แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาโรงเรียนกุลโน
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘

กลุ่มงานงบประมาณ โรงเรียนกุลโน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๗
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546
บัญญัติให้คณะรัฐมนตรี ตอ้ งจัดให้มีแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็ นกรอบและแนวทาง
ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ สาหรับใช้ในการบริ หารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ทั้งนี้
ทุกกระทรวงและทุกส่ วนราชการ ก็ตอ้ งดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตั ิ
ราชการ 1 ปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริ หารราชการแผ่นดินด้วย
โรงเรี ยนกุลโน จึงได้จดั ทาแผน กลยุทธ์การจัดการศึกษาซึ่งเป็ นแผนระยะปานกลาง ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา เขต 7 แผนปฏิบตั ิ
ราชการของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบตั ิราชการของ
กระทรวงศึกษาธิ การและแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็ นกรอบและเป็ นแนวทางให้
บุคลากรในสังกัด นาไปดาเนินงานจัดการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558)
โรงเรี ยนกุลโน ขอขอบคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผน กลยุทธ์การจัดการศึกษา
พ.ศ. 2554-2558 จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี หวังว่าแผน พัฒนาการศึกษา ฉบับนี้ จะเป็ นกรอบในการ
ดาเนินงานจัดการศึกษาอย่างมีทิศทาง ส่ งผลให้คุณภาพการศึกษาโดยรวมประสบความสาเร็ จตามที่
กาหนดไว้ต่อไป

โรงเรี ยนกุลโน

สารบัญ
คานา
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 3

ส่ วนที่ 4

บทนา
กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดทาแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา
สาระสาคัญของแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน
สาระสาคัญของแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
สาระสาคัญของแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรี ยนกุลโนกับแผนปฏิบตั ิ
ราชการ 4 ปี ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนกุลโน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้ าประสงค์
กลยุทธ์โรงเรี ยนกุลโน
ปั จจัยแห่งความสาเร็ จในการนาแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ
ความเชื่อมโยงกับกลุ่มงาน
แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน
การจัดทารายงานประจาปี ในแต่ละกลุ่มงาน
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ส่ วนที่ ๑
บทนำ
แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน เป็ นแผนที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการทางานของรัฐบาล
ที่มุ่งเน้นการไปสู่ จุดหมายปลายทางที่กาหนดไว้โดยแสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนให้ไปสู่ สิ่งที่ตอ้ งการ
ดังกล่าวนั้นได้ดว้ ยวิธีการใด วัดความก้าวหน้า และผลสาเร็ จได้จากอะไร จะต้องระดมสรรพกาลัง
และทรัพยากรมากน้อยเพียงใด และจะมีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะเป็ นเจ้าภาพ
รับผิดชอบ ซึ่ งในแผนการบริ หารราชการแผ่นดินดังกล่าว ได้กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั เป้ าหมาย กลยุทธ์หลัก และเจ้าภาพไว้อย่างชัดเจน อีกทั้ง
กาหนดให้ทุกส่ วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน ในส่ วนของกระทรวงศึกษาธิ การซึ่ งรับผิดชอบเป็ นเจ้าภาพหลักในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ก คือสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ พัฒนาคนให้มีความรู ้คู่คุณธรรมและ
จริ ยธรรม เตรี ยมความพร้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาและแข่งขันในประเทศ ส่ วนประเด็น
ยุทธศาสตร์ อื่น กระทรวงศึกษาธิ การ ก็เป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้งานบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้เช่นเดียวกัน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการ 4 ปี ให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบตั ิ
ราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดทา วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั กลยุทธ์และเป้ าหมายการให้บริ การหน่วยงาน
โรงเรี ยนกุลโน ก็เป็ นส่ วนราชการที่ตอ้ งจัดทาแผน พัฒนาการศึกษา ให้มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กบั แผนการบริ หารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบตั ิราชการ
4 ปี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา เขต 7 โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้องตอบสนองใน
ประเด็นกลยุทธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสี มา เขต 7 ซึ่ งภารกิจของโรงเรี ยนกุลโน
คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ โดยโรงเรี ยน
กุลโน จะต้องร่ วม
รับผิดชอบในเป้ าหมายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษา มีเนื้อหาสาระที่สาคัญ 4 ส่ วน คือส่ วนที่หนึ่งบทนา
ส่ วนที่สองกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ส่ วนที่สามแผนพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรี ยนกุลโนและส่ วนที่สี่ปัจจัยแห่งความสาเร็ จในการนาแผนพฒั นาการศึกษาไปสู่ การปฏิบตั ิ

