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กลุ่มงานงบประมาณ โรงเรียนกุลโน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสมีา เขต ๗ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



ค ำน ำ 
 
 ดว้ยพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ .ศ. 2546 
บญัญติัใหค้ณะรัฐมนตรีตอ้งจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน เพื่อใชเ้ป็นกรอบและแนวทาง
ในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ ส าหรับใชใ้นการบริหารราชการแผน่ดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ทั้งน้ี 
ทุกกระทรวงและทุกส่วนราชการ  ก็ตอ้งด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  และแผนปฏิบติั
ราชการ 1 ปี  ใหส้อดคลอ้งเช่ือมโยงกบัแผนบริหารราชการแผน่ดินดว้ย 
  โรงเรียนกุลโน จึงไดจ้ดัท าแผน กลยทุธ์การจดัการศึกษาซ่ึงเป็นแผนระยะปานกลาง  ให้
สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 แผนปฏิบติั
ราชการของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบติัราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการและแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เพื่อใชเ้ป็นกรอบและเป็นแนวทางให้
บุคลากรในสังกดั น าไปด าเนินงานจดัการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) 
 โรงเรียนกุลโน  ขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าแผน กลยทุธ์การจดัการศึกษา 
พ.ศ. 2554-2558  จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  หวงัวา่แผน พฒันาการศึกษา ฉบบัน้ี  จะเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานจดัการศึกษาอยา่งมีทิศทาง  ส่งผลใหคุ้ณภาพการศึกษาโดยรวมประสบความส าเร็จตามท่ี
ก าหนดไวต่้อไป 
 
 
                                        โรงเรียนกุลโน 
 



สารบัญ 
 

ค าน า ก 
ส่วนท่ี 1 บทน า 1 

ส่วนท่ี 2 กรอบแนวคิดและทิศทางการจดัท าแผนกลยทุธ์การจดัการศึกษา 2 
 สาระส าคญัของแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  2 
 สาระส าคญัของแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 

 สาระส าคญัของแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

5 

 ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัแผนพฒันาการศึกษาโรงเรียนกุลโนกบัแผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6 

ส่วนท่ี 3 แผนกลยทุธ์การจดัการศึกษาของโรงเรียนกุลโน 7 
 วสิัยทศัน์ 7 
 พนัธกิจ 7 
 ค่านิยมองคก์ร 7 
 เป้าประสงค ์ 7 
 กลยทุธ์โรงเรียนกุลโน 8 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการน าแผนกลยทุธ์การจดัการศึกษาไปสู่การปฏิบติั 9 
 ความเช่ือมโยงกบักลุ่มงาน 9 
 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน  9 
 การจดัท ารายงานประจ าปีในแต่ละกลุ่มงาน 9 
   
   
 



ส่วนที ่๑ 
บทน ำ 

 

  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน เป็นแผนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางการท างานของรัฐบาล
ท่ีมุ่งเนน้การไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไวโ้ดยแสดงใหเ้ห็นวา่การขบัเคล่ือนใหไ้ปสู่ส่ิงท่ีตอ้งการ
ดงักล่าวนั้นไดด้ว้ยวธีิการใด วดัความกา้วหนา้ และผลส าเร็จไดจ้ากอะไร จะตอ้งระดมสรรพก าลงั
และทรัพยากรมากนอ้ยเพียงใด และจะมีหน่วยงานใดบา้งท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในฐานะเป็นเจา้ภาพ
รับผดิชอบ  ซ่ึงในแผนการบริหารราชการแผน่ดินดงักล่าว ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ ประเด็นยทุธศาสตร์ 
เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย กลยทุธ์หลกั และเจา้ภาพไวอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้ง
ก าหนดใหทุ้กส่วนราชการตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน  ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงรับผดิชอบเป็นเจา้ภาพหลกัในประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ก คือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ พฒันาคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม เตรียมความพร้อมใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาและแข่งขนัในประเทศ ส่วนประเด็น
ยทุธศาสตร์อ่ืน กระทรวงศึกษาธิการ ก็เป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวเ้ช่นเดียวกนั   และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ไดจ้ดัท าแผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี ใหมี้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน และแผนปฏิบติั
ราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจดัท า วสิัยทศัน์ ค่านิยมองคก์าร พนัธกิจ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั กลยทุธ์และเป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน   
 โรงเรียนกุลโน ก็เป็นส่วนราชการท่ีตอ้งจดัท าแผน พฒันาการศึกษา  ใหมี้ความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน แผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และแผนปฏิบติัราชการ 
4 ปี ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะตอ้งตอบสนองใน
ประเด็นกลยทุธ์ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7  ซ่ึงภารกิจของโรงเรียนกุลโน  
คือการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ โดยโรงเรียน กุลโน  จะตอ้งร่วม
รับผดิชอบในเป้าหมายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 สาระส าคญัของแผนพฒันาการศึกษา มีเน้ือหาสาระท่ีส าคญั 4 ส่วน คือส่วนท่ีหน่ึงบทน า  
ส่วนท่ีสองกรอบแนวคิดและทิศทางการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา ส่วนท่ีสามแผนพฒันาการศึกษา 
ของโรงเรียนกุลโนและส่วนท่ีส่ีปัจจยัแห่งความส าเร็จในการน าแผนพฒันาการศึกษาไปสู่การปฏิบติั 
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ส่วนที ่2 
กรอบแนวคดิและทศิทางการจัดท าแผนพฒันาการศึกษา 

