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                                                                                   หมวด 2  
กลยุทธ์ (Strategy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 2.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

 
 

รวบรวมสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

วิเคราะห์  SWOT C – PEST 

กลยุทธ์ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ 

7 S 

ด าเนินการตามแผนปฎิบัติการประจ าปี 

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

แผนกลยุทธ์ 4 ป ี

พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
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2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy  Development) 
      ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปี ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและปัญหาของสถานศึกษา และท้องถิ่นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก  โดยด าเนินการจัดท าอย่างเป็นล าดับขั้นตอน  มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินภายในและภายนอกแล้วน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา  โดย
กลุ่มบริหารงานต่าง ๆ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้จัดโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอนคือ 
 1) การศึกษาสถานภาพสถานศึกษา  เป็นการส ารวจวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษาของสถานศึกษา (SWOT Analysis) 
โรงเรียนใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT เป็นกลไกส าคัญในการก าหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์แบบระยะปาน
กลาง 4 ปีและแผนระยะส้ัน 1 ปี (หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี) ใช้วิธีก าหนดกรอบเวลาของการวางแผนระยะ
ส้ันในรอบปีนับตามปีงบประมาณ โดยมีความถี่ของการทบทวนและการปรับปรุงตลอดปี  ผลจากการศึกษา
สถานภาพท าให้ทราบสถานะของสถานศึกษา ด้านโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน สามารถใช้ข้อมูล
ดังกล่าวไปก าหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาได้ 
 2) การก าหนดทิศทางสถานศึกษา  เป็นการก าหนดจุดหมาย   แนวทางการด าเนินงานใน 
อนาคตของสถานศึกษาให้มีความชัดเจนมากขึ้นตามสถานภาพของสถานศึกษาและความต้องการของสังคม 
 3) การก าหนดกลยุทธ์สถานศึกษา  เป็นการก าหนดวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาซึ่ง 
ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานภาพของสถานศึกษาท่ีได้ศึกษาไว้โดยยึดทิศทางของ
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลประโยชน์ลักษณะงานท่ีท าและทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ท้ังนี้โรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนฯเป็นล าดับข้ันตอนดังนี ้
1) การเตรียมแผน  มีการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและศึกษาสภาพการณ์

จริงในขณะนั้นเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผน 
2) การวางแผน  มีการประชุมร่วมกันเพื่อยกร่างแผนและปรับปรุงแผนเสนอแผน 

ฉบับร่างต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานขึ้นไปตามล าดับเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3) การด าเนินงานตามแผน  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบแต่งต้ังคณะท างานถ่ายทอดแผน 

สู่การปฏิบัติถ่ายทอดตัวชี้วัดและโครงการต่างๆให้บุคลากรได้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
4) การประเมินแผน  คณะท างานท าหน้าท่ีวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงาน    

รายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นปัจจุบันและสรุปผลให้ท่ีประชุมรับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
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               (2) นวัตกรรม (Innovation) 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ของโรงเรียนกระตุ้นและท าให้เกิด

นวัตกรรมโดยมีข้ันตอนดังนี้  
1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

  2. ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อทบทวนว่าการด าเนินงาน
เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
พัฒนาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
               3. ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน ปรับปรุงหรือจัดท ากลยุทธ์ เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม  
               4. ด าเนินการตามกลยุทธ์  เปิดโอกาสให้มีการสร้างนวัตกรรม  คือ  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 
              5. น าสู่การปฏิบัติตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนท้ัง 5 กลุ่มบริหารงานโดยใช้
วงจรคุณภาพ PDCA  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  น ามาซึ่งนวัตกรรมของโรงเรียน 
               6. ประเมินผล  และรายงานผล 

    (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน   พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียนท่ีเป็นปัจจัยเอื้อหรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนท่ีเอื้อให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้จัดการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบในด้านผลผลิตและการบริการโรงเรียนประสบความส าเร็จในการส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันศักยภาพทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี  ระดับภาค  และระดับประเทศ   ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษาด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  และสภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT 
Analysis)  

ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน  (SWOT) 
พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรคจึงอยู่ในสภาพ “เอื้อ” และสภาพแวดล้อมภายในมีจุด
แข็งมากกว่าจุดอ่อนจึงอยู่ในสภาพ “แข็ง”  ดังนั้น  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจึงอยู่ในสภาพ “เอื้อและแข็ง” ซึ่ง
ถือว่าเป็นภาวะท่ีเหมาะสมในการท่ีจะก าหนดกลยุทธ์และส่งเสริมศักยภาพในเชิงรุกได้เป็นอย่างดีมีสมรรถนะ
ภายในท่ีเข้มแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอื้อต่อการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานสามารถ
น าเสนอรายละเอียดปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของโรงเรียนได้   ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการจากสถานศึกษา 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ( Internal  Stakeholders ) 
ผู้บริหาร 1. มอบหมายงานให้ตรงตาม

วิชาเอก ความรู้ ความสามารถ
และความถนัด 
2. ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีความก้าวหน้ามั่นคงใน
อาชีพและยุติธรรม 
4. มีขวัญก าลังใจ 
5. มีการนิเทศก ากับติดตาม 
6. มีการรับการสนับสนุน 
7. มีการบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็วเป็นธรรม 
 

1. ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ได้รับความร่วมมือท่ีดี 

1. ประชุมอบรมสัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. ค าส่ังมอบหมายงาน 
3. การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
4. การใช้การส่ือสารภายใน
สถานศึกษาท่ีดี 

ครู 1.  ได้รับบริการท่ีดี 
2.  ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง 
3.  มีความก้าวหน้า ความ 
มั่นคงในอาชีพ 
4.  ได้รับความเป็นธรรม 

1. ปฏิบัติงานได้มาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ได้รับความร่วมมือท่ีดี 
3. เน้นให้บุคลากรมี
ความสุข อารมณ์ดี มี
น้ าใจ นิสัยดี มีความรู้ ดู
เป็นแบบอยา่งได้ 
 

1. ประชุมอบรมสัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. ค าส่ังมอบหมายงาน 
3. การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
4. การใช้การส่ือสารภายใน
สถานศึกษาท่ีดี 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการจากสถานศึกษา 

ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

นักเรียน 1. ได้รับโอกาสทาง 
การศึกษาอย่างเท่าเทียม 

2. ได้รับกระบวนการจัด 
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

1. นักเรียนเป็นคนดี     
มีความรู้ อยู่อย่างมี
ความสุข มีวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และอยู่ในการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. นักเรียนท่ีจบ 
การศึกษา/ประกอบอาชีพ
ท่ีสุจริต/ด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
3. นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบ
ไทย รัก หวงแหน ถิ่นเกิด 

1. จัดกระบวนการเรียนรู ้
ตามหลักสูตร 
2. ปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึง 
ประสงค์โดยกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และดูแลนักเรียน สนับสนุน
นักเรียนให้ได้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 

ผู้ปกครอง 1. จัดการศึกษาให้บุตร  
หลานอย่างเสมอภาคและ
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

2. ครูและผู้บริหารต้ังใจ 
ปฏิบัติงาน 

3. ครูสอนดีมีคุณภาพ 
ผู้บริหารและครูมี
คุณธรรม จริยธรรม 

4. จัดการศึกษาให้บุตร  
หลานอย่างเสมอภาคและ
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

1.ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่
นักเรียนและสนับสนุน
ส่งเสริมให้ได้เรียนอย่าง 
ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร 
2. ผู้ปกครองตระหนักเห็น
ความส าคัญของการศึกษา
และมีจิตส านึกในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

1.ประชุมผู้ปกครอง 
2. รายงานผลการเรียนและ 
ผลงานนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
3. การส่ือสาร / 
ประชาสัมพันธ์ 

 

คณะ 
กรรมการ

สถานศึกษา 

1. มีการพัฒนาเพื่อรู้บทบาท 
หน้าท่ี 

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน  
ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 

1. มีความรู้ นโยบาย 
การจัดการศึกษา 

2. รู้ / ปฏิบัติตาม 
บทบาทหน้าท่ี 

3. ให้ความร่วมมือกับ 
โรงเรียนเป็นอย่างดี 

1. ประชุมอบรมสัมมนา 
และประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. การส่ือสาร/  
ประชาสัมพันธ์ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย 

บริการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต้องการจากสถานศึกษา 

ความต้องการ/       
ความคาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

บุคลากร
ทางการ

ศึกษาอื่น ๆ 

1. มีความมั่นคงในวิชาชีพ 
2. มีการได้รับการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง 
3. มีขวัญก าลังใจ 
4. มีความเป็นธรรม โปร่งใส 