2

ส่ วนที่ 2
กรอบแนวคิดและทิศทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
สาระสาคัญของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการนั้นโดยจัดทาเป็ นแผนสี่ ปีซึ่ งจะ
ต้องสอดคล้องกับแผนการบริ หารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปี งบประมาณ ให้
ส่ วนราชการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี เสนอต่อรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สานัก
งบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสาเร็ จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบตั ิราชการ ซึ่ งคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการใน
ลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่ งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุ งใหม่ให้ทนั ต่อเนื่องกัน ซึ่ งแผนการ
บริ หารราชการแผ่นดินมีประเด็นยุทธศาสตร์การบริ หาร 9 ประการคือ
1.
การขจัดความยากจน
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
4. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
6. การพัฒนากฎหมายและส่ งเสริ มการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยและกระบวนการประชาสังคม
8. การรักษาความมัน่ คงของรัฐ
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพนั้นได้แบ่งประเด็นยุทธศาสตร์
6 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยกระทรวงศึกษาธิ การได้เป็ นเจ้าภาพหลักในส่ วนของประเด็นยุทธศาสตร์
การสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ พัฒนาคนให้มีความรู ้คู่คุณธรรมและจริ ยธรรม เตรี ยม
ความพร้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ ซึ่ งมีเป้ าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ให้คนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ เป็ นคนดี มีคุณภาพ มีศกั ยภาพความสามารถในการ
แข่งขัน และมีคุณธรรม จริ ยธรรม สู่ สังคมฐานความรู ้ โดยมีตวั ชี้วดั คือ ประชาชนมีโอกาสใน
การศึกษาเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวติ
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สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิ การ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และ
กลยุทธ์ในแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) ไว้ดงั นี้
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรมนาความรู ้ มีคุณภาพ มีศกั ยภาพในการพัฒนา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริ มสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู ้
และยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็ นไทย
พันธกิจ
1. เสริ มสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริ หารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็ นฐาน
4. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของรัฐ
5. การพัฒนาระบบบริ หารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา
6. การศึกษาและการวิจยั เพื่อให้บริ การรักษาพยาบาลและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
7. การปลูกจิตสานึกและกระตุน้ ให้เกิดการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าประสงค์
1. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างทัว่ ถึง
2. ประชากรวัยเรี ยนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายวิชาชีพ ครอบคลุมตารา
เรี ยนในวิชาหลัก ชุดนักเรี ยนอุปกรณ์การเรี ยนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
3. ผูเ้ รี ยนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
4. คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศกั ยภาพในการดารงชีวติ ประกอบอาชีพ และเสริ มสร้าง
การแข่งขันของประเทศ
5. ผลงานวิจยั และนวัตกรรมได้รับการเผยแพร่ หรื อนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
6. ผูม้ ีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาและส่ งเสริ มอย่างเต็มศักยภาพ
7. ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
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8. ระบบบริ หารงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลเป็ นที่ยอมรับของ
ผูร้ ับบริ การ
9. เขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริ หารและการจัด
การศึกษาเพิม่ ขึ้น
10. ผลงานการศึกษาและวิจยั เพื่อบริ การรักษาพยาบาลและส่ งเสริ มสุ ขภาพได้รับการ
พัฒนา
11. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย
กุลยุทธ์
1. สร้างและประกันโอกาสเข้าถึงบริ การการศึกษาทุกระดับ/ทุกประเภท
2. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ส่ งเสริ มสถาบันการศึกษาจัดบริ การวิชาการแก่ชุมชน สังคม
4. เร่ งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
5. ส่ งเสริ มคุณธรรม/ศีลธรรมในระบบการศึกษา
6. พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และแก้ปัญหาขาดแคลนครู คณาจารย์
บุคลากรทางการศึกษา
7. เร่ งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้และการบริ หารจัดการ
8. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซี ยนและ
สร้างภาคีเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างประเทศในการจัดการศึกษา
9. เร่ งผลิตและพัฒนากาลังคนทั้งระดับกลางและระดับสู งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แพทย์ พยาบาล และสาขาที่ขาดแคลน
10. สร้างและส่ งเสริ มค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ
11. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา
12. พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศและสร้างระบบ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
13. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยี
14. พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
15. ปรับปรุ งระบบการบริ หารงานให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
16. พัฒนากฎหมายการศึกษาให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงและความจาเป็ นของสังคม
17. ส่ งเสริ ม สนับสนุนการกระจายอานาจการจัดการศึกษา