 
สาระส าคัญของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
มาตรา 16 ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการนั้นโดยจดัท าเป็นแผนส่ีปีซ่ึงจะ 
ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดินตามมาตรา 13 โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้
ส่วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีเสนอต่อรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหส้ านกั
งบประมาณด าเนินการจดัสรรงบประมาณเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบติัราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการใน
ลกัษณะแบบ Rolling Plan ซ่ึงจะตอ้งมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ใหท้นัต่อเน่ืองกนั ซ่ึงแผนการ
บริหารราชการแผน่ดินมีประเด็นยทุธศาสตร์การบริหาร 9 ประการคือ 
  1.  การขจดัความยากจน 

2. การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลและแข่งขนัได้ 
4. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
6. การพฒันากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
8. การรักษาความมัน่คงของรัฐ 
9. การรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพนั้นไดแ้บ่งประเด็นยทุธศาสตร์ 
6 ประเด็นยทุธศาสตร์ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดเ้ป็นเจา้ภาพหลกัในส่วนของประเด็นยทุธศาสตร์
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ พฒันาคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  เตรียม
ความพร้อมใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาและการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงมีเป้าประสงคเ์ชิง
ยทุธศาสตร์ ใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศกัยภาพความสามารถในการ
แข่งขนั และมีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้ โดยมีตวัช้ีวดั  คือ ประชาชนมีโอกาสใน
การศึกษาเรียนรู้และพฒันาตนเองตลอดชีวติ  
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
กลยทุธ์ในแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) ไวด้งัน้ี 
วสัิยทศัน์ 

 มุ่งพฒันาการศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมน าความรู้ มีคุณภาพ มีศกัยภาพในการพฒันา
ตนเองตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พฒันาสังคมฐานความรู้
และยนืหยดัในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พนัธกจิ 

 1.  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ประชาชน  
 2.  ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 3. พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
 2.  การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 3.  การพฒันาขีดความสามารถของประเทศโดยใชค้วามรู้เป็นฐาน  
 4.  การพฒันาการศึกษาเพื่อความมัน่คงของรัฐ  
 5.  การพฒันาระบบบริหารจดัการและกฎหมายดา้นการศึกษา  
 6.  การศึกษาและการวจิยัเพื่อใหบ้ริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ  
 7.  การปลูกจิตส านึกและกระตุน้ใหเ้กิดการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย  
เป้าประสงค์ 

