
หมวด 2 
กลยุทธ์ (Strategy) 

 
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development)  
   โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ด าเนินการจดัท ากลยุทธ์โดยให้มีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการจดัท าภายใต้กรอบ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน สู่การปฏิบตัิเพ่ือขับเคล่ือน การจัดการศึกษาของโรงเรียนไปสู่
ผลลพัธ์ของการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศตามท่ีก าหนดไว้ในวิสยัทศัน์ ดงัภาพท่ี 2.1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์ 

 ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS)  

  (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Planning PROCESS)  
    โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมทัง้ด้านบุคลากร 

และข้อมลูสารสนเทศท่ีจ าเป็น โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผนกลยทุธ์ ให้ความรู้แก่บคุลากรและผู้
มีส่วนเก่ียวข้อง ศึกษา รวบรวมข้อมูลพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบาย สพฐ. นโยบายของ สพม.28 และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดมความคิด รับฟัง

ก าหนด
คณะท างาน 

รวบรวม/ 
วิเคราะห์ข้อมลู 
และสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้อง 

ติดตามและ
ประเมินผล 

การควบคมุกลยทุธ์   

วิเคราะห์ความต้องการ 
ความคาดหวงัของผู้ รับ 
บริการและมีผู้ มีสว่นได้ 

สว่นเสีย 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT) ทบทวนผลการ
ด าเนินงานที่ผา่นมา 

น าแผนไป 
ปฏิบตั ิ

 
 

แผนกลยทุธ์ 5 ปี 

ก าหนดวสิยัทศัน์ (Vision) 

ก าหนดพนัธกิจ (Mission) 

ก าหนดเป้าประสงค์ (Goal) 

ก าหนดกลยทุธ์ (Strategy) 

 

ตวัชีว้ดั 
KPI 

 

ก าหนดแผนปฏบิตัิการ 
(Action)กรอบงบประมาณ 

การถ่ายทอดกลยทุธ์สูก่ารปฏิบตั ิ

แผนปฏบิตั ิ
การประจ าปี 

 
 

ขออนมุตัิจาก
คณะกรรมการ
สถานศกึษา 

แผนงบประมาณ
ประจ าปี 

ปฏิทิน 
กิจกรรมโรงเรียน 

 
 

ขออนมุตัิ 
จากคณะกรรมการ 

สถานศกึษา 

การเตรียมงาน การทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนกลยทุธ์ 
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ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคาดหวังของนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุมผู้ ปกครองนักเรียน     
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน สมาคมศิษย์เก่า ตวัแทนนักเรียน 
พนัธมิตร วิเคราะห์ข้อมลูท่ีรวบรวมได้ให้มีความสอดคล้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการวางแผนกลยทุธ์และ
ใช้วงจรคณุภาพ PDCA ในการขบัเคล่ือน โดยมีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงัภาพท่ี 2.2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 ขัน้ตอนการวางแผนกลยทุธ์ 
  

ผา่น 

7. รายงานผลการด าเนินงาน 

ไมผ่า่น 

1.รวบรวมข้อมลูจดัท าสารสนเทศ 

2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT) 

4.ก าหนดกลยทุธ์ 

ท าประชาพจิารณ์
และขออนมุตั ิ

3.ก าหนดทศิทางของโรงเรียน วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
เปา้ประสงค์ 

5. จดัท าแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบตัิการ 

6.ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตังิานตาม
แผนปฏิบตัิงาน 

เร่ิมต้นการวางแผนกลยทุธ์ 

สิน้สดุการวางแผนกลยทุธ์ 

ประเมินผล
การปฏิบตั ิ

ไมผ่า่น 

ผา่น 
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 ขัน้ตอนการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนได้ด าเนินการดงันี ้
 1. รวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน สภาพปัจจบุนัของโรงเรียน จดัท าฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศ  
 2. ประเมินสถานภาพของโรงเรียน โดยทบทวนผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT) ทัง้ภายใน และภายนอกเพ่ือให้ทราบจดุแข็ง จดุออ่นและโอกาส อปุสรรค 

 3. ก าหนดทิศทางของโรงเรียน ได้แก่ วิสยัทศัน์ คา่นิยม พนัธกิจ เปา้ประสงค์ของโรงเรียน 
 4. ก าหนดกลยุทธ์ และจดัท ากรอบกลยุทธ์ โดยก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ดั และเป้าหมาย
ระยะ 4 ปี 

 5. ท าประชาพิจารณ์ เพ่ือทบทวน ตรวจสอบความสอดคล้องกบัทิศทาง นโยบาย และขออนมุตั ิ
 6. ก าหนดกรอบระยะเวลาระยะยาวด้วยการจดัท าแผนกลยทุธ์ 4 ปี และกรอบเวลา วางแผนระยะสัน้โดย
การท าแผนปฏิบตักิารประจ าปี และขอความเห็นชอบ 
 7. ตดิตาม ประเมินผลการปฏิบตังิานตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี เพ่ือตรวจสอบวา่การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนปฏิบตักิาร ภายใต้กรอบเวลา ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน หรือไม่อย่างไร การด าเนินงานมีปัญหา อปุสรรค
หรือไมอ่ยา่งไรและเพ่ือทบทวนและปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือให้มีความสอดคล้องกบักรอบของเวลานัน้ โรงเรียนได้มีการจดัประชุม 
สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการแผนงานโรงเรียน และ
บคุลากรทุกคน เพ่ือให้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบตัิการให้แล้วเสร็จล่วงหน้า วางแผนด าเนินกิจกรรมของแต่ละ
โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ ท่ี มีความคล่องตัว                
การด าเนินงานสามารถยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนงบประมาณท่ีตัง้ไว้ได้ตามสถานการณ์ท่ีอาจจะเปล่ียนแปลง
ใน อนาคตได้ โดยท าบนัทึกข้อความขอเปล่ียนแปลงงบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร และเม่ือสัน้สุดการด าเนินการ
ตามแผนผู้ รับผิดชอบโครงการต้องรายงานและน าผลมาปรับปรุงแผนการปฏิบตัเิพ่ือให้สอดคล้องกบักรอบเวลา 
 (2) นวัตกรรม (INNOVATION)  

  จากกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนได้น าผลของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มาก าหนด
โอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยฝ่ายบริหารได้แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน จดัประชมุ ระดมความคิด รับฟังข้อมลูจาก
ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายชุมชน พันธมิตร แล้วตดัสินใจเลือกโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาจาก
โอกาสท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาการจดัการศกึษาจงึเลือกใช้จดุ “เอือ้และแข็ง” ดงัตารางท่ี 2.1 
ตารางท่ี 2.1 วิเคราะห์โอกาสเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 
 

โอกาสเชิงกลยุทธ์ แนวโน้มความท้าทาย / ความเส่ียง 
1. ผู้ ปกครอง ชุมชน มีความนิยมความศรัทธา
ตอ่โรงเรียน  
2. บคุลากรมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ มีความ
มุง่มัน่ ทุม่เท เสียสละในปฏิบตังิาน 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนบางกลุ่มสาระยงัต ่า
กวา่เปา้หมายของโรงเรียน 
2. งบประมาณสนบัสนนุไมเ่พียงพอ 
3. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีสว่นใหญ่คอ่นข้างยากจน  
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ่)  

โอกาสเชิงกลยุทธ์ แนวโน้มความท้าทาย / ความเส่ียง 
3. นกัเรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ กล้าแสดงออกมี
ความสามคัคี 

4. อิทธิพลของส่ือออนไลน์ท่ีมีตอ่คา่นิยมและพฤตกิรรมท่ี
ไมพ่งึประสงค์ 

4. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่ม ร่ืน
สวยงาม เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
5. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรท่ีสนองตอบความ
ต้องการ และส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยการเปิด
หลกัสตูรทวิศกึษา 
6. สภาพชมุชนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน 
ส่ งผลให้นัก เรียนได้ เรียน รู้ตามสภาพจ ริง ท่ี
หลากหลาย 

5. ความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาในกรณีการเข้าถึงและ
การใช้ส่ือ ข้อมลูและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
6. สภาพความครอบครัว นักเรียนส่วนใหญ่อาศยัอยู่กับ
ญาตผิู้ใหญ่ เกิดความไมเ่ข้าใจ และไมเ่ทา่ทนั 

 ถึงแม้จะมีความเส่ียงด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน งบประมาณ สภาพเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว ความ
เหล่ือมล า้ และอิทธิพลของส่ือออนไลน์ โรงเรียนได้จดัการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบและพิจารณา
เลือกโอกาสเชิงกลยทุธ์ในการพฒันา เกิดเป็นนวตักรรม SOMPOY Model ดงัภาพท่ี 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 SOMPOY Model 
 (3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)  

 จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพบว่า สภาพแวดล้อมภายนอกและ 
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียนท่ีเป็นปัจจัยเอือ้หรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
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โรงเรียน ท่ีเอือ้ให้โรงเรียนสามารถด าเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านผลผลิตและ         
การบริการ โรงเรียนประสบความส าเร็จในการส่งนกัเรียนเข้าแข่งขนัศกัยภาพทางวิชาการระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบั
ภาค และระดบัประเทศ ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐานทัง้ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ดีกว่าโรงเรียนคู่เทียบ เม่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา ด้วย           
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) ผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการประเมินสถานภาพของสถานศกึษา พบว่า มีโอกาสมากกว่าอปุสรรค จึงอยู่
ในสภาพ “เอือ้” และสภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนอยู่ในสภาพ “แข็ง” ดงันัน้ โรงเรียนส้มป่อย 
พิทยาคมจึงอยู่ในสภาพ “เอือ้และแข็ง” ซึ่งถือว่าเป็นภาวะท่ีเหมาะสมในการท่ีจะก าหนดกลยุทธ์ และส่งเสริม
ศกัยภาพในเชิงรุกได้เป็นอยา่งดี โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกของโรงเรียน 
ดงันี ้
ตารางท่ี 2.2 ผลการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและอปุสรรค (SWOT) 
ปัจจยัภายใน 
: จดุแข็ง  
1.โรงเรียนมีการก าหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ และเปา้หมายการด าเนินงานชดัเจน ส่งผลให้สามารถน ามาเป็นทิศทาง
ในการจดัการศกึษาได้อยา่งถกูต้อง ชดัเจน 
2. การบริหารงานของโรงเรียนมีการกระจายอ านาจ ท าให้การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน้  
3. โรงเรียนมีการจดัหลกัสตูรท่ีสนองตอบความต้องการ และสง่เสริมทกัษะอาชีพ โดยการเปิดหลกัสตูรทวิศกึษา 
4. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ท าให้สามารถยกระดบัการบริการและนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียนโดยเฉล่ียดีขึน้ สามารถสอบเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาได้มากขึน้  
5. โรงเรียนเป็นสถานท่ีให้บริการส าหรับชมุชน และหนว่ยงานอ่ืนๆ มีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่สขุภาพอนามยั
และความปลอดภยั มีความหลากหลาย และมีความพร้อมในการให้บริการ เชน่ หอประชมุ เป็นต้น 
6. บุคลากรมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ มีความมุ่งมัน่ ทุ่มเท เสียสละในปฏิบตัิงาน ส่งผลท าให้การจดัการศึกษามี
ประสิทธิภาพ  
7. บคุลากรของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สอน ตรงตามวฒุิ/สาขา/วิชาเอก และมีความรู้ความสามารถพิเศษตรงตาม
สายงาน  
8. นกัเรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ กล้าแสดงออกมีความสามคัคี 
9. การใช้งบประมาณของโรงเรียนโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ มีการบริหารงานได้ตรงตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
10. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืนสวยงาม เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
11. โรงเรียนมีแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ และโครงการตา่งๆ เพ่ือใช้ในการพฒันา โรงเรียนอย่างตอ่เน่ือง 
สง่ผลให้การจดัการศกึษามีประสิทธิภาพ  
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ตารางท่ี 2.2 ผลการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาสและอปุสรรค (SWOT) (ตอ่) 
: จดุแข็ง 
12. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดีสง่ผลตอ่การ ใช้ข้อมลูท าได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
13. โรงเรียนมีการประชาสัมพนัธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน วิทยากรท้องถ่ิน และหน่วยงานต่างๆ ในท้องถ่ินสม ่าเสมอ 
ท าให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี สง่ผลท าให้เกิดประโยชน์ตอ่การุจดัการเรียนการสอน 
: จดุออ่น 
1. บคุลากรไมเ่พียงพอตอ่ภาระงาน  
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนบางกลุม่สาระยงัต ่ากวา่เปา้หมายของโรงเรียน 
3. ระบบสาธารณปูโภค และสขุาภิบาล ยงัไมถ่กูสขุลกัษณะ เชน่ ห้องน า้ห้องส้วม การก าจดัขยะ เป็นต้น 
4. งบประมาณสนบัสนนุไมเ่พียงพอ 
5.  โรงเรียนมีภาระคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน และการพฒันาโรงเรียนเป็นจ านวนมาก เชน่ คา่สาธารณปูโภค  
คา่ไฟฟ้า เป็นต้น 
6. การเข้าถึงและการใช้ส่ือข้อมลูและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
ปัจจยัภายนอก 
: โอกาส 
1. ผู้ปกครอง ชมุชน มีความนิยมความศรัทธาตอ่โรงเรียน   
2. สภาพชมุชนมีแหลง่เรียนรู้ ภมูิปัญญา ท้องถ่ิน สง่ผลให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริงท่ีหลากหลาย 
3. ชมุชนและหน่วยงานท้องถ่ินร่วมกนัอนรัุกษ์ประเพณีวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน สง่ผลให้นกัเรียนมีแหล่ง
การศกึษา และท าให้นกัเรียนมีแบบอยา่งท่ีดี 
4. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์/ อินเตอร์เน็ต ) สง่ผลท าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนระดมทุนทรัพย์เพ่ือสนับสนุน
การศกึษา สง่ผลท าให้การศกึษาของโรงเรียน พฒันามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ 
6. องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินเห็นความส าคญัการศึกษาและให้การสนับสนุนทัง้ด้านงบประมาณและการจัด
กิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียน สง่ผลให้โรงเรียนพฒันาไป ในทางท่ีดี 
7. ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ นโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุเป็นอยา่งดี 
: อปุสรรค 
1. การเผยแพร่กระจายของอบายมขุ และสิ่งเสพตดิในชมุชน ซึง่อาจแพร่กระจายสูผู่้ เรียน 
2. สภาพครอบครัวท่ีมีความเส่ียงตอ่การดแูล ขาดความอบอุน่ ไมป่ลอดภยั 
3. อิทธิพลของส่ือออนไลน์ท่ีมีตอ่คา่นิยมและพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ 
4.นกัเรียนบางสว่นมีฐานะยากจน 
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 ทัง้นีโ้รงเรียนได้น าสมรรถนะหลกั ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์ และความท้าทายเชิงกลยทุธ์ และสภาวการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั มาเป็นองค์ประกอบส าคญัในการวางแผนกลยทุธ์ ผา่นกระบวนการระดมความ 
คิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบคุลากร เพ่ือให้แผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริง และ
บรรลเุปา้ประสงค์ในแตล่ะกลยทุธ์ ด้วยเหตดุงัตอ่ไปนี ้
 สมรรถนะหลักขององค์กร : เป็นปัจจัยส าคญัท่ีโรงเรียนน ามาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ ทัง้นี ้เพ่ือให้    
การวางแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับศักยภาพ/ความสามารถของบุคลากร/องค์กรในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสมรรถนะหลกัของโรงเรียน คือ 1. การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ปฏิบตัิงานตามวงจรคณุภาพ PDCA ของ Deming 2. จดัหลักสูตรท่ี
หลากหลายตามความต้องการและศกัยภาพของผู้ เรียน เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 3. การพฒันาครูและนกัเรียนให้เป็น
บคุคลแหง่การเรียนรู้   

 ความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์และความท้าทายเชิงกลยทุธ์ : เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีโรงเรียนให้ความส าคญั น ามา
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ โดยพิจารณา/ค านึงถึงความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง 
แสดงถึงโอกาส ความเป็นไปได้ และความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าประสงค์ในแตล่ะแผนยทุธศาสตร์  
ทัง้นีค้วามได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยทุธ์แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2.3 
ตารางท่ี 2.3 แสดงความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์และความท้าทายเชิงกลยทุธ์ 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
1. ผู้ ปกครอง ชุมชน มีความนิยมความศรัทธา
ตอ่โรงเรียน  
2. บคุลากรมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอ มีความ
มุง่มัน่ ทุม่เท เสียสละในปฏิบตังิาน 
3. นกัเรียนมีความใฝ่เรียน ใฝ่รู้ กล้าแสดงออกมี
ความสามคัคี 
4. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มร่ืน
สวยงาม เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
5. โรงเรียนมีการจดัหลกัสูตรท่ีสนองตอบความ
ต้องการ และส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยการเปิด
หลกัสตูรทวิศกึษา 
 
6. สภาพชุมชนมีแหล่ ง เรียน รู้  ภูมิ ปัญญ า 
ท้องถ่ิน สง่ผลให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง
ท่ีหลากหลาย 

1. เพิ่มจ านวนเครือข่ายทัง้ภาครัฐ เอกชน ในการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศกึษา 
2. เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน  ท าวิจัยเพ่ือ
พฒันาผู้ เรียนเพิ่มขึน้ 
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ และความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรม 
4. พฒันาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้อย่าง
ยัง่ยืนและมีประสิทธิภาพ 
5. นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนต่อในระดับสูงขึน้
สามารถเข้าเรียนในสาขาท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาด มี
ทกัษะในด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้หรือเข้าเรียน
ตอ่ในสายอาชีพในสถาบนัท่ีได้รับการยอมรับ 
6. จดัท าข้อมลูฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของ
แหลง่เรียนรู้ 
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 สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั : ปัจจุบนัโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมต้องเผชิญกับความ
เส่ียงท่ีคกุคามองค์กร เช่น สภาพเศรษฐกิจ อิทธิพลของส่ือออนไลน์ท่ีมีตอ่ค่านิยมและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
สิ่งเสพติดและอบายมุข  เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการวางแผนกลยุทธ์ 
สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม คือ นักเรียนมีความเส่ียงทางด้าน
พฤติกรรมซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ ดังนัน้โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมจึงต้องปรับแผนกลยุทธ์จากสัญญาณบ่งชี ้
ดงักลา่ว 
 (4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของโรงเรียน (WORK SYSTEMS and CORE  

COMPETENCIES)  

  ระบบงานท่ีส าคญัของโรงเรียนมี 3 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบบริหารคุณภาพ  2. ระบบบริหารวิชาการ 
และ 3. ระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โดยใช้ SOMPOY Model ขบัเคล่ือนเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ มีการก าหนด สมรรถนะหลักของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  โดย
เทียบเคียงจากกลยุทธ์หลกัของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 28 ไว้ 3 ประการดงันี ้1. การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและเน้นการมีสว่นร่วมผู้ มีส่วนได้สว่น
เสีย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบตัิงานตามวงจรคณุภาพ PDCA ของ Deming 2. จดัหลักสูตรท่ีหลากหลาย
ตามความต้องการและศกัยภาพของผู้ เรียน เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และ 3. การพฒันาครูและนกัเรียนให้เป็นบคุคล
แหง่การเรียนรู้ 

 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES)  
 (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES) 
   โรงเรียนได้ก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ท่ีตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบ ท่ีส าคญัใน
การพัฒนาส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนตามศกัยภาพ ความถนัดของนกัเรียนอย่างหลากหลายท่ีเกิดจาก   
การน าหลกัสตูรไปใช้โดยก าหนดกิจกรรมตามโครงการท่ีตอบสนองกลยทุธ์ของโรงเรียน ดงัตารางท่ี 2.4 ดงันี ้ 
ตารางท่ี 2.4 แสดงวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และเปา้ประสงค์ท่ีส าคญั  

เป้าประสงค์หลัก วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ กรอบเวลา 
โรงเรียนมีเครือข่ายและได้รับการยอมรับ
จากชมุชนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

1. เพ่ือพฒันาระบบบริหารจดัการเป็นระบบคณุภาพ 
2. เพ่ือพฒันาและจดัระบบแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
3. เพ่ือพฒันาหลกัสตูรเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

2559-2562 

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี
ภายในสถานศึกษา ท่ีมีคุณภาพและ
เพียงพอ 

4. เพ่ือระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมทัง้ภาครัฐและเอกชน 

2559-2562 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการแลกเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2559-2562 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์และเปา้ประสงค์ท่ีส าคญั (ตอ่) 

เป้าประสงค์หลัก วัตถุประสงค์หลักเชิงกลยุทธ์ กรอบเวลา 
 2. เพ่ือพัฒนาครูให้ มีความ รู้ ทักษะ และความ

เช่ียวชาญ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสร้างนวตักรรมใน
การสอน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
และทกัษะในการปฏิบตังิาน 

 

ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานและมาตรฐานสากล เกิดทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1. เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการตาม
มาตรฐานด้านคณุภาพผู้ เรียน 
2. เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะความสามารถในการ
เรียนรู้ และมีศกัยภาพเป็นพลโลก  

2559-2562 

ผู้ เรียนมีความ รู้คู่คุณ ธรรม  ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต ประพฤตติน เป็นคนดี  
คนเก่ง และมีความสุข ในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก 

1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดี และคุณลักษณะ
อนัพงึประสงค์ 
2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2559-2562 

 กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้านหลกัสตูร เชน่ การคาดการณ์ปรับเพิ่มหลกัสตูร แผนการเรียน การเพิ่มรายวิชา 
และวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ โดยรับฟังเสียง ตามความคาดหวัง ความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะกรรมการสถานศกึษา โรงเรียนจะด าเนินการพิจารณาและแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงภายใต้
การนิเทศ ก ากบั ตดิตามของระบบงานประกนัคณุภาพในโรงเรียน 
 (2) การพจิารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES Considerations) 

  โรงเรียนสร้างความมั่นใจท่ีจะให้วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองต่อกลยุทธ์ เป้าประสงค์ โดย
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
    โรงเรียนก าหนดสมรรถนะหลกัของโรงเรียน ได้แก่ การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและเน้นการมี
สว่นร่วมผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ปฏิบตัิงานตามวงจรคณุภาพ  PDCA ของ Deming การจดั
หลักสูตรท่ีหลากหลายตามความต้องการและศักยภาพของผู้ เรียน เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาครูและ
นกัเรียนให้เป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้โดยมีเปา้หมายและคา่นิยมร่วมกนั  
  ความท้าทายเชิงกลยทุธ์ โรงเรียนมีกลยทุธ์ส าคญัท่ีใช้เพ่ือเอาชนะความท้าทายส าหรับผู้ เรียน ได้แก่ 
จดัโครงสร้างหลกัสตูรท่ีหลากหลายเพ่ือสนองความต้องการของผู้ เรียนและชมุชน จดับรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ี
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จงูใจและกระตุ้นการเรียนรู้ พฒันาและจดัหาส่ือเทคโนโลยีท่ีช่วยเพิ่มศกัยภาพในการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
ตรงกับความต้องการของผู้ เรียน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็งเพ่ือสร้างความอบอุ่นและปลอดภัย
ให้แก่ผู้ เรียน สร้างทีมงานท่ีเข้มแข็ง และสร้างผู้ น าแห่งการเปล่ียนแปลงให้เกิดในโรงเรียน สร้างชุมชนแห่ง          
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามคัคีปรองดองและระบบในการท างานโดยน้อมน าศาสตร์พระราชา
ในการบริหารจดัการภายในโรงเรียน สร้างขวัญก าลังใจและสวสัดิการในการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดียิ่ง ก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของบคุลากรของโรงเรียนให้ตรงกบัความรู้ ความสามารถ มีระบบการจดัการความรู้ มีความชดัเจน
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบตัิ และสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับความได้เปรียบเชิง     
กลยุทธ์ของโรงเรียน ได้แก่ ผู้ ปกครองชุมชนเข้มแข็ง มีความพร้อมให้การสนับสนุน บุคลากรมีความพร้อมใน      
การเปล่ียนแปลง มุ่งมัน่ ทุ่มเท เสียสละ รักและเมตตาลูกศิษย์ มีหลกัสูตรท่ีตรงกับความต้องการผู้ เรียนสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความสนใจ มีสภาพแวดล้อมท่ีเป็นระเบียบ มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีส่ือ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนท่ีดี ผู้ บริหารมีวิสัยทัศน์ และพร้อมรับการเปล่ียนแปลง              
มีการถ่ายทอดวฒันธรรมและประสบการณ์ในการท างาน เป็นต้น    
 ในการวางแผนการท างานเพ่ือก าหนดสมรรถนะหลกั ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบกลยุทธ์
นัน้ โรงเรียนได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 4 ปี และแผนปฏิบัติการระยะเวลา 1 ปี มีการตรวจสอบ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามโครงการทุกงาน ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาท่ีวางไว้หรือไม ่พร้อมทัง้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการตา่งๆ เป็นระยะเพ่ือสรุปและน า
ปัญหา/อปุสรรคปรับปรุงเพ่ือการพฒันาตอ่ไป  
 โรงเรียนได้ท าการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของโรงเรียนเพ่ือก าหนด
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเปา้ประสงค์ของโรงเรียน โดยใช้ตวัแทนของนกัเรียน ตวัแทนผู้ปกครอง และตวัแทนชมุชน ท่ี
มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาตามความคาดหวงั
ของผู้ ปกครองและชุมชน ตามนโยบายของ สพฐ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 
พฒันาห้องสมดุให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพโดยการจดัซือ้หนงัสือตามความต้องการของนกัเรียนเพิ่มขึน้เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้า พร้อมทัง้จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบการเข้าถึงแหล่งข้อมลูเพ่ือการศกึษาค้นคว้า มี
การวิเคราะห์หลักสูตรโดยให้มีการรายงานผลการใช้หลักสูตรเพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา              
มีการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือใช้รายงานผลต่อ
คณะกรรมการสถานศกึษาและเขตพืน้ท่ีการศกึษา   
 ความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาวรวมถึงสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นของโรงเรียน ได้แก่ การท่ีโรงเรียนมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติงาน มีความผูกพัน มีการท างานเป็นทีมอย่าง
เข้มแข็ง มีการบริหารงานจดัการโรงเรียนโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล และมีบรรยากาศในการท างานท่ีดี 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
  ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development and 

