
6. เพื่อให้ครูมีศักยภาพสูงขึ้น สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา
2. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและ
บุคลากรไปสู่ความเป็น
มาตรฐานสากล
2. เพื่อให้ครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองให้ทันกับระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
3. เพื่อให้ครูในกลุ่มสาระใช้
ผลการวิจัยในชั้นเรียนไป
พัฒนาสื่อนวัตกรรม

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
1. ร้อยละของครูที่ได้รับ
การอบรมเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน
2. ร้อยละของผู้เรียนมีผล
การเรียนเฉลี่ยทุกรายวิชา
ในระดับ 2.5

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
โครงการส่งเสริมคุณภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม มาตรฐานด้านความดี
จริยธรรมและค่านิยม
มีคุณธรรม
ที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
และจริยธรรม

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียน
ที่ผ่านการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ระดับดีมาก

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

โครงการ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีแหล่งการเรียนรู้
ด้านสุขศึกษาและการกีฬา
ที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพ

การนำากลยุทธ์และจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสู่การปฏิบัติ
จากการจัดทำากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาแล้วได้พิจารณาจัดทำาแนวทางการนำากลยุทธ์ จุดเน้นของกลุ่มไปสู่การปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ โดยกำาหนดโครงการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ์ แล้วกำาหนด BL พื้นฐาน พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมายล่วงหน้า 5 ปีงบประมาณได้ดังนี้
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดวามสำาเร็จ

ข้อมูล เป้าหมายปี
พืน้ ฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

1. เพื่อให้มีความคล่องตัว
และโปร่งใสในการบริหาร
จัดการ
2. เพื่อ ให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

1. โครงการพั ฒ นางานเพื่ อ 1. ร้อยละของการบริหารทรัพยากร
การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหารบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาที่กำาหนด

95

100

ปี
2559
96

95

100

96

97

98

99

100

3. เพื่อให้มีหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนอง
ต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
4. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

84

85

85

86

87

88

89

83

100

90

91

92

93

94

90

100

92

94

96

98

100

3. ร้อยละของการประเมินผลระดับชาติ
อยู่ในระดับดี
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นตัวแทนเข้า
ร่วมประกวดแข่งขันประสบความสำาเร็จ
(ระดัเขพื้ที่การศึกษาระดับประเทศ
และนานาชาติ)
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์

ปี
2560
97

ปี
2561
98

ปี
2562
99

ปี
2563
100

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดวามสำาเร็จ

5. เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ พั ฒ นาตน
พัฒนางาน
6. เพื่ อให้ ครู มี ศั กยภ าพ
สูงขึ้น

5. โครงการพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
6. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

6. ร้ อ ยละของครูที่ ไ ด้ รับ การอบรม
เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
7. ร้ อ ยละของผู้ เรีย นมี ผ ลการเรี ย น
เฉลี่ยทุกรายวิชาในระดับ 2.5

80

7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
7. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
รับผิดชอบมีวินัย มีคุณธรรม มาตรฐานด้านความดี
จริยธรรมและ
มีคณ
ุ ธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

8. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

95

ปี
2559
90

ปี
2560
93

ปี
2561
96

ปี
2562
99

ปี
2563
100

86

95

87

88

89

90

91

8. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย น ที่ ผ่ า น การ
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ วินัย คุณ ธรรม
จริยธรรม ระดับดีมาก

99

100

99

99

100

100

100

9. มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

95

100

97

98

99

100

100

3.3.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแล้วนั้น
ได้ดำาเนินการกำาหนดเป้าหมายของกลุ่มด้วยการทบทวนเป้าหมายเดิม อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
โดยพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดล้อมที่ได้ทำาการวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทางร่างกายและมีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ให้เป็น
ผู้มีคุณธรรมมีความรู้ทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์สู่สากลอีกทั้ง
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความเป็นไทยอย่างมีความสุข
พันธกิจ (Mission)
พัฒนากระบวนการ การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะทางศิลปะ
ร่วมกับนำาเทคโนโลยีมาใช้ นำาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ร่วมกับการทำางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีเจตคติ
คุณธรรม บนพื้นฐานในการพัฒนาความเป็นไทยเพื่อนำาเสนอผลงานทางศิลปะสู่มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจทักษะทางด้านศิลปะและการทำางานร่วมกัน
2. ผูเ้ รียนมีความรู้ ความสามารถ คิดแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีและความสามารถในการสือ่ สาร ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนสำาหรับการดำารงชีพในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์บนพื้นฐาน
ความเป็นไทยโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
ได้ตามมาตรฐานสากล
4. ครูกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะได้รบั การพัฒนาทักษะ การถ่ายทอดความรูใ้ ห้ผเู้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตลอดจนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
กรอบแผนกลยุทธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และได้ทบทวนจัดทำา
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อีกทัง้ ศึกษากลยุทธ์ทโี่ รงเรียนได้กาำ หนดไปแล้วนัน้ กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะจึงได้จดั ทำา
กรอบแผนกลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

1. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว โครงการพัฒนางาน
โปร่งใสในการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารจัดการ
2. เพื่อให้มีระบบประกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
- กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

1. เพื่อให้งานด้านวิชาการ
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์
2. เพื่อให้การดำาเนินกิจกรรม
ภายในและภายนอกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

1. ร้อยละของการบริหาร
ทรัพยากร บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กำาหนด

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

3. เพื่อให้มีหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองต่อ
ความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนทัศนศิลป์
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนดนตรีไทย
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนนาฏศิลป์
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนวงโยธวาทิต
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนวงดนตรีลูกทุ่ง
วงดนตรีและวงสตริงคอมโบ
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนขับร้องประสานเสียง

1. เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะ
ด้านศิลปะ
- สาระทัศนศิลป์
- สาระดนตรีสากลและ
ดนตรีไทย
- สาระนาฏศิลป์
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มี
อัจฉริยภาพด้านศิลปะของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เผยแพร่ผลงานและ
ความสามารถสู่ระดับสากล

1. ร้อยละของการประเมิน
ผลระดับชาติอยู่ในระดับดี
มาก
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันประสบความสำาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และนานาชาติ)
3. ร้อยละของผู้เรียน
ที่สามารถคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
พัฒนางาน
ครูและบุคลากรทาง
6. เพื่อให้ครูมีศักยภาพสูงขึ้น การศึกษาของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ
2. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้ครูแสวงหา
ความรู้และแหล่งเรียนรู้
เพื่อนำามาใช้ในการจัด
การเรียนการสอน
3. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะใช้ผลการ
วิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน

1. ร้อยละของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะที่ได้รับ
การอบรมเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน
2. ร้อยละของผู้เรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา
ในระดับ 2.5

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ
มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงประสงค์

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานด้านความดี
มีคุณธรรม
- กิจกรรมจัดทำาพวงมาลา
วันปิยมหาราช
- กิจกรรมโขนบดินทร
- กิจกรรมไหว้ครูช่าง

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำานึกใน
ความเป็นไทย มีค่านิยมที่ดี
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการ
ทำางานเป็นหมู่คณะและ
การแสดงออกตามศักยภาพ
3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันเป็น
วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย
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ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรมระดับ ดีมาก

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

โครงการ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข
- กิจกรรมจัดนิทรรศการผล
งานของนักเรียนด้านทัศนศิลป์
- กิจกรรมการแสดงดนตรี
หัสดนตรี ดนตรีลูกทุ่ง สตริง
คอมโบ และวงโยธวาทิต
- กิจกรรมการแสดงผลงาน
คนรักดนตรีไทย
- กิจกรรมการแสดงดนตรี
นาฏศิลป์และโขน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ได้แสดงทักษะและความ
มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สามารถด้านศิลปะ
สาระทัศนศิลป์ ดนตรีและ
นาฏศิลป์
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์
ต่อสังคม
3. เพื่อสามารถนำาผลงานไป
บูรณาการและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำาวัน
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การนำากลยุทธ์และจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสู่การปฏิบัติ
จากการจัดทำากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแล้วได้พิจารณาจัดทำาแนวทางการนำากลยุทธ์ จุดเน้นของกลุ่มไปสู่การปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
โดยกำาหนดโครงการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ์ แล้วกำาหนด BL พื้นฐาน พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมายล่วงหน้า 5 ปีงบประมาณได้ดังนี้

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดวามสำาเร็จ
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แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

1. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 1. โครงการพัฒนางานเพื่อ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการอย่างมี
2. เพื่อให้มีระบบประกัน
ประสิทธิภาพ
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

1. ร้อยละของการบริหารทรัพยากร
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหารบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาที่กำาหนด

95

95

ปี
2559
96

95

95

96

97

98

99

100

3. เพื่อให้มีหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองต่อ
ความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

3. ร้อยละของการประเมินผล
ระดับชาติอยู่ในระดับดีมาก
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นตัวแทน
เข้าร่วมประกวดแข่งขันประสบ
ความสำาเร็จ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และนานาชาติ)
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์

84

85

85

86

87

88

89

83

100

90

91

92

93

94

90

100

92

94

96

98

100

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน

ปี
2560
97

ปี
2561
98

ปี
2562
99

ปี
2563
100

ตัวชี้วัดวามสำาเร็จ

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง
พัฒนางาน
6. เพื่อให้ครูมีศักยภาพ
สูงขึ้น

4. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

6. ร้อยละของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะที่ได้รับการอบรม
เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
7. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรียน
เฉลี่ยทุกวิชาในระดับ 2.5

80

7. เพื่อให้ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ
มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์

6. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานด้านความดี
มีคุณธรรม

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

7. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
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8. ร้อยละของผู้เรียน ที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรมระดับดีมาก

99

100

100

100

100

100

9. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

95

100

96

97

98

99

100

100

3.3.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีแล้วนั้น ได้ดำาเนินการกำาหนดเป้าหมายของกลุ่มด้วยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดล้อมที่ได้ทำา
การวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีอัจฉริยภาพ ก้าวล้ำาเทคโนโลยี
มีทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีการออกแบบงาน และทำางานอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล ในการดำารงชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตอย่างยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีอัจฉริยภาพ ก้าวล้ำาด้านเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีการออกแบบงาน และทำางานอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในอนาคตอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สามารถแข่งขันและมีความเป็นเลิศทางการงานและเทคโนโลยี
สู่มาตรฐานสากล
2. เพื่อให้นักเรียนนำาทักษะการทำางานไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์ในการดำารงชีวิต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม
ในสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีทักษะสำาคัญในศตวรรษที่ 21 ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ บูรณาการสูก่ ารสร้างสรรค์ผลงานทีท่ าำ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและการดำารงชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแผนกลยุทธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
ได้ทบทวนจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อีกทั้งศึกษากลยุทธ์ที่โรงเรียนได้กำาหนดไปแล้วนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงได้จัดทำากรอบแผนกลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.เพื่อให้มีความคล่องตัวและ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. เพื่อให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนางาน
เพื่อให้มีสื่อและอุปกรณ์
เพื่อการบริหารจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บรรลุตามมาตรฐาน
- กิจกรรมการจัดการเรียน ตัวชี้วัดของหลักสูตร
การสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
1. ร้อยละของการบริหาร
ทรัพยากร บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กำาหนด

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

3. เพื่อให้มีหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนอง
ต่อความถนัดและศักยภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลก

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
- กิจกรรมสนับสนุนและ
ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ
ด้านคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมค่ายทักษะ
คอมพิวเตอร์

1. เพื่อให้มีหลักสูตรส่งเสริม
ความเป็นเลิศตอบสนองต่อ
ความถนัดและศักยภาพตาม
ความต้องการของผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แสดงออกถึงความสามารถ
และทักษะด้านต่างๆ
ความสามัคคี การทำางาน
เป็นหมู่คณะ

1. ร้อยละของการประเมิน
ผลระดับชาติ อยู่ในระดับดี
มาก
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันประสบความสำาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และนานาชาติ)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

5. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตน
พัฒนางาน
6. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีศักยภาพสูงขึ้น

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

1. เพื่อให้ครูนำาความรู้ทักษะ
วิชาชีพจากการฝึกอบรม
มาพัฒนาตน พัฒนางาน
2. เพื่อให้ครูนำาความรู้มา
จัดทำาสื่อการเรียนการสอน
3. เพื่อให้ครูนำาความรู้มาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

1. ร้อยละของครูที่ได้รับการ
อบรม เพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน
2. ร้อยละของผู้เรียนรายวิชา
พื้นฐานการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมีคะแนนอยู่ใน
ระดับ 2.5
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
โครงการส่งเสริมคุณภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม มาตรฐานด้านความดี
จริยธรรมและค่านิยม
มีคุณธรรม
ที่พึงประสงค์
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้ง
บริษัทจำาลอง

1.เพื่อให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
2.เพื่อให้นักเรียนมีวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรม ระดับดีมาก