 1.  คนไทยทุกกลุ่มทุกวยัไดรั้บการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งทัว่ถึง  
 2.  ประชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญัและสายวชิาชีพ ครอบคลุมต ารา
เรียนในวชิาหลกั ชุดนกัเรียนอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 3.  ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
 4.  คนไทยไดรั้บการพฒันาใหมี้ศกัยภาพในการด ารงชีวติ ประกอบอาชีพ และเสริมสร้าง
การแข่งขนัของประเทศ 
 5.  ผลงานวจิยัและนวตักรรมไดรั้บการเผยแพร่หรือน าไปใชป้ระโยชน์เพิ่มข้ึน  
 6.  ผูมี้ความสามารถพิเศษ ไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมอยา่งเตม็ศกัยภาพ  
 7.  ประชาชนในพื้นท่ีชายแดนภาคใตมี้โอกาสไดรั้บการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ  
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 8.  ระบบบริหารงานมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลกัธรรมาภิบาลเป็นท่ียอมรับของ
ผูรั้บบริการ 
 9.  เขตพื้นท่ีการศึกษา/สถานศึกษาไดรั้บการกระจายอ านาจการบริหารและการจดั
การศึกษาเพิ่มข้ึน 
 10.  ผลงานการศึกษาและวจิยัเพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพไดรั้บการ
พฒันา 
 11.  ประชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของศิลปวฒันธรรม
ไทย 
กุลยุทธ์ 

 1.  สร้างและประกนัโอกาสเขา้ถึงบริการการศึกษาทุกระดบั/ทุกประเภท  
 2.  ส่งเสริม สนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
 3.  ส่งเสริมสถาบนัการศึกษาจดับริการวชิาการแก่ชุมชน สังคม  
 4.  เร่งรัดพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั  
 5.  ส่งเสริมคุณธรรม/ศีลธรรมในระบบการศึกษา  
 6.  พฒันาครู คณาจารย ์ บุคลากรทางการศึกษา และแกปั้ญหาขาดแคลนครู คณาจารย ์
บุคลากรทางการศึกษา 
 7.  เร่งพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจดัการ  
 8.  ส่งเสริม สนบัสนุน ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและ
สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศในการจดัการศึกษา 
 9.  เร่งผลิตและพฒันาก าลงัคนทั้งระดบักลางและระดบัสูงดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
แพทย ์พยาบาล และสาขาท่ีขาดแคลน 
 10.  สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวชิาชีพ  
 11.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา  
 12.  พฒันาสมรรถนะและทกัษะแรงงานใหร้องรับต่อการพฒันาประเทศและสร้างระบบ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
 13.  ส่งเสริม  สนบัสนุนการวจิยัและพฒันา ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยี  
 14.  พฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
 15.  ปรับปรุงระบบการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล  
 16.  พฒันากฎหมายการศึกษาใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงและความจ าเป็นของสังคม  
 17.  ส่งเสริม สนบัสนุนการกระจายอ านาจการจดัการศึกษา  
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 18.  ศึกษาและวจิยัเพื่อใหบ้ริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ  
 19.  ศึกษาและวจิยัเพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย  
 

 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม
องคก์ร และกลยทุธ์ในแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ไวด้งัน้ี 
วสัิยทศัน์ 

 “ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองคก์รขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานของประเทศไทยใหสู้งเทียบเท่าค่าเฉล่ียของโลก ภายในปี 2563” 

พนัธกจิ 
 พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษา
อยา่งมีคุณภาพ โดยการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความรู้ 
คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพฒันาสู่คุณภาพระดบัสากล 
ค่านิยมองค์กร 
 “ เป็นองคก์รท่ีมีชีวติ พร้อมจิตเอ้ืออาทร มีอาภรณ์ คือ ความขยนั ใจยดึมัน่หลกัยติุธรรม” 

OBEC Core Values 
 O =  Organic 
 B =  Benevolence 
 E =  Eagerness 
 C =  Compliance 
กลยุทธ์  สพฐ. 
 กลยทุธ์ 1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยี
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 กลยทุธ์ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยทุธ์ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษา  
 กลยทุธ์ 4  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
 กลยทุธ์ 5  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 กลยทุธ์ 6  พฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
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ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัแผน พฒันาการศึกษาโรงเรียนกุลโนกบัแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 ในส่วนของโรงเรียน กุลโน  มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเด็นกลยทุธ์ของส านกังาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน   จ านวน 4  กลยทุธ์ จากทั้งหมด 6 กลยทุธ์ โดยกลยทุธ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลยทุธ์ของ โรงเรียนกุลโน  มีความสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกนั ดงัน้ี 
  

กลยทุธ์ สพฐ. กลยทุธ์โรงเรียนกุลโน 
กลยทุธ์ 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบั 
                 ตามหลกัสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยเีพื่อ 
                 เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