DEPLOYMENT) 
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เร่ิมจดัท าแผนปฏบิตัิการ 

ก าหนดกรอบกลยทุธ์ ก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

ก าหนดตวัชีว้ดัคณุภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ วางแผนด้านบคุคลากร 

วางแผนด้านงบประมาณ 

จดัท าแผนพฒันาคณุภาพ 

สิน้สดุการจดัท าแผนปฏบิตัิการ 

แผนปฏิบตัิการ 

SOMPOY 

Model 

จดัท าแผนปฏิบตัิการ ทบทวน 

กรอบกลยทุธ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

 (1) การจัดท าแผนปฏิบัตกิาร (ACTION PLAN Development) 

  แตง่ตัง้คณะกรรมการท างานมอบหมายให้งานแผนเป็นผู้ รับผิดชอบหลกั มีรองผู้อ านวยการ หวัหน้า
งาน หวัหน้ากลุ่มสาระร่วมเป็นฝ่ายรับผิดชอบด าเนินการทบทวนแผนกลยทุธ์ การคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และน าผลการประเมินของโครงการในปีท่ีผ่านมาพิจารณาว่าบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่ มีปัญหาหรือ
อุปสรรคใดท่ีท าให้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้ตรงหรือ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แล้วน าแผนปฎิบัติการเสนอต่อผู้ บริหารคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ แล้วด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนปฎิบตัิการ โดยมีตาม
ขัน้ตอนตามภาพท่ี 2.4  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 ขัน้ตอนการจดัท าแผนปฏิบตักิาร 
   (2) การน าแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัต ิ(Action PLAN Implementation) 
  โรงเรียนได้มีการด าเนินการปรับแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้วยแนวทาง       
การด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ประชมุคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงวิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดัในการท าแผนกลยทุธ์สูแ่ผนปฏิบตัิการและผลกัดนัให้มีการด าเนินงานตามแผนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ ไปยงัผู้ รับผิดชอบเพ่ือน าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณไป
ด าเนินงานให้ถกูต้อง สอดคล้องกบัเกณฑ์และเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 
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  3. ฝ่ายบริหารก าหนดผู้ รับผิดชอบให้ชัดเจน  โดยจัดท าเป็นค าสั่งของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
แผนงานแผนอตัราก าลงั และภาระงาน 
  4. จดัท าปฏิทินการปฏิบตังิานเพื่อก าหนดกรอบเวลาในการปฏิบตัใิห้ชดัเจน 
  5. จดัท าคูมื่อการปฏิบตังิานเพ่ือวางระบบงาน และขัน้ตอนการปฏิบตัิให้ชดัเจน เพ่ือลดความยุง่ยาก
ซบัซ้อน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
  6. พัฒนาระบบการส่ือสารทุกช่องทาง ให้ทุกช่องทางสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้แม่นย าและเป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอพร้อมกนันีโ้รงเรียนได้ก าหนดผู้ รับผิดชอบ กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี
งบประมาณ 
  7. ด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลาและมีการก ากบัตดิตามเป็นระยะตอ่เน่ือง 
  8. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมเป็นระยะ เพ่ือปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 
 (3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)  
  การจดัท าแผนปฏิบตักิาร โรงเรียนได้จดัท างบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกบัพันธกิจและเปา้ประสงค์ในการด าเนินงาน ท่ีจะท าให้เกิดผลลพัธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตอบตวัชีว้ดัได้อยา่งชดัเจน โดยมีการวางระบบควบคมุภายในทกุขัน้ตอน ให้เป็นไปตาม เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 
โดยพิจารณาการจดัสรรทรัพยากรและบริหารทรัพยากรบุคคล มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือท าหน้าท่ีศึกษา
วิเคราะห์พฒันารูปแบบวิธีค านวณคา่ใช้จ่ายรายบคุคลจดัให้มีมาตรฐานการจดัการทางการเงิน ได้แก่ การวางแผน
งบประมาณ การค านวณต้นทนุของกิจกรรม การจดัระบบการจดัซือ้จดัจ้าง การบริหารทางการเงินและการควบคมุ
งบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบภายใน และมี
ระบบตรวจสอบความโปร่งใส เพ่ือการบริหารจดัการความเส่ียงจึงจดัให้มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามการด าเนินงาน 
และประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารทรัพยากรโดยการรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ท่ีต้องใช้ในการด าเนินงาน
จากแผนงาน น ามาจดัเรียงล าดบัความส าคญัก่อนหลงัเพ่ือจดัสรรและใช้ทรัพยากรท่ีได้มาอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเกิดประโยชน์คุ้มคา่สงูสดุ 
  (4) แผนด้านบุคคล (WORKFORCE Plans) 