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
เพื่อการจัดสภาพแวดล้อม สำาหรับการศึกษาค้นคว้า
อาชีพและเทคโนโลยี
ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมี ที่หลากหลาย
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ความสุข
- กิจกรรมปรับปรุงห้อง
ศูนย์วิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ที่บูรณาการ
ทุกสาขาวิชา
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การนำากลยุทธ์และจุดเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ
จากการจัดทำากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีแล้วได้พิจารณาจัดทำาแนวทางการนำากลยุทธ์ จุดเน้นของกลุ่มไปสู่การปฏิบัติได้
ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยกำาหนดโครงการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ์ แล้วกำาหนด BL พื้นฐาน พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมายล่วงหน้า 5 ปีงบประมาณได้ดังนี้
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดวามสำาเร็จ

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
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1.เพื่อให้มีความคล่องตัว
1. โครงการพั ฒ นางานเพื่ อ
และโปร่งใสในการบริหาร การบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี
จัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสิทธิภาพ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
2.เพื่อให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

1. ร้อยละของการบริหารทรัพยากร
บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2. ร้ อ ยละของการบริ ห ารบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาที่กำาหนด

95

100

ปี
2559
96

95

100

96

97

98

99

100

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. โค รงก าร พั ฒ น า ก า ร
จัดการเรียนการสอน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

3. ร้ อ ยละของการประเมิ น ผล
ระดับชาติอยู่ในระดับดีมาก
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นตัวแทน
เข้ า ร่ ว มประกวดแข่ ง ขั น ประสบ
ค วาม สำ าเร็ จ (ระดั บ เข ต พื้ น ที่
การศึ ก ษา ระดั บ ประเทศ และ
นานาชาติ)
5. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ส ามารถ
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์

84

95

85

86

87

88

89

83

100

90

91

92

93

94

90

100

92

94

96

98

100

3.เพื่อให้หลักสูตรท้องถิ่น
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตอบสนองต่อความถนัด
และศักยภาพความต้องการ
ของผู้เรียน
4.เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
สู่มาตรฐานสากล

ปี
2560
97

ปี
2561
98

ปี
2562
99

ปี
2563
100

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ
BL
แผนเดิม
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัดวามสำาเร็จ

5. เพื่ อ ให้ ค รู ไ ด้ พั ฒ นาตน
พัฒนางาน
6. เพื่ อให้ ครูกลุ่ม สาระการ
เรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และ
เทคโนโลยีมีศักยภาพสูงขึ้น

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
6. โครงการวิจัยคุณ ภาพ
การศึกษา

6. ร้อยละของครูที่ได้รับการอบรม
เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
7. ร้อยละของผู้เรียนรายวิชาพื้นฐาน
ก าร งาน อ าชี พ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
มีคะแนนอยู่ในระดับ 2.5

80

7. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบมีวินัยมีคุณธรรม มาตรฐานด้านความดี
จริยธรรม และค่านิยม
มีคณ
ุ ธรรม
ที่พึงประสงค์
8. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)

95

ปี
2559
90

ปี
2560
93

ปี
2561
96

ปี
2562
99

ปี
2563
100

86

95

87

88

89

90

91

8. ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรม ระดับดีมาก

99

100

100

100

100

100

100

9. กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย

95

100

97

98

99

100

100

3.3.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แล้วนั้น ได้ดำาเนินการกำาหนดเป้าหมายของกลุ่มด้วยการทบทวนเป้าหมายเดิมอันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ โดยพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน และสภาพแวดล้อมที่ได้ทำาการวิเคราะห์
สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ การสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นมาตรฐานสากล มีทกั ษะชีวติ และการทำางานร่วมกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี มาเพิ่มพูนความรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำาบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะทั้ง 4 ทักษะกับเจ้าของภาษา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ มีความเป็นเลิศในการใช้
ภาษาต่างประเทศ เพื่อนำาไปศึกษาต่อในสถาบันชั้นนำาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นำาบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสาร
รวมทั้งกระบวนการคิดวิเคราะห์
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะกับเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางด้านภาษาต่างประเทศได้รบั การพัฒนาและเพิม่ พูนศักยภาพให้สงู ขึน้
เทียบเคียงระดับมาตรฐานสากล
3. ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีแบบแผน เพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับความรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และทำางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
กรอบแผนกลยุทธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศและได้ทบทวน
จัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อีกทั้งศึกษากลยุทธ์ที่โรงเรียนได้กำาหนดไปแล้วนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศจึงได้จัดทำากรอบแผนกลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

1.เพื่อให้มีความคล่องตัวและ
โปร่งใสในการบริหารจัดการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
2. เพื่อให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

โครงการพัฒนางาน
เพื่อการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อให้มีสื่อและอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร

1. ร้อยละของการบริหาร
ทรัพยากร บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหาร
บรรลุมาตรฐานการศึกษา
ที่กำาหนด

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

3. เพื่อให้มีหลักสูตรท้องถิ่น
ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบ
สนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพความต้องการ
ของผู้เรียน
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
สู่มาตรฐานสากล

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาอื่นกับครูเจ้าของภาษา
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
- กิจกรรมเพชรยอดมงกุฎ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศด้านภาษา
ต่างประเทศ

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ
เต็มตามศักยภาพ
จากประสบการณ์ตรงกับ
เจ้าของภาษา
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับชาวต่างประเทศ
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีเบื้องต้นในการ
ค้นคว้า และติดต่อสื่อสาร
ในสังคมโลก
4. เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการ
พัฒนาตนเองในการศึกษา
ในระดับสูงต่อไป

1. ร้อยละของการประเมิน
ผลระดับชาติอยู่ในระดับดีมาก
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันประสบความสำาเร็จ
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ และ
นานาชาติ)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

5. เพื่อให้ครูได้พัฒนาตน
พัฒนางาน
6. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มีศักยภาพสูงขึ้น

1.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ
- กิจกรรมข้อตกลงทาง
วิชาการ (MOU) กับโรงเรียน
มัธยมต้าหลี่ 1 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
2. โครงการวิจัยคุณภาพ
การศึกษา

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูนำา
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการโดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

1. ร้อยละของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การอบรม
เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน
2. ร้อยละของผู้เรียนมีผล
การเรียนเฉลี่ยทุกวิชา
ในระดับ 2.5

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
โครงการส่งเสริมคุณภาพ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม มาตรฐานด้านความดี
จริยธรรมและค่านิยม
มีคุณธรรม
ที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้เรียนรู้จักแบ่งปัน
ความรู้ และประสบการณ์
ด้านภาษา แก่ผู้ด้อยโอกาส
2. ให้ผู้เรียนรู้จักความมีน้ำาใจ
และช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านความ
รับผิดชอบ วินัย คุณธรรม
จริยธรรม ระดับดีมาก

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

โครงการ
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
เพื่อการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข
- กิจกรรมห้องอาเซียนศึกษา