กลยทุธ์ 1 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐาน 
              การศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและ 
              ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็น 
              เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

กลยทุธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความ 
                 เป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญา 
                 เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยทุธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ 
               ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์

กลยทุธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา - 
กลยทุธ์ 4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 
                 ระบบ 

กลยทุธ์ 3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              ใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการ 
              สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

กลยทุธ์ 5 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
                 ศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
                 เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

กลยทุธ์ 4 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
               ศึกษาเนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

กลยทุธ์ 6 พฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจงัหวดั 
                 ชายแดนภาคใต ้

- 

- กลยทุธ์ 5 ประสานองคก์รภาครัฐเอกชนและ 
              ชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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ส่วนที ่ 3 
แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุโน 

  

วสัิยทศัน์ 

 โรงเรียนกุลโนมุ่งพฒันาสู่การเป็นสถานศึกษาคุณภาพดีวถีิพุทธภายในปี 2558  
 

พนัธกจิ 
 1.  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี เก่ง และแขง็แรง  
 2.  ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 3.  ส่งเสริมและพฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาโดยใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 

ค่านิยมองค์กร 
 เป็นองคก์รแห่งความเฉลียวฉลาดรอบรู้ ควบคู่ความรักความสามคัคี มีความซ่ือสัตย์
กตญัญูรู้คุณ มีทุนพื้นฐานดา้นความสะอาดเรียบร้อย ความมีวนิยัและรับผดิชอบ 
KULNO Core Values 
 K = Knowledgeble (ความรอบรู้เฉลียวฉลาด) 
 U = Unity (ความรักความสามคัคี) 
 L = Loyalty (ความซ่ือสัตย)์ 
 N = Neatness (ความสะอาดเรียบร้อย) 
 O = Orderliness (ความมีวนิยัและรับผดิชอบ) 
 

เป้าประสงค์ 

 1.  นกัเรียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานตามระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 2.  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีศกัยภาพในการปฏิบติังานและสามารถจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล  
 4.  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ( Stakeholders) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
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กลยุทธ์โรงเรียนกุลโน 

 กลยทุธ์ท่ี 1 ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 กลยทุธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาเนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 กลยทุธ์ท่ี 5 ประสานองคก์รภาครัฐ เอกชน และชุมชนใหมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา  
 

 กลยทุธ์การพฒันาสถานศึกษาโรงเรียนกุลโน ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2554-2558) มี
โครงการ/งาน กิจกรรม ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
 

กลยุทธ์ที ่1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลกัสูตรและส่งเสริมการใช้ 

                   เทคโนโลยเีพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรม 1 พฒันาระบบหอ้งสมุด 
กิจกรรม 2 สมุดบนัทึกการอ่าน 
กิจกรรม 3 จดัซ้ือหนงัสือหอ้งสมุด 
กิจกรรม 4 พานกัเรียนทศันศึกษา 
กิจกรรม 5 พฒันาเครือข่าย IT 
กิจกรรม 6 จดัหาคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรม 7 ใชแ้หล่งเรียนรู้ชุมชน 
กิจกรรม 8 จดัมุมหนงัสืออนุบาล 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ รักการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
ระดบัดีข้ึนไป 
ตวัช้ีวดั 2 สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริมสนบัสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ 

80 
 
 
 
 
ดีมาก 

80 
 
 
 
 
ดีมาก 

80 
 
 
 
 
ดีมาก 

80 
 
 
 
 
ดีมาก 

90 
 
 
 
 
ดีมาก 

2.  งานกิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรม 1 จดัซ้ือวสัดุส่วนกลาง 
กิจกรรม 2 จดัซ้ือวสัดุหอ้งเรียน 
กิจกรรม 3 จดัซ้ือวสัดุการศึกษา 
กิจกรรม 4 จดัซ้ือหนงัสือเรียน 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีพฒันาการดา้นสติปัญา
ตามวยัระดบัดีข้ึนไป 
ตวัช้ีวดั 2 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีความพร้อมเขา้เรียนชั้น 
ป.1 ระดบัดีข้ึนไป 

80 
 
 

80 
 

 

80 
 
 

80 
 

 

80 
 
 

80 
 

80 
 
 