5

18. ศึกษาและวิจยั เพื่อให้บริ การ รักษาพยาบาลและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
19. ศึกษาและวิจยั เพื่อทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมไทย
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม
องค์กร และกลยุทธ์ในแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ไว้ดงั นี้
วิสัยทัศน์
“สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี 2563”
พันธกิจ
พัฒนาและส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรี ยนทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ให้เป็ นบุคคลที่มีความรู ้
คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่ คุณภาพระดับสากล
ค่ านิยมองค์ กร
“ เป็ นองค์กรที่มีชีวติ พร้อมจิตเอื้ออาทร มีอาภรณ์ คือ ความขยัน ใจยึดมัน่ หลักยุติธรรม”
OBEC Core Values
O = Organic
B = Benevolence
E = Eagerness
C = Compliance
กลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริ มเทคโนโลยี
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ
เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
กลยุทธ์ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
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ความสั มพันธ์ เชื่อมโยงกับแผน พัฒนาการศึกษาโรงเรียนกุลโนกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ในส่ วนของโรงเรี ยน กุลโน มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นกลยุทธ์ของสานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 กลยุทธ์ จากทั้งหมด 6 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ของ
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลยุทธ์ของ โรงเรี ยน กุลโน มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน ดังนี้
กลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์โรงเรี ยนกุลโน
กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ กลยุทธ์ 1ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
ตามหลักสู ตรและส่ งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและ
เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความ กลยุทธ์ 2ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และ
เป็ นชาติไทยและวิถีชีวติ ตามหลักปรัชญา
ค่านิยมที่พึงประสงค์
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธ์ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง กลยุทธ์ 3พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ระบบ
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ กลยุทธ์ 4พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการ
ศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ
ศึกษาเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
เน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
กลยุทธ์ 6 พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จงั หวัด ชายแดนภาคใต้
กลยุทธ์ 5 ประสานองค์กรภาครัฐเอกชนและ
ชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
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ส่ วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ การจัดการศึกษาของโรงเรียนกุลโน
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนกุลโนมุ่งพัฒนาสู่ การเป็ นสถานศึกษาคุณภาพดีวถิ ีพุทธภายในปี 2558
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้เป็ นคนดี เก่ง และแข็งแรง
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาการบริ หารจัดการสถานศึกษาโดยใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
ค่ านิยมองค์ กร
เป็ นองค์กรแห่งความเฉลียวฉลาดรอบรู ้ ควบคู่ความรักความสามัคคี มีความซื่ อสัตย์
กตัญญูรู้คุณ มีทุนพื้นฐานด้านความสะอาดเรี ยบร้อย ความมีวนิ ยั และรับผิดชอบ
KULNO Core Values
K = Knowledgeble (ความรอบรู้เฉลียวฉลาด)
U = Unity (ความรักความสามัคคี)
L = Loyalty (ความซื่อสัตย์)
N = Neatness (ความสะอาดเรี ยบร้อย)
O = Orderliness (ความมีวนิ ยั และรับผิดชอบ)
เป้าประสงค์
1. นักเรี ยนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานและสามารถจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ
3. สถานศึกษามีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (
Stakeholders) ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
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กลยุทธ์ โรงเรียนกุลโน
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษาเน้นการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม
กลยุทธ์ที่ 5 ประสานองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาโรงเรี ยนกุลโน ระยะ 5 ปี (ปี การศึกษา 2554-2558) มี
โครงการ/งาน กิจกรรม ตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพือ่ เป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
กิจกรรม 1 พัฒนาระบบห้องสมุด
กิจกรรม 2 สมุดบันทึกการอ่าน
กิจกรรม 3 จัดซื้อหนังสื อห้องสมุด
กิจกรรม 4 พานักเรี ยนทัศนศึกษา
กิจกรรม 5 พัฒนาเครื อข่าย IT
กิจกรรม 6 จัดหาคอมพิวเตอร์
กิจกรรม 7 ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ชุมชน
กิจกรรม 8 จัดมุมหนังสื ออนุบาล
2. งานกิจกรรมการเรี ยนการสอน
กิจกรรม 1 จัดซื้อวัสดุส่วนกลาง
กิจกรรม 2 จัดซื้อวัสดุหอ้ งเรี ยน
กิจกรรม 3 จัดซื้อวัสดุการศึกษา
กิจกรรม 4 จัดซื้อหนังสื อเรี ยน