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสำาเร็จ

เพื่อพัฒนาและจัดหาสื่อ
มีแหล่งการเรียนรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในห้องอาเซียนศึกษาเพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
เทคโนโลยีและบรรยากาศ
เอื้อต่อการเรียนรู้
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การนำากลยุทธ์และจุดเน้นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่การปฏิบัติ
จากการจัดทำากรอบแผนกลยุทธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศแล้วได้พิจารณาจัดทำาแนวทางการนำากลยุทธ์ จุดเน้นของกลุ่มไปสู่การปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ โดยกำาหนดโครงการ ตัวชี้วัดความสำาเร็จตามกรอบแผนกลยุทธ์ แล้วกำาหนด BL พื้นฐาน พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมายล่วงหน้า 5 ปีงบประมาณได้ดังนี้
ข้อมูล เป้าหมายปี
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
พื้นฐาน สุดท้ายของ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัดวามสำาเร็จ
BL
แผนเดิม ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
2559 2560 2561 2562 2563
1.เพื่อให้มีความคล่องตัว
1. โครงการพัฒนางานเพื่อการ
1. ร้อยละของการบริหาร
95
100
96
97
98
99
100
และโปร่งใสในการบริหาร
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากร บรรลุวัตถุประสงค์
จัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของการบริหารบรรลุ
ภาษาต่างประเทศ
95
100
96
97
98
99
100
มาตรฐานการศึกษาที่กำาหนด
2.เพื่อให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
3.เพื่อให้มีหลักสูตรท้องถิ่น
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพความต้องการ
ของผู้เรียน
4.เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
สู่มาตรฐานสากล

2. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
3. โครงการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน

3. ร้อยละของการประเมินผล
ระดับชาติอยู่ในระดับดีมาก
4. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ประสบความสำาเร็จ (ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ
และนานาชาติ)
4. โค รงก ารพั ฒ น าศั ก ย ภ าพ 5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์

84

85

85

86

87

88

89

83

100

90

91

92

93

94

90

100

92

94

96

98

100

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

โครงการ

5. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระ
5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทางการศึ ก ษาของกลุ่ ม สาระ
ได้พัฒนาตนเอง พัฒนางาน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6. เพื่อให้ครูมีศักยภาพสูงขึ้น
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดวามสำาเร็จ
6. ร้อยละของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตน
พัฒนางาน

ข้อมูล เป้าหมายปี
พื้นฐาน สุดท้ายของ ปี
BL
แผนเดิม 2559
80
95
90

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
ปี
ปี
ปี
2560 2561 2562
93
96
99

ปี
2563
100

6. โครงการวิจัยคุณภาพการศึกษา 7. ร้อยละของผู้เรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ยทุกวิชา
ในระดับ 2.5

86

95

87

88

89

90

91

7. โค รงก ารส่ งเส ริ ม คุ ณ ภ าพ 8. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
มาตรฐานด้านความดีมีคุณธรรม ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความรับผิดชอบ วินัย
คุณธรรมจริยธรรม ระดับดี

99

100

99

99

100

100

100

95

100

97

98

99

100

100

8. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี 8. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 9. มีแหล่งการเรียนรู้ที่
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่ อ การจั ด สภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ หลากหลาย
ต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ส่วนที่ 4
แผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
(Medium – Term Expenditure Framework : MTEF)
การจัดทำาแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์ สิงหเสนี) ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ประกอบกับบริบทปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียน ด้วยการนำากลยุทธ์ของโรงเรียน จุดเน้น และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าโดยอาศัยฐานข้อมูลจาก
สารสนเทศ แผนงบประมาณในธรรมนูญโรงเรียนและรายงานการรับ-จ่ายด้านงบประมาณย้อนหลังมากำาหนด พร้อมกับ
การพยากรณ์ล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 กลยุทธ์ของโรงเรียน
โรงเรียนได้กาำ หนดกลยุทธ์ของโรงเรียน เพือ่ เป็นแนวทางการจัดการต่างๆ ตามทีไ่ ด้กาำ หนดทิศทางไว้ในธรรมนูญ
โรงเรียน และแผนพัฒนาการศึกษาแล้ว ดังนี้
1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการกระจายอำานาจและการมีส่วนร่วม
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมุ่งสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
5. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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4.2 กรอบประมาณการรายรับของโรงเรียน
รายการ
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1. เงินอุดหนุนการศึกษา
1.1 อุดหนุนรายหัว
1.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. เงินบำารุงการศึกษา (รายได้สถานศึกษา)
3. เงินบริจาค
รวมทั้งสิ้น (บาท)

ปี 2558
ปีปัจจุบัน

ปี 2559
ปีขอจัดตั้ง

งบประมาณ (ปีงบประมาณ)
ปี 2560
ปี 2561
คาดปีที่ 1
คาดปีที่ 2

ปี 2562
คาดปีที่ 3

ปี 2563
คาดปีที่ 4

15,793,350
3,959,190
22,193,100
6,000,000

15,734,900
3,960,000
23,621,200
6,000,000

15,700,000
3,980,000
24,000,000
6,000,000

15,700,000
3,980,000
24,000,000
6,000,000

15,700,000
3,980,000
24,000,000
6,000,000

15,700,000
3,980,000
24,000,000
6,000,000

47,945,640

49,316,100

49,680,000

49,680,000

49,680,000

49,680,000

4.3 กรอบประมาณการรายจ่ายของโรงเรียน
รายการ
แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563
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1. เงินงบประมาณ
1.1 บุคลากร
เงินเดือน
เงินวิทยฐานะ
เงินค่าจ้างประจำา
1.2 งบดำาเนินการ
1.3 งบลงทุน
2. เงินอุดหนุนการศึกษา
2.1 อุดหนุนรายหัว
2.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.3 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา
3. เงินบำารุงการศึกษา (รายได้สถานศึกษา)
4. เงินบริจาค
รวม (รายการ 1-4) (บาท)