  โรงเรียนมีแผนด้านบคุลากรทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพ โดยแผนบุคลากรด้านปริมาณ โรงเรียนได้
วิเคราะห์แผนอตัราก าลงั ความต้องการในอนาคต ซึ่งจะเช่ือมโยงกบัจ านวนนกัเรียนท่ีโรงเรียนได้ท าการคาดคะเน
ไว้ จ านวนครูท่ีต้องการจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และจ านวนคาบสอนตอ่สปัดาห์ นอกจากนีย้งัค านวณจาก
การจดัหลกัสตูร แผนการเรียน จ านวนห้องเรียนล่วงหน้า ส่วนการวางแผนการพฒันาบคุลากรด้านคณุภาพมีการ
พฒันาครูตามแผนกลยทุธ์ โดยคาดการณ์ทิศทางการพฒันาในอนาคต ดงันัน้การพฒันาครูต้องสอดคล้องกบัแผน
กลยุทธ์ และในการมอบหมายงานแก่บุคลากรโดยยึดหลกัการวางคนให้ถูกกับงาน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
บุคลากร เช่น มีการโยกย้าย เกษียณ หรือไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ก็จะมีการถ่ายโอนประสบการณ์ ความรู้ และ
ทกัษะในงานท่ีรับผิดชอบให้เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้มีผู้ ท่ีสามารถปฏิบตังิานแทนได้ 
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  (5) ตัววัดผลการด าเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)  

  โรงเรียนมีการก าหนดตัวชีว้ัดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและก าหนดค่าเป้าหมายเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน มีการก ากบั ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานเป็น
ระยะเพ่ือให้การด าเนินการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าประสงค์ โดยใช้วงจร SOMPOY Model ในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงานตามภาพท่ี 2.5 

 
ภาพท่ี 2.5 แสดงขัน้ตอนการวดัผลการด าเนินการ 
 (6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS)  
   โรงเรียนได้คาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของแผนปฏิบตัิการประจ าปีและแผนกลยทุธ์
ของโรงเรียนตามตวัชีว้ดั ตวัอยา่งท่ีส าคญัดงัตารางท่ี 2.5 
ตารางท่ี 2.5 แสดงตวัชีว้ดัท่ีส าคญั 

กลยุทธ์/ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 
2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศกึษา 
ด้วยระบบคณุภาพ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาเพื่อพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

    

1.1.1 ร้อยละของมาตรฐานการศึกษาท่ีผ่านการประเมินในระดบัดีมาก
ขึน้ไป 
1.1.2 ร้อยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลผุลตามเปา้หมาย 
1.1.3 ร้อยละของกลุม่งานท่ีมีการบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ 

95 
95 
90 
85 

98 
96 
95 
87 

100 
100 
100 
90 

100 
100 
100 
90 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงตวัชีว้ดัท่ีส าคญั (ตอ่) 

กลยุทธ์/ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 
2559 2560 2561 2562 

1.1.4 ร้อยละของประสิทธิภาพกลไกการส่ือสาร 
1.1.5 ร้อยละของประสิทธิผลการน าองค์กร 
1.1.6 ร้อยละประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินของโรงเรียน 

85 
90 
4.7 

87 
92 
4.8 

90 
95 
4.9 

90 
96 
4.9 

1.2.1 ร้อยละความพงึพอใจในการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
1.2.2 ร้อยละของสถิตกิารใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ภายนอกและภายในโรงเรียน 
ท่ีเพิ่มขึน้ 
1.2.3 ร้อยละความพงึพอใจในการใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ภายนอกและภายใน 
1.2.4 ร้อยละของความพงึพอใจตอ่มาตรการด้านการเตรียมความพร้อม 
ด้านความปลอดภยั และภาวะฉกุเฉิน 

96 
7 
 

87 
85 

 

98 
10 

 
90 
90 

100 
12 

 
92 
95 

100 
15 

 
95 
100 

1.3.1 ร้อยละของความเหมาะสมและสอดคล้องของหลกัสตูร/แผนการเรียน 
1.3.2 ระดบัความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อหลกัสตูร/แผนการเรียน
เพิ่มขึน้ 

82 
 

4.6 

86 
 

4.8 

90 
 

5.0 

92 
 

5.0 
1.4.1 ร้อยละของจ านวนศษิย์เก่าท่ีร่วมกิจกรรมตา่งๆ กบัโรงเรียนเพิ่มขึน้ 
1.4.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจดัโดยหนว่ยงานตา่งๆ 
1.4.3 จ านวนหน่วยงานและหรือจ านวนครัง้ท่ีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนท่ีเข้า
มามีร่วมในการจดัการศกึษาเพิ่มขึน้ 
1.4.4 ร้อยละของนกัเรียนได้รับการดแูลช่วยเหลืออย่างตอ่เน่ืองจากเครือข่าย
ตรงกบัสภาพปัญหา 
1.4.5 จ านวนครัง้ในให้บริการและชว่ยเหลือชมุชนเพิ่มขึน้ 
1.4.6 ร้อยละของนกัเรียนเดมิท่ีเข้าศกึษาตอ่ในระดบัชัน้ม.4 

70 
75 
2 
 

90 
 

2 
75 

75 
80 
5 
 

98 
 

5 
78 

80 
85 
7 
 

100 
 

7 
80 

85 
90 
10 

 
100 

 
10 
82 

1.5.1 ร้อยละของงานท่ีมีการบริหารจดัการด้วยดจิิทลัเทคโนโลยี 
1.5.2 ระดบัความพงึพอใจในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจดัการ 

60 
4.5 

62 
4.6 

65 
4.8 

70 
4.9 

กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 

    