1. มีความรู้ 
ความสามารถ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ประชุมอบรมสัมมนา 
และประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. การส่ือสาร/  
ประชาสัมพันธ์ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมแต่อยู่นอกหน่วยงาน (External Stakeholders )  
ชุมชน 1. โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 

เป็นสถานศึกษาหลักใน
การพัฒนานักเรียนในเขต
อ าเภอบ้านตาขุนและ
อ าเภอใกล้เคียง 

2. โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
3. โรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยาให้บริการทางการ
ศึกษา 

1. ชุมชนให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนบ้านตาขุน
วิทยาในการจัด
การศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์วิธีการ
หลากหลาย 
2. เชิญร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ ตามโอกาส 

หน่วยงาน
และองค์กร
อื่น ๆ ใน
ชุมชน 

1. เป็นสถานศึกษาหลัก 
ในการพัฒนาผู้เรียนใน
ชุมชน 

2. โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

3. การสนับสนุน และให้ 
ความร่วมมือในด้าน
บุคลากร และด้าน
วิชาการ 

1. ต้องการ การ 
สนับสนุนทรัพยากร 
เพื่อการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

2. เป็นเครือข่ายร่วม 
พัฒนาทางการศึกษา 

1. ประชาสัมพันธ์วิธีการ
หลากหลาย 
2. ประสานงานขอความ
ร่วมมือ 
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ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยวิเคราะห์แบบ C – PEST 

ด้าน ประเด็นที่เป็นโอกาส ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 
1.  ด้าน
พฤติกรรมของ
ลูกค้า : C 

- นักเรียนมีความสามารถพิเศษ 
- นักเรียนกล้าแสดงออก 
- นักเรียนสุขภาพแข็งแรง 
- นักเรียนมีสัมมาคารวะ 
  

- นักเรียนมพีฤติกรรมไม่พงึประสงค์ เช่น   
  หนีเรียน ไม่รักษาความสะอาด ขาดความ  
  รับผิดชอบ  
- ขาดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
- ขาดจิตสาธารณะ 

2. ด้าน
การเมืองและ
กฎหมาย: P 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล 
  อบจ. มีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษา 
- รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาฟรีในระดับ    
  การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- นโยบายของรัฐบาลส่งผลให้การ 
  ปกครองนักเรียนยากยิ่งขึ้น  
- นโยบายทางการศึกษามีการ 
  เปล่ียนแปลงอยู่บ่อย ๆ ส่งผลให้การ  
  ด าเนินโครงการต่าง ๆ ไม่มีความต่อเนื่อง 
- ขาดความเคารพสิทธิ เสรีภาพ 
  กฎกติกา 
- การโยกย้ายของบุคลากร 

3.  ด้าน
เศรษฐกิจ : E 

- นักเรียนโดยส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างดี 
- โรงเรียนอยู่ในชุมชนท่ีมีรายได้จากการ 
  ท่องเท่ียว 
- มีสถานประกอบการท่ีอยู่ใกล้ในการ 
  สนับสนุนสถานศึกษาได้ 
- มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

- นักเรียนใช้เงินฟุ่มเฟอืยในทางท่ีผิด  
- ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
  ส่งผลต่อรายได้ของผู้ปกครองซึ่งจะ  
  สนับสนุนโรงเรียน 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 
  ต้องอพยพเคล่ือนย้ายบ่อย ๆ 

4.ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม : S 

- นักเรียนให้ความร่วมมือในการอนรุักษ ์
  วัฒนธรรมของชุมชน 
- สนับสนุนทางการศึกษาและการจัด 
  กิจกรรมเพื่อส่งเสริมในโอกาสต่าง ๆ  
- มีแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาอย่างท่ัวถึง 
- การให้ความร่วมมือวิทยากรจากหน่วยงาน 
  ใกล้เคียง  

- ปัญหาการหย่าร้างของ 
  ผู้ปกครองซึ่งท าให้นักเรียนต้องอยู่กับปู่ ย่า   
  ตา ยาย ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน  
  ไม่เพียงพอ 
- วัฒนธรรมใหม่ ๆ ปัญหายาเสพติด ชู้สาว 
- ภาพลักษณ์ของโรงเรียนใน 
  สายตาของชุมชนยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 