ปี 2558
ปีปัจจุบัน

ปี 2559
ปีขอจัดตั้ง

งบประมาณ (ปีงบประมาณ)
ปี 2560
ปี 2561
คาดปีที่ 1
คาดปีที่ 2

ปี 2562
คาดปีที่ 3

ปี 2563
คาดปีที่ 4

64,694,123
6,347,500
2,695,880
55,701,760

64,700,000
6,400,000
2,690,000
54,252,440

64,800,000
6,400,000
2,690,000
55,000,000

64,800,000
6,400,000
2,690,000
55,000,000

64,800,000
6,400,000
2,690,000
55,000,000

64,800,000
6,400,000
2,690,000
55,000,000

15,793,350
3,959,190
8,236,117
22,193,100
6,000,000

15,734,900
3,960,000
8,240,000
23,621,200
6,000,000

15,700,000
3,980,000
8,200,000
24,000,000
6,000,000

15,700,000
3,980,000
8,200,000
24,000,000
6,000,000

15,700,000
3,980,000
8,200,000
24,000,000
6,000,000

15,700,000
3,980,000
8,200,000
24,000,000
6,000,000

185,621,020

185,598,540

186,770,000

186,770,000

186,770,000

186,770,000

4.4 รายละเอียดประกอบรายจ่ายตามโครงการ
รายละเอียดประกอบรายจ่ายล่วงหน้าในรอบ 5 ปี ตามกลยุทธ์และโครงการของโรงเรียนตามประมาณการ
รายรับ รายการที่ 2-4 ดังนี้
4.4.1 ปีงบประมาณ 2559
กลยุทธ์โรงเรียน

โครงการ

1. บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ด้วยการกระจายอำานาจ
และการมีส่วนร่วม

1. โครงการพัฒนางานเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน
3. โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดการเรียนการสอน 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สถานศึกษา
มุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. โครงการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
3. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยี
4. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
พิเศษ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร

1. โครงการวิจัยพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ (บาท)
เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา
12,516,540

12,600,000
-

9,000

เงิน
บริจาค

รวม
(บาท)
- 25,116,540
-

9,000

-

4,500

-

4,500
108,000

108,000

330,000

-

-

330,000

4,088,700

3,795,000

-

7,883,700

-

2,140,000

-

2,140,000

203,000

4,018,000

-

4,221,000

9,691,000

-

-

9,691,000

10,000

-

-

10,000

-

1,304,500

-

1,304,500

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

- 128 -

กลยุทธ์โรงเรียน

โครงการ

4. พัฒนาผู้เรียน
ให้มีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐานด้านความดีมีคุณธรรม
3. โครงการสัมพันธ์ชุมชน

5. พัฒนาอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม วัสดุ
อุปกรณ์

1. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่
เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ใช้ชีวิตในสถานศึกษาอย่างมี
ความสุข
2. โครงการพัฒนาเพื่อบริการ
สาธารณชน

รวมทั้งสิ้น (บาท)

งบประมาณ (บาท)
รายได้
เงินอุดหนุน
สถานศึกษา
103,000
451,100
-

รวม
(บาท)
-

103,000
451,100

35,000

-

-

35,000

754,000

1,000,000

-

1,754,000

460,000

1,413,600

-

1,873,600

28,763,840

26,271,100

-

55,034,940

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 - 2563

- 129 -

เงิน
บริจาค

4.4.2 ปีงบประมาณ 2560
กลยุทธ์โรงเรียน

โครงการ

1. บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ด้วยการกระจายอำานาจ
และการมีส่วนร่วม

1. โครงการพัฒนางานเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน
3. โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. จัดการเรียนการสอน 1.โครงการพัฒนาหลักสูตร
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สถานศึกษา
มุ่งสู่ มาตรฐานสากล
2.โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
และอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
4. โครงการส่งเสริมฉนับสนุน
พิเศษ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร

1. โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ (บาท)
รายได้
เงินอุดหนุน
เงินบริจาค
สถานศึกษา
13,000,000
13,000,000
10,000

-

5,000

รวม
(บาท)
26,000,000

-

10,000

-

5,000

-

110,000

110,000
350,000

-

-

350,000

4,100,000

3,800,000

-

7,900,000

-

2,200,000

-

2,200,000

210,000

4,100,000

4,310,000

9,700,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

1,400,000

-

1,400,000
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9,700,000

กลยุทธ์โรงเรียน

โครงการ

4. พัฒนาผู้เรียนให้มี 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระเบียบวินัย คุณธรรม 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐาน ด้านความดีมีคุณธรรม
จริยธรรม
3. โครงการสัมพันธ์ชุมชน

งบประมาณ (บาท)
รายได้
เงินอุดหนุน
เงินบริจาค
สถานศึกษา
110,000
450,000
-

110,000
450,000

40,000

-

-

40,000

800,000

1,000,000

-

1,800,000

460,000

1,500,000

-

1,960,000

29,355,000

27,000,000

-

56,355,000

5. พัฒนาอาคาร
1. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่
สถานที่สภาพแวดล้อม เพือ่ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
วัสดุ อุปกรณ์
ใช้ชวี ิตในสถานศึกษาอย่างมี
ความสุข
2. โครงการพัฒนาเพื่อบริการ
สาธารณชน

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)
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4.4.3 ปีงบประมาณ 2561
กลยุทธ์โรงเรียน

โครงการ

1. บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ด้วยการกระจายอำานาจ
และการมีส่วนร่วม

1. โครงการพัฒนางานเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน
3. โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. จัดการเรียนการสอน 1.โครงการพัฒนาหลักสูตร
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สถานศึกษา
มุ่งสู่มาตรฐานสากล
2.โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
และอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
4. โครงการส่งเสริมฉนับสนุน
พิเศษ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร

1. โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ (บาท)
รวม
รายได้
(บาท)
เงินอุดหนุน
เงินบริจาค
สถานศึกษา
13,000,000
- 26,000,000
13,000,000
-

10,000
5,000

-

10,000

-

5,000

-

110,000

110,000
350,000

-

-

350,000

4,100,000

3,800,000

-

7,900,000

-

2,200,000

-

2,200,000

210,000

4,100,000

4,310,000

9,700,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

1,400,000

-

1,400,000
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9,700,000

กลยุทธ์โรงเรียน

โครงการ

4. พัฒนาผู้เรียนให้มี 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระเบียบวินัย คุณธรรม 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐาน ด้านความดีมีคุณธรรม
จริยธรรม
3. โครงการสัมพันธ์ชุมชน

งบประมาณ (บาท)
รายได้
เงิน
เงินอุดหนุน
สถานศึกษา
บริจาค
110,000
450,000
-

110,000
450,000

40,000

-

-

40,000

800,000

1,000,000

-

1,800,000

460,000

1,500,000

-

1,960,000

29,355,000

27,000,000

-

56,355,000

5. พัฒนาอาคาร
1. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่
สถานที่สภาพแวดล้อม เพือ่ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
วัสดุ อุปกรณ์
ใช้ชวี ิตในสถานศึกษาอย่างมี
ความสุข
2. โครงการพัฒนาเพื่อบริการ
สาธารณชน

รวมทั้งสิ้น (บาท)

รวม
(บาท)
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4.4.4 ปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์โรงเรียน

โครงการ

1. บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ด้วยการกระจายอำานาจ
และการมีส่วนร่วม

1. โครงการพัฒนางานเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน
3. โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. จัดการเรียนการสอน 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สถานศึกษา
มุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
และอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
4. โครงการส่งเสริมฉนับสนุน
พิเศษ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร

1. โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ (บาท)
รวม
รายได้
(บาท)
เงินอุดหนุน
เงินบริจาค
สถานศึกษา
13,000,000
- 26,000,000
13,000,000
-

10,000
5,000

-

10,000

-

5,000

-

110,000

110,000
350,000

-

-

350,000

4,100,000

3,800,000

-

7,900,000

-

2,200,000

-

2,200,000

210,000

4,100,000

4,310,000

9,700,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

1,400,000

-

1,400,000
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9,700,000

กลยุทธ์โรงเรียน

โครงการ

4. พัฒนาผู้เรียนให้มี 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระเบียบวินัย คุณธรรม 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐาน ด้านความดีมีคุณธรรม
จริยธรรม
3. โครงการสัมพันธ์ชุมชน
5. พัฒนาอาคาร
1. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่
สถานที่สภาพแวดล้อม เพือ่ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
วัสดุ อุปกรณ์
ใช้ชวี ิตในสถานศึกษาอย่างมี
ความสุข
2. โครงการพัฒนาเพื่อบริการ
สาธารณชน

รวมทั้งสิ้น (บาท)

งบประมาณ (บาท)
รายได้
เงิน
เงินอุดหนุน
สถานศึกษา
บริจาค
110,000
450,000
-

110,000
450,000

40,000

-

-

40,000

800,000

1,000,000

-

1,800,000

460,000

1,500,000

-

1,960,000

29,355,000

27,000,000

-

56,355,000
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รวม
(บาท)

4.4.5 ปีงบประมาณ 2563
กลยุทธ์โรงเรียน

โครงการ

1. บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
ด้วยการกระจายอำานาจ
และการมีส่วนร่วม

1. โครงการพัฒนางานเพื่อการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน
3. โครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษา
4. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. จัดการเรียนการสอน 1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ สถานศึกษา
มุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
3. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
และอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
4. โครงการส่งเสริมฉนับสนุน
พิเศษ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร

งบประมาณ (บาท)
รวม
รายได้
(บาท)
เงินอุดหนุน
เงินบริจาค
สถานศึกษา
13,000,000
- 26,000,000
13,000,000
-

10,000
5,000

-

10,000

-

5,000

-

110,000

110,000
350,000

-

-

350,000

4,100,000

3,800,000

-

7,900,000

-

2,200,000

-

2,200,000

210,000

4,100,000

4,310,000

9,700,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

1,400,000

-

1,400,000

1. โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
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9,700,000

กลยุทธ์โรงเรียน

โครงการ

4. พัฒนาผู้เรียนให้มี 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระเบียบวินัย คุณธรรม 2. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
มาตรฐาน ด้านความดีมีคุณธรรม
จริยธรรม
3. โครงการสัมพันธ์ชุมชน

งบประมาณ (บาท)
รายได้
เงิน
เงินอุดหนุน
สถานศึกษา
บริจาค
110,000
450,000
-

5. พัฒนาอาคาร
1. โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่
สถานที่สภาพแวดล้อม เพือ่ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
วัสดุ อุปกรณ์
ใช้ชวี ิตในสถานศึกษาอย่างมี
ความสุข
2. โครงการพัฒนาเพื่อบริการ
สาธารณชน

รวมทั้งสิ้น (บาท)

110,000
450,000

40,000

-

-

40,000

800,000

1,000,000

-

1,800,000

460,000

1,500,000

-

1,960,000

29,355,000

27,000,000

-

56,355,000
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รวม
(บาท)

4.5 รายละเอียดประกอบรายจ่ายล่วงหน้าตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
การประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามพันธกิจ แจกแจงให้ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้
วางแผนเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงาน
1. กลุ่มบริหารวิชาการ
1.1 งานสำานักงาน
1.2 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
และพัฒนากระบวน
การเรียนการสอน
1.3 งานจัดและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
1.4 งานทะเบียนวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอน
1.5 งานสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
1.6 งานห้องสมุดและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
1.7 งานนิเทศภายใน ตรวจ
ติดตาม กำากับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการเรียน
การสอน
1.8 งานวิจัยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1.9 งานโครงการพิเศษ
1.10 งานแนะแนวการศึกษา
1.11 งานวิเทศสัมพันธ์

งบประมาณ (ปีงบประมาณ) (บาท)
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปีปัจจุบัน ปีขอจัดตั้ง คาดปีที่ 1 คาดปีที่ 2 คาดปีที่ 3 คาดปีที่ 4
8,576,150 8,338,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000
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กลุ่มงาน
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
2.1 งานสำานักงาน
2.2 งานบริหารการเงิน
2.3 งานบริหารบัญชี
2.4 งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์
2.5 งานควบคุมภายใน
2.6 งานตรวจสอบภายใน
2.7 งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
2.8 งานยานพาหนะ
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.1 งานสำานักงาน
3.2 งานวางแผนอัตรากำาลัง
และการกำาหนดตำาแหน่ง
3.3 งานทะเบียนประวัติบุคคล
3.4 งานพัฒนาบุคลากร
3.5 งานระดับชั้นและครู
ที่ปรึกษา
3.6 งานวินัยและความประพฤติ
3.7 งานส่งเสริมประชาธิปไตย
3.8 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
และคณะสี
3.9 งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3.10 งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
3.11 งานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติด
3.12 งานรักษาความปลอดภัย
และจราจร
3.13 งานเครือข่ายผู้ปกครอง
เพื่อการพัฒนาการศึกษา

ปี 2558
ปีปัจจุบัน
182,000

1,760,900

งบประมาณ (ปีงบประมาณ) (บาท)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปีขอจัดตั้ง
คาดปีที่ 1
คาดปีที่ 2
คาดปีที่ 3
280,000
300,000
300,000
300,000

3,417,200

3,000,000
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3,000,000

3,000,000

ปี 2563
คาดปีที่ 4
300,000

3,000,000

กลุ่มงาน
4. กลุ่มบริหารทั่วไป
4.1 งานสำานักงาน
4.2 งานสารบรรณ
4.3 งานประชาสัมพันธ์
4.4 งานสัมพันธ์ชุมชน
4.5 งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม
4.6 งานสวัสดิการโรงเรียน
4.7 งานโภชนาการ
4.8 งานโสตทัศนศึกษา
4.9 งานอนามัยโรงเรียน
4.10 งานสาธารณูปโภค
5. กลุ่มนโยบายและแผน
5.1 งานสำานักงานผู้อำานวยการ
5.2 งานวางแผนและพัฒนา
องค์กร
5.3 งานสารสนเทศ
5.4 งานการรับนักเรียน
5.5 งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.6 งานจัดทำาแผนปฏิบัติการ
และการใช้งบประมาณ