ตัวชี้วดั

ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2555 2556 2557
80
80
80

2554
2558
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของนักเรี ยน 80
90
ที่มีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู ้ รักการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ระดับดีข้ ึนไป
ตัวชี้วดั 2 สถานศึกษามีการ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
สร้าง ส่งเสริ มสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู ้
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของนักเรี ยน 80
80
80
80
90
ที่มีพฒั นาการด้านสติปัญา
ตามวัยระดับดีข้ ึนไป
ตัวชี้วดั 2 ร้อยละของนักเรี ยน 80
80
80
80
80
ที่มีความพร้อมเข้าเรี ยนชั้น
ป.1 ระดับดีข้ ึนไป
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โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรี ยน
กิจกรรม 1 คัดเลือกและติวนักเรี ยน
กิจกรรม 2 ส่งนักเรี ยนเข้าแข่งขัน
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
กิจกรรม 1 พัฒนานวัตกรรม
กิจกรรม 2 ค่ายวิชาการ
กิจกรรม 3 จัดจ้างครู พี่เลี้ยง
กิจกรรม 4 จัดจ้างครู แก้ปัญหา
5. โครงการนิเทศภายใน
กิจกรรม 1 การประชุม
กิจกรรม 2 การเยีย่ มชั้นเรี ยน

ตัวชี้วดั

2554
ตัวชี้วดั 3 ร้อยละของนักเรี ยน 80
ที่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนระดับดีข้ ึนไป
ตัวชี้วดั 4 ร้อยละของนักเรี ยน 80
ที่มีความสามารถคิดอย่าง
เป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผลระดับดีข้ ึนไป
ตัวชี้วดั 5 ร้อยละของนักเรี ยน 80
ที่มีทกั ษะในการทางาน รัก
การทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริ ต
ตัวชี้วดั 1 จานวนกิจกรรมที่
5
โรงเรี ยนได้เป็ นตัวแทนเขต
พื้นที่การศึกษาเข้าประกวด
แข่งขันระดับภาค
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของผลการ
5
ทดสอบ O-NET ที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วดั 2 ผลการพัฒนาบรรลุ
เป้ าหมายตามวิสยั ทัศน์
ตัวชี้วดั 3 กิจกรรมการพัฒนา
ส่งเสริ มสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของครู ที่
80
สามารถปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2555 2556 2557
80 80
80

80

80

2558
80

80

80

80

80

80

80

6

7

8

10

5

5

5

5

90

100

100

100
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กลยุทธ์ ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการโรงเรี ยนวิถีพทุ ธ
กิจกรรม 1 ค่ายคุณธรรม
กิจกรรม 2 ค่ายทักษะชีวติ
กิจกรรม 3 วันสาคัญ
กิจกรรม 4 วันธรรมสวนะราลึก
กิจกรรม 5 ลานธรรมและปรับ
สภาพแวดล้อม
กิจกรรม 6 สอนและสอบธรรม
ศึกษา
กิจกรรม 7 สวดมนต์ไหว้พระ
กิจกรรม 8 เขตรับผิดชอบ
กิจกรรม 9 บาเพ็ญประโยชน์
กิจกรรม 10 กฐินโรงเรี ยน
2. โครงการโรงเรี ยนส่งเสริ ม
สุขภาพ
กิจกรรม 1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
กิจกรรม 2 ทุนการศึกษา
กิจกรรม 3 เครื่ องแต่งกายนักเรี ยน
กิจกรรม 4 กีฬาภายใน
กิจกรรม 5 ค่ายศิลปะ
กิจกรรม 6 บริ การอาหารกลางวัน
กิจกรรม 7 จัดหาเวชภัณฑ์ยา
กิจกรรม 8 สร้างห้องพยาบาล

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของ
นักเรี ยนที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ระดับดีข้ ึนไป

ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของนักเรี ยน
ที่มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรี ยภาพระดับดีข้ ึนไป