5. ด้าน
เทคโนโลยี : T 

- มีแหล่งเรียนรู้ท่ีกว้างขวาง 
- มีอุปกรณ์รองรับการเข้าถึงเทคโนโลยี  
  สารสนเทศ 

- นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางท่ีผิด   
  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้เทคโนโลยี ใช้  
  งานไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ท่ีได้รับ  
- ขาดบุคลากรให้ความรู้เฉพาะทาง 
- งานงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์  
  เทคโนโลยีขาดคุณภาพ  
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ตารางที่ 2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน โดยวิเคราะห์ แบบ 7 S    
ด้าน ประเด็นที่จุดแข็ง ประเด็นที่จุดอ่อน 

1. S1 : ด้าน
โครงสร้าง 

- บุคลากรแต่ละกลุ่มงานมีความรู้   
  ความสามารถแต่ละด้านตรงตาม 
  โครงสร้าง  
- โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารการจัดการ  
  ด้านการศึกษา มีมาตรฐานตามระเบียบ 
  และกฎหมายก าหนดชัดเจน  

- บุคลากรมักมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน  
- มีภาระการจัดกิจกรรม 
  ร่วมกับชุมชนบ่อย ท าให้ประสิทธิภาพใน  
  การจัดการเรียนการสอนลดลง  
- การแบ่งภาระงานไม ่
  สอดคล้องกับปริมาณงานและ 
  ความสามารถของบุคคล  

2. S2 : ด้าน  
กลยุทธ์ของ
หน่วยงาน   

- มีการวางแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน ครอบคลุม  
  สอดคล้องกับนโยบายของ สพม. สพฐ. 

- ขาดการประเมินผลและการพัฒนา  
- บางกลยุทธ์ไม่สามารถไปถึงเป้าหมาย  
  สูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- บุคลากรขาดความเข้าใจและทักษะในการ  
  น ากลยุทธ์ไปใช้ 

3. S3 : ด้าน
ระบบในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน       

- มีการวางแผนงานไว้อย่างเป็นระบบ แบ่ง  
  ฝ่ายงานท่ีชัดเจน  
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน  
  ต่าง ๆ จนส าเร็จลุล่วงตามเวลา  

- การปฏิบัติงานตามระบบและขั้นตอนท่ี  
  ก าหนดไว้ยังมีปัญหาและอุปสรรคใน 
  บางส่วนท าให้ขาดความต่อเนื่อง 
- บุคลากรบางส่วนยังขาดความร่วมมือใน 
  การกระจายงานไม่ท่ัวถึง  

4. S4 : ด้าน
แบบแผนหรือ
พฤติกรรมใน
การบริหาร
จัดการ 

- มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
- โรงเรียนบริหารจัดการได้คุณภาพ 
- มีผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานท่ีมี  
  ความสามารถและเข้มแข็งในการ 
  บริหารงาน  

- การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแบบแผน 
- การนิเทศติดตาม และพัฒนาจากหัวหน้า 
  กลุ่มและผู้บริหารไม่ต่อเนื่อง 

5. S5: ด้าน
บุคลากร/
สมาชิกใน
หน่วยงาน 

- เป็นบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถ 
- บุคลากรมีความเข้มแข็งและความพร้อม 
  ในการท างานและท างานร่วมกันเป็นทีม  

- บุคลากรท างานไม่เต็มความสามารถ  
- ขาดขวัญและก าลังใจ  
- บุคลากรในหน่วยงานขาดความสามัคคี 

5. S6 : ด้าน
ทักษะความรู้ 
ความสามารถ         
ของหน่วยงาน 

- บุคลากรในแต่ละฝ่ายมีความรู้ 
  ความสามารถในแต่ละด้าน  
- คุณครูมีความรู้และความสามารถและ 
  ประสบการณ์ในสาขาวิชาท่ีสอน และมี 
  การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
- มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา 
  จากการประชุม อบรม อย่างต่อเนื่อง  

- ขาดการประสานงาน  
- ขาดบุคลากรเฉพาะทางใน 
  สาขาวิชา โดยเฉพาะด้านวิชาชีพต่าง ๆ 
- ขาดการขยายผลและด าเนินการอย่าง 
  ต่อเนื่องจนถึงขั้นส าเร็จ 
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ด้าน ประเด็นที่จุดแข็ง ประเด็นที่จุดอ่อน 
7. S7 : ด้าน
ค่านิยมร่วมกัน
ของสมาชิกใน
หน่วยงาน 