ปี 2558
ปีปัจจุบัน
3,841,740

567,000

งบประมาณ (ปีงบประมาณ) (บาท)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปีขอจัดตั้ง
คาดปีที่ 1
คาดปีที่ 2
คาดปีที่ 3
4,900,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

385,000

500,000

500,000
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500,000

ปี 2563
คาดปีที่ 4
5,000,000

500,000

ส่วนที่ 5
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่
น่าพอใจของผูป้ กครองและชุมชน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้แต่งตัง้ คณะกรรมการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกำาหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นประจำาทุกปี ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ทัง้ นีโ้ รงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา และเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ
1.2 มีน้ำาหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
ตัวบ่งชี้ที่
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆ รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำาเสนอผลงาน
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มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
4.2 นำาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กำาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำางาน รักการทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชี้ที่
6.1 วางแผนการทำางานและดำาเนินการจนสำาเร็จ
6.2 ทำางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่
7.1 ครูมีการกำาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
7.6 ครูให้คำาแนะนำา คำาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค
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7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ าำ หนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำานาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารและการจัดการศึกษา
8.6 ผูบ้ ริหารให้คาำ แนะนำา คำาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำาหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชี้ที่
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กำากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ำาเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัยมีสิ่งอำานวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้
สำาหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ที่
12.1 กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดทำาและดำาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นำาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
12.6 จัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำาหนดขึ้น
ตัวบ่งชี้
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ อยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
14.2 ผลการดำาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ อยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
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มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้)
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
15.2 ผลการดำาเนินงานจัดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในการดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ทั้งนี้โรงเรียนจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น การติ ด ตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำาปีของโรงเรียน แล้วสรุป
เป็นรายงานประจำาปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ทุกปีการศึกษา
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ส่วนที่ 6
แหล่งวิทยาการ
การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติที่เต็มศักยภาพ แหล่งวิทยาการหรือแหล่งเรียนรู้
ซึง่ เป็นศูนย์รวมของการก่อให้เกิดความเข้าใจ ทีม่ หี รือจัดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน จะช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามความต้องการและสนใจ ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างพัฒนานำาไป
สู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในอนาคต แหล่งวิทยาการดังกล่าว แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ
6.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
นอกจากการจัดบริเวณโรงเรียนให้มีสภาพเรียบร้อยสะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นกระบวนการขัดเกลา
การเรียนรู้แล้ว แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เด่นๆ ยังประกอบไปด้วย
1. พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
2. ห้องเรียนสีเขียว
3. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
4. ห้องปฏิบัติการทางภาษา
5. ห้องศูนย์วิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
7. สหกรณ์โรงเรียน
8. ศูนย์หนังสือบดินทรเดชา (CU & BODIN Book network Center)
9. สระน้ำาในวรรณคดี
10. ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค กรุงเทพมหานคร
11. หอสมุดคุณหญิงเจือ นครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี)
6.2 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
สถานที่ตั้งของโรงเรียนและความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่โดดเด่นได้ดังนี้
1. TK Park
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
4. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
5. วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี
6. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
7. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
8. ห้องสมุดทุกมหาวิทยาลัย
9. สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จ.สระบุรี
10. สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระหลักสูตร
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ส่วนที่ 7
การกำากับ ตรวจสอบ และรายงาน (School Accountability)
การกำากับ ตรวจสอบ และรายงาน เป็นกระบวนการที่โรงเรียนต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการติดตาม
และประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดี โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. การกำากับ (Monitoring)
1.1 โรงเรียนจัดระบบการกำากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ในเรื่อง
ขั้นตอนวิธีการ ระยะเวลา งบประมาณและผลที่ได้รับตามรูปแบบที่โรงเรียนกำาหนด
1.2 โรงเรียนจัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบ รายงานผลการปฏิบตั งิ านตลอดทัง้ ความก้าวหน้า อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ปัญหา
2. การตรวจสอบ (Auditing)
2.1 การตรวจสอบภายใน (Internal Quality Audit)
โรงเรียนจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมการดำาเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรียน ศึกษาความเสี่ยง หาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาความเสี่ยง จัดทำารายงาน สรุปผล พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการดำาเนินงาน มีระบบบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อำานวยการโรงเรียน
โรงเรียนจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลภายใน โดยโรงเรียนมีบทบาทในการประเมิน
ตนเอง (School Self Evaluation) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์กร
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งบประมาณ บุคลากร เพื่อนำาข้อมูลมาจัดทำาสารสนเทศสำาหรับใช้ประกอบในการ
วางแผนและแก้ไขปัญหา พัฒนาการดำาเนินงานและจัดทำารายงานการประเมินผลการดำาเนินงานของแต่ละกิจกรรม (Self
Study Report: SSR) เพื่อนำาไปสู่การประเมินโดยรวมทั้งระบบของโรงเรียนเพื่อจัดทำารายงานประจำาปีของสถานศึกษา
(Self Assessment Report: SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 15 มาตรฐาน สำาหรับรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้เกี่ยวข้องต่อไป
2.2 การตรวจสอบภายนอก ( External Quality Audit)
โรงเรียนต้องพร้อมรับการตรวจสอบติดตาม จากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (ตสน.) คณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ และการตรวจสอบของ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
โรงเรียนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก (สมศ.)
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจ ประเมิน รับรองคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ซึ่งการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 คุณภาพศิษย์
ด้านที่ 2 คุณภาพครู/อาจารย์
ด้านที่ 3 การบริหารและธรรมาภิบาล
ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
ด้านที่ 5 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านที่ 6 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
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ด้านที่ 7 มาตรการส่งเสริม
ซึ่งประกอบไปด้วย 20 ตัวบ่งชี้ ในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษา
และด้านการประกันคุณภาพภายใน
3. การรายงาน (Reporting)
3.1 ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำารายงานสรุปผลการดำาเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ หรือตามห้วงเวลาที่กำาหนด
3.2 ผู้รับผิดชอบจัดทำารายงาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดในแต่ละภาคเรียนของทุกปีการศึกษา
3.3 โรงเรียนจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3.4 โรงเรียนจัดทำารายงาน ตามแบบและแนวทางต่างๆที่กำาหนด เพื่อรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
ที่เกี่ยวข้อง
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ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
----------------------------------------------------------ด้ ว ยโรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) จะดำ า เนิ น การจั ด ทำ า ธรรมนู ญ โรงเรี ย น ฉบั บ ที่ 6
(พ.ศ. 2559- 2563) และแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน (พ.ศ. 2559-2563) เนื่องด้วยฉบับเดิมหมดวาระตามกรอบเวลา
เพื่อให้การดำาเนินการสำารวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT) การกำาหนดค่าน้ำาหนัก
ปัจจัย ประเด็นตัวชีว้ ดั ปรับปรุง ทบทวน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เดิมของโรงเรียน และตรวจสอบความสอดคล้อง
ครอบคลุม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนเพือ่ เป็นข้อมูลให้คณะกรรมการจัดทำาธรรมนูญโรงเรียนนำาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปยกร่างข้อธรรมนูญโรงเรียนและแผนพัฒนาการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ดังนี้
ดร.สุวัฒน์
วิวัฒนานนท์
นายปรีชา
จิตรสิงห์
ดร.อารีรัสมิ์
วัฒนทองผิว
นาวาอากาศตรี หญิง พิมพร เทียนอุดม
นางสาวพรพชร
สุนทรนนท์
ว่าที่ร้อยโท อุดม
ถุงทรัพย์
นายรื่น
หมื่นโกตะ
ดร.สถาพร
พรหมวงศ์
นายสนิท
เอกแสงกุล
นางเพ็ชรรัตน์
ศรีวิลัย
นางสาวสรวงรัตน์
กังสวิวัฒน์
นางวณิตา
ประภัศร
นางสาวอิริยาภรณ์
นิโรรัมย์
นายนิธิวัฒน์
อินทสิทธิ์