2.1.1 ระดบัความพงึพอใจในบรรยากาศการท างานเพิ่มขึน้ 
2.1.2 ร้อยละการร่วมกิจกรรมของบคุลากร 

4.5 
94 

4.6 
96 

4.8 
98 

5.0 
100 

2.2.1 ร้อยละของครูท่ีได้รับการพฒันาตรงตามงานท่ีปฏิบตั ิ
2.2.2 ร้อยละของครูท่ีสอนตรงตามวิชาเอก 

95 
90 

98 
98 

100 
100 

100 
100 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงตวัชีว้ดัท่ีส าคญั (ตอ่) 

กลยุทธ์/ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 
2559 2560 2561 2562 

2.2.3 ร้อยละของครูท่ีจัดท าและน าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญัไปใช้ในการจดักิจกรรม 
2.2.4 ครูได้รับการเล่ือนวิทยฐานะเพิ่มขึน้ 

90 
 

1 

92 
 

1.5 

94 
 

2 

98 
 

2.5 

2.3.1 ร้อยละของครูท่ีมีการวิจยัในชัน้เรียน 
2.3.3 ร้อยละของครูท่ีท่ีได้รับการยกยอ่งเชิดชเูกียรติ 

98 
50 

100 
55 

100 
60 

100 
65 

2.4.1 ร้อยละของครูท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะผา่นเกณฑ์การประเมิน 100 100 100 100 
2.5.1 ร้อยละของครูท่ีปฏิบตัติามกฎหมายและประพฤติอย่างมีจริยธรรม 5 5 5 5 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมี
คณุลกัษณะตามมาตรฐานสากล  

    

3.1.1 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางเรียนเพิ่มขึน้ 
3.1.2 นกัเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 
3.1.3 นกัเรียนมีผลการทดสอบ PISA เพิ่มขึน้ 
3.1.4 ร้อยละของนกัเรียนท่ีจบการศกึษาตามท่ีก าหนด 
3.1.5 ร้อยละของมาตรฐานการศึกษาด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

70 
35 
55 
80 
80 

72 
35.20 
57 
85 
82 

74 
35.40 
58 
90 
84 

76 
35.50 
59 
95 
85 

3.2.1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3.2.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้ 
3.2.3 นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการส่ือสารภาษาท่ีสองเพิ่มขึน้ 
3.2.4 นกัเรียนท่ีมีความสามารถในการสร้างนวตักรรมและ /หรือเผยแพร่
นวตักรรมเพิ่มขึน้ 
3.2.5 นกัเรียนมีทกัษะด้านอาชีพ เพิ่มขึน้ 

2 
60 
50 
40 

 
60 

2.5 
62 
52 
50 

 
62 

3 
64 
54 
55 

 
64 

3.5 
65 
56 
60 

 
66 

3.3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของกลไกสร้างความสมัพนัธ์นกัเรียน
ในอนาคต 

5 5 5 5 

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันา สง่เสริมผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ยึดมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
และด ารงตนโดยใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงตวัชีว้ดัท่ีส าคญั (ตอ่) 

กลยุทธ์/ตัวชีวั้ด 
เป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ/ร้อยละ) 
2559 2560 2561 2562 

4.1.1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลการประเมินคณุลกัษณะ 
อนัพงึประสงค์ ระดบัดี  
4.1.2 ร้อยละของมาตรฐานการศกึษาด้านคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์อยู่
ในระดบัดีขึน้ไป 
4.1.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
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4.2.1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีร่วมดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
4.2.2 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
4.2.3 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน 
4.2.4 ร้อยละความพงึพอใจของสงัคมและชมุชนตอ่การให้บริการ 
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4.3.1 ร้อยละของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 95 98 100 100 
 จากผลการด าเนินการตามท่ีคาดการณ์ไว้เม่ือเทียบกบัโรงเรียนยางชมุน้อยพิทยาคม เชน่ คะแนนทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานหรือ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
ส้มป่อยพิทยาคมอยู่อันดับที่ 25 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2 รายวิชา และมีคะแนน เฉลี่ยรวม 33.28 
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อยู่อันดับที่ 47 ไม่มีรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ย
รวม 31.41 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมอยู่อันดับที่ 11 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
1 รายวิชา และมีคะแนน เฉลี่ยรวม 31.66 ในขณะที่โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อยู่อันดับที่ 49 ไม่มีรายวิชาที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยรวม 27.93 คะแนน 

 ข. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัตกิาร (ACTION PLAN Modification)  
 โรงเรียนมีการปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิการในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั โดยก าหนดแนวปฏิบตัิ
กรณีเกิดสถานการณ์/ภาวะฉกุเฉินภายใต้แผนบริหาร/จดัการความเส่ียง และการควบคมุภายในเพ่ือรองรับความ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ น้ เช่น เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และอาจมีการปรับ/เพิ่ม/ลด/เล่ือน แผน               
การด าเนินงานท่ีไม่เร่งด่วนออกไปจากก าหนดการเดิม  มีการตัง้งบประมาณส ารองในกรณีฉุกเฉินหรือหา
งบประมาณจากองค์กรในท้องถ่ินไปสนบัสนนุอย่างเร่งดว่นเพ่ือแก้ไขสถานการณ์การปรับแผนกรณีท่ีกลุ่มงานใดมี
งบประมาณเหลือจ่ายไม่เพียงพอจากแผนท่ีวางไว้จะมีแบบฟอร์มการขอเปล่ียนแปลงโครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ  