- มีการตั้งค่านิยมไว้อย่างชัดเจน  
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
  และท ากิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
- การให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรใน 
  โอกาสต่าง ๆ 

- ค่านิยมบางข้อไม่สามารถ 
  น ามาปฏิบัติจริงได้ 
- สภาพแวดล้อมภายใน 
  โรงเรียนขาดความสะอาดและสวยงาม 
- มีความคิดเห็นแตกต่างในบางประเด็น  

 

  (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน 

             1.  โรงเรียนมีระบบการท างานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 5  กลุ่มบริหารงาน  
มีการบริหารจัดการ  ด้วยระบบคุณภาพ PDCA  เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ของ
โรงเรียน ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี  
                  2.  สมรรถนะหลักของโรงเรียน  

                    1)  ผู้บริหารและครูมีสมรรถนะในการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ   
ด้านศิลปะ  ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  นาฏศิลป์  มวย  ฟุตบอล  และฟุตซอล    

    2)  โรงเรียนเป็นองค์กรท่ีมุ่งสร้างคนดี  ด ารงความเป็นไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 ข.วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์( Strategic Objectives ) 
 (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ 

โรงเรียนก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยใช้ประเด็นวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
มาเป็นกรอบก าหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญในแต่ละด้านดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

   พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
5. ด ารงความเป็นไทยบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการการศึกษา 

      ค่านิยมองค์กร 
อารมณ์ดี   มีน้ าใจ  นิสัยดี  มีความรู้  ดูเป็นแบบอย่างได้ 
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 เป้าประสงค์ ( Goals ) 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการส่ือสาร ท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล 
3. ผู้เรียนมีทักษะการคิด มีวิจารณญาณ สามารถไตร่ตรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ แก้ปัญหา และกล้าแสดงออก 
4. ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม และมีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน  และมีจิตสาธารณะ มี 

ความเป็นพลเมือง ตามวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีทักษะการด ารงชีวิต และมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
   ด้านระบบการเรียนรู้ 

1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอิงมาตรฐานสากล (World-Class  
Standard Curriculum and Instruction) 

2. โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)เพื่อการเรียนรู้ 
อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ 
   3.   โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสริมภูมิปัญญา และใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
    4.   ครูพัฒนาความรู้ ความสามารถมีความเช่ียวชาญและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
   ด้านระบบการบริหารจัดการ 

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
2. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุน แนะแนว ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้ได้พัฒนาตน 

เต็มตามศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีการบริการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   ด้านคุณภาพแหล่งเรียนรู้ 
1. โรงเรียนพัฒนาอาคารสถานท่ี บริเวณ และส่ิงแวดล้อม จัดบริการแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2. โรงเรียนใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสถาบัน และองค์กรต่างๆ เป็นเครือข่าย ร่วม 

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 

 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมุ่งสู่ 

ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล 

  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด ารงความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการ 

สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการ 

จัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

 (2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
     วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

และโอกาสในการสร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการปฏิบัติการและรูปแบบการบริหารจัดการวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ให้ความส าคัญต่อความสามารถพิเศษของโรงเรียนท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ( Strategy Implementation ) 
 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์นโยบาย

ความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่น  โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารครูบุคลากรชุมชน และองค์กรภายนอก  ด าเนินการจัดท าอย่างเป็นล าดับขั้นตอนโดยมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจเป้าประสงค์  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา  ดังนี้ 

1) ทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
2) ศึกษานโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
3) ศึกษาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีท่ีผ่านมา ความต้องการของผู้เรียนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 
4) เตรียมข้อมูลด้านงบประมาณท่ีคาดว่าจะได้รับและเงินรายได้สถานศึกษา 
5) ประชุมช้ีแจงรายละเอียดให้ ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
6) ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
7) น าพันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ให้แต่ละฝ่าย/กลุ่มบริหารงานเขียนแผนงาน/ 

โครงการ 
8) ร่วมจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกลุ่มงาน 
9) น าเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
10) น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

 

 (2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
เมื่อแผนปฏิบัติการประจ าปีผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ 