ที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
(ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว)
ผู้อำานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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คำาสั่งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ที่ 445 / 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
(พ.ศ. 2559- 2563)
----------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ดาำ เนินการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน (พ.ศ. 2554- 2558) นั้น บัดนี้แผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าวได้ครบ
กำาหนดเวลาแล้ว จึงได้จัดทำาขึ้นใหม่ เพื่อให้การดำาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถ
ใช้เป็นกรอบแนวแนวทางการพัฒนาการศึกษาต่อไป จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานดังต่อไปนี้
ดร.อารีรัสมิ์
วัฒนทองผิว ผู้อำานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นางสาวสรวงรัตน์
กังสวิวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
นาวาอากาศตรี หญิง พิมพร เทียนอุดม
รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางสาวพรพชร
สุนทรนนท์ รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
ว่าที่ร้อยโท อุดม
ถุงทรัพย์
รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นายรื่น
หมื่นโกตะ
รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
นางสาวชุณหกานต์
กัลล์ประวิทธ์ ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางเพ็ชรรัตน์
ศรีวิลัย
ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางศิริเพ็ญ
หนูนุ้ย
ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
กรรมการ
นางสาวพรทิพย์
แก้วใจดี
ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
นางสาวณัฐวดี
เพชรอาวุธ ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
กรรมการ
นางจารุณี
มโนรัตน์
ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นายสกุณ
หนูนุ้ย
ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นายนิยม
บุญญาเศวต ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นางดารณี
แรงเขตวิทย์ ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
นายวิชัย
ตรีเล็ก
ผู้ชวยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
นางสาวกัลยาณี
แคนยุกต์
ผู้ช่วยรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กรรมการ
นางดวงใจ
หนูจ้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
นางแขวิมล
สุจริต
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
นายคมเดช
พรมนาค
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ
นายณภัทร
รัตนสุวรรณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
นางวรารัตน์
เชษฐานนท์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
นายโกรบ
มุทาพร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
นายพรสิทธิ์
เลิศเสรีพัฒนกุล รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการ
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นางสาวขนิษฐา
นางสาวณัฐธยา
นายชยุตม์
นายพิทยา
นายนพล
นางครวญศิริ
นางสมร
นางสาวอุไรกาญจน์
นางสาวรัชต์ธกานต์
นายนิพน
นางวนิดา
ว่าที่ร้อยตรี มนตรี
นายวัชระ
นายธัชชา
นายศรีธัญญา
นายนันทวัฒน์
นางสาวชามาศ
นายชาญยุทธ
นางเพ็ญศรี
นางนงลักษณ์
นายจักรพันธ์
นางเพ็ญแข
นางสาวจรินพรรณ
นายวัชเรนทร์
นางจริญญา
นางดรุณี

ญาสิทธิ์
ชัยวิเชียร
พรายน้ำา
ทองเงิน
อาจฤทธิ์
ประยงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
จันทนาคม รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เวียงทับ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
พิมพ์แสง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
แจ่มแจ้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
ธุถาวร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
โสภิสเขื่อนขันธ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
เปรมปรีดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เทศน์ธรรม รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตันสกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ทรัพย์เจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ดิษฐเจริญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
นาวงษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
เกิดด้วยทอง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สุริยะฉันทนานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หวังวิวัฒนา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เมืองนก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศรีสว่าง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิเศษวงษา รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แก้ววงษา
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประกิจเพชร์ หัวหน้างานแนะแนว
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางวณิตา
นางสาวอิริยาภรณ์
นายนิธิวัฒน์

ประภัศร
นิโรรัมย์
อินทสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ในการนำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียนไปสู่
การปฏิบัติของกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้และให้กลุ่มดังกล่าวจัดทำาข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
ภายในกลุ่มของตน ตามแนวคิดการวิเคราะห์ของ McKinsey พร้อมทั้งจัดทำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ของกลุ่มงานตนและนำาข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT ระดับโรงเรียน ข้อมูลจากการยกร่างธรรมนูญโรงเรียนมาจัดทำา
ยกร่างสภาพการจัดการศึกษา ทิศทางการจัดการศึกษา กลยุทธ์และจุดเน้นสูก่ ารปฏิบตั ิ แผนกลยุทธ์และกรอบประมาณ
การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและอื่นๆ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
เพื่อนำาเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ภายใน
ปีงบประมาณ 2558
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
(ดร.อารีรัสมิ์ วัฒนทองผิว)
ผู้อำานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
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คณะกรรมการบรรณาธิการกิจ
ดร.สุวัฒน์
ดร.อารีรัสมิ์
นางสาวสรวงรัตน์
นางวณิตา
นายไพศาล
นายโกรบ
นางสาวมะลิสา
นางสาวอุษา
นายคธา
นางสาวปวีณา
นางสาวอิริยาภรณ์
นางสาวสุวดี

วิวัฒนานนท์
วัฒนทองผิว
กังสวิวัฒน์
ประภัศร
วงษ์ระหงษ์
มุทาพร
ศรีนอก
เกตุหาร
นุแรมรัมย์
ยอดยศ
นิโรรัมย์
นาสวัสดิ์
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