2554
80

80

ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2555 2556 2557
80
80
80

80

80

80

2558
90

90
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กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
กิจกรรม 1 ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
กิจกรรม 2 ทัศนศึกษา ดูงาน

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั 1 ร้อยละของครู ที่
สามารถปฏิบตั ิงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเกิด
ประสิ ทธิผล

2554
80

ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2555 2556 2557
90
100 100

2558
100

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้ นการบริหารแบบมีส่วนร่ วม
ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2554 2555 2556 2557 2558
1. โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ตัวชี้วดั 1 ระบบบริ หารจัด
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
การบริ หาร
การศึกษามีประสิ ทธิภาพและ
เยีย่ ม
กิจกรรม 1 จัดหาเก้าอี้หอ้ งประชุม เกิดประสิ ทธิผล
กิจกรรม 2 จัดหาเครื่ องเสี ยงประชุม ตัวชี้วดั 2 สถานศึกษาจัด
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
กิจกรรม 3 จัดหาโปรเจคเตอร์
สภาพแวดล้อมและการ
เยีย่ ม
กิจกรรม 4 ปรับปรุ งหอประชุม
บริ การที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
กิจกรรม 5 ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ า
พัฒนาเต็มศักยภาพ
กิจกรรม 6 ปรับปรุ งระบบน้ าใช้
กิจกรรม 7 จัดหาโปรแกรมลงเวลา
กิจกรรม 8 ปรับภูมิทศั น์
กิจกรรม 9 ซ่อมแซมอาคารเรี ยนฯ
กิจกรรม 10 ซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
กิจกรรม 11 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
กิจกรรม 12 บริ การสาธารณูปโภค
กิจกรรม 13 จ้าง รปภ.
กิจกรรม 14 บริ การค่าเบี้ยเลี้ยงฯ
กิจกรรม 15 กิจกรรมตอบแทน
นักเรี ยนช่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั
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กลยุทธ์ ที่ 5 ประสานองค์ กรภาครัฐ เอกชน และชุ มชนให้ มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการก่อสร้างอาคาร
กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการฯ
กิจกรรม 2 ประชุมผูป้ กครองฯ
กิจกรรม 3 การระดมทรัพยากร

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั 1 คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูป้ กครอง
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ

ค่าเป้ าหมายตัวชี้วดั
2554 2555 2556 2557 2558
ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
เยีย่ ม

ส่ วนที่ 4
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จในการนาแผนกลยุทธ์ การจัดการศึกษาไปสู่ การปฎิบัติ
1. ความเชื่อมโยงกับระดับสถานศึกษา
เมื่อได้มีการจัดทาแผน
กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนกุลโน เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว แต่
ละกลุ่มงานจะต้องจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฎิบตั ิการประจาปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน กุลโน ทั้งนี้ รวมทั้งการจัดทาคารับรองการปฎิบตั ิราชการ
ประจาปี ที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ตามตัวชี้วดั ที่กาหนดด้วย
2. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
เพื่อให้แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา ได้เป็ นทิศทางในการนากลยุทธ์ไปสู่ การปฎิบตั ิอย่าง
เป็ นรู ปธรรม จึงเห็นสมควรกาหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจาปี (Annual review) เป็ นการติดตามความก้าวหน้าของ
ตัวชี้วดั ในแต่ละกลยุทธ์เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายที่กาหนด
อันจะนาไปสู่ การทบทวน ปรับปรุ งแก้ไขเป้ าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป
2.1 การประเมินผลระยะครึ่ งแผน (Mid-term evaluation) เป็ นการประเมินผลในช่วง 3 ปี แรก
ของแผน คือเมื่อสิ้ นสุ ดปี 2556 ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปั ญหาอุปสรรครวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วดั เป้ าหมาย หรื อการปรับเปลี่ยนแผนปฎิบตั ิราชการให้มีความเหมาะสม
(หากมีความจาเป็ น)
2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้ นสุ ดแผน (Summative evaluation) เป็ นการประมวลผลแผน พัฒนา
การศึกษา เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2558 เพื่อสรุ ปผลการปฎิบตั ิราชการและผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา
5 ปี
3. การจัดทารายงานประจาปี
โรงเรี ยน
กุลโน จะต้องจัดทารายงานประจาปี เพื่อเปิ ดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ ตามตัวชี้วดั ในคารับรองการปฎิบตั ิราชการ