โรงเรียน โรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคนรับรู้ร่วมกั นผ่านการประชุมกลุ่ม
บริหารงาน การประชุมครูประจ าเดือน การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ ข่าวสารผ่าน
ทางเว็บไซด์ของโรงเรียน จากนั้นกลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจัดท าแผนปฏิบัติการโดย
ใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
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(3) การจัดสรรทรัพยากร 
การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีความชัดเจนเน้นความโปร่งใส  และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ในการตรวจสอบ  มีการนิเทศติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณท่ีเป็นทรัพยากรและพัสดุครุภัณฑ์   รวมท้ัง
การจัดซื้อจัดจ้างมีการบริหารงานตามระเบียบของทางราชการ   การจัดหาทรัพยากรมีความโปร่งใส 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  และร่วมตรวจสอบติดตามในรูป 
ของคณะกรรมการและมีหน่วยงานต้นสังกัดคอยก ากับนิเทศติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษา 4.0  

การบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของสถานศึกษาในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการ 
บริหารงานพัฒนาสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการโดยให้ทุก
ฝ่ายร่วมในการการบริหารจัดการได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ความต้องการและปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูบุคลากรชุมชนและองค์กร
ภายนอกได้ด าเนินการจัดท าอย่างเป็นล าดับข้ันตอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินภายในและภายนอกแล้วน า
ผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ของสถานศึกษาร่วมกันเพื่อเป็น
แนวทางการในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมี 
ความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  ส่งผลท าให้สถานศึกษานักเรียน
และครูได้รับรางวัลดีเด่นในด้านและระดับต่าง ๆ เป็นจ านวนมากท่ีส าคัญและท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือตัวช้ีวัดความพึง
พอใจของชุมชนสังคมและศิษย์เก่าต่อการศึกษาต่อของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสามารถศึกษาต่อใน
สาขาท่ีตนเองสนใจท้ังระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาร้อยละ95 และผลการด าเนินงานดังกล่าวยังได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี  และมีการน าผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา
ทุกครั้งไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้การบริหารงานตามบทบาท/ภารกิจของ
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับคุณภาพดี 

 
 (4) แผนด้านบุคลากร 
แผนด้านบุคลากรโรงเรียนได้รับการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมศักยภาพให้เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาต่อศึกษาดูงานพัฒนา 

ศักยภาพตามความต้องการของบุคลากร  มีการคัดสรรบุคลากรเข้าสู่ภาระงานต่างๆตามความสมัครใจความ
ถนัดความรู้ความสามารถ  และมีการนิเทศติดตามมีการประเมินผลการท างานให้ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 
(5) ตัววัดผลการด าเนินการ 
โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือ 

การตรวจสอบท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ  สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)   และมีการน าผลการประเมินของสมศ. ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาทุกครั้งไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง   ส่งผลให้
สถานศึกษามีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายโดยใช้ระบบการบริหารจัดการมาบูรณาการกับระบบวงจร
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คุณภาพ PDCA ท าให้โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ   มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ได้รับการยอมรับ
จากผู้ปกครองชุมชนสังคมและหน่วยงานต่างๆ   
    
  (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

โรงเรียนมีความมั่นใจในระบบการวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เนื่องจากการ 
ปฏิบัติงานตามโครงการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ท าให้เห็นผลสัมฤทธิ์ ปัญหาและอุปสรรคท่ีชัดเจน 
นอกจากนี้โรงเรียนให้ผู้รับบริการหรือนักเรียน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
ประเมินกิจกรรม / โครงการในบางโอกาส และน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาถัดไป 
 
 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  

โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการดังนี้ 
กรณีท่ี 1 เมื่อโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้  ผู้รับผิดชอบท าบันทึกช้ีแจง 

เหตุผลท่ีจ าเป็นตามขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบ  โดยเสนอต่อฝ่ายบริหารและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
รับทราบและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนปฏิบัติการท่ีปรับเปล่ียนได้ทันที 

 กรณีท่ี 2 เมื่อมีนโยบายส าคัญเร่งด่วนท่ีไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเพื่อน าสู่การปฏิบัติอย่างทันท่วงที 

 กรณีท่ี 3 เมื่อผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่ ากว่าค่าคาดการณ์ อาจมีการปรับเปล่ียนแผน 
โดยการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อวางแผนปรับค่าคาดการณ์หรือวิธีการด าเนินงานหรือยกเลิกการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 