80 
 

 

90 
 
 

80 
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โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
 ตวัช้ีวดั 3 ร้อยละของนกัเรียน

ท่ีมีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดบัดีข้ึนไป 
ตวัช้ีวดั 4 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีความสามารถคิดอยา่ง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
สติสมเหตุผลระดบัดีข้ึนไป 
ตวัช้ีวดั 5 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีทกัษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพสุจริต 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

80 
 
 
80 
 
 
 
 

80 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

80 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

3.  โครงการพฒันาศกัยภาพ
นกัเรียน 
กิจกรรม 1 คดัเลือกและติวนกัเรียน 
กิจกรรม 2 ส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนั 

ตวัช้ีวดั 1  จ านวนกิจกรรมท่ี
โรงเรียนไดเ้ป็นตวัแทนเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาเขา้ประกวด
แข่งขนัระดบัภาค 

5 6 7 8 10 

4.  โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
กิจกรรม 1 พฒันานวตักรรม 
กิจกรรม 2 ค่ายวชิาการ 
กิจกรรม 3 จดัจา้งครูพ่ีเล้ียง 
กิจกรรม 4 จดัจา้งครูแกปั้ญหา 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของผลการ
ทดสอบ O-NET ท่ีเพ่ิมข้ึน 
ตวัช้ีวดั 2 ผลการพฒันาบรรลุ
เป้าหมายตามวสิยัทศัน ์
ตวัช้ีวดั 3 กิจกรรมการพฒันา
ส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

5 5 5 5 5 

5.  โครงการนิเทศภายใน 
กิจกรรม 1 การประชุม 
กิจกรรม 2 การเยีย่มชั้นเรียน 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของครูท่ี
สามารถปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

80 90 100 100 100 
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กลยุทธ์ที ่2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  โครงการโรงเรียนวถีิพทุธ 
กิจกรรม 1 ค่ายคุณธรรม 
กิจกรรม 2 ค่ายทกัษะชีวติ 
กิจกรรม 3 วนัส าคญั 
กิจกรรม 4 วนัธรรมสวนะร าลึก 
กิจกรรม 5 ลานธรรมและปรับ 
                  สภาพแวดลอ้ม 
กิจกรรม 6  สอนและสอบธรรม 
                   ศึกษา 
กิจกรรม 7 สวดมนตไ์หวพ้ระ 
กิจกรรม 8 เขตรับผิดชอบ 
กิจกรรม 9 บ าเพญ็ประโยชน ์
กิจกรรม 10 กฐินโรงเรียน 

ตวัช้ีวดั 1  ร้อยละของ
นกัเรียนท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงคร์ะดบัดีข้ึนไป 

80 80 80 80 90 

2.  โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
กิจกรรม 1 จดัระบบดูแลช่วยเหลือ 
กิจกรรม 2 ทุนการศึกษา 
กิจกรรม 3 เคร่ืองแต่งกายนกัเรียน 
กิจกรรม 4 กีฬาภายใน 
กิจกรรม 5 ค่ายศิลปะ 
กิจกรรม 6 บริการอาหารกลางวนั 
กิจกรรม 7 จดัหาเวชภณัฑย์า 
กิจกรรม 8 สร้างหอ้งพยาบาล 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของนกัเรียน
ท่ีมีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพระดบัดีข้ึนไป 

80 80 80 80 90 
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กลยุทธ์ที ่3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนทีเ่น้น 
                   ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  โครงการพฒันาบุคลากร 
กิจกรรม 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 
กิจกรรม 2 ทศันศึกษา ดูงาน 

ตวัช้ีวดั 1 ร้อยละของครูท่ี
สามารถปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

80 90 100 100 100 

  
กลยุทธ์ที ่4 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหาร 
กิจกรรม 1 จดัหาเกา้อ้ีหอ้งประชุม 
กิจกรรม 2 จดัหาเคร่ืองเสียงประชุม 
กิจกรรม 3 จดัหาโปรเจคเตอร์ 
กิจกรรม 4 ปรับปรุงหอประชุม 
กิจกรรม 5 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
กิจกรรม 6 ปรับปรุงระบบน ้ าใช ้
กิจกรรม 7 จดัหาโปรแกรมลงเวลา 
กิจกรรม 8 ปรับภูมิทศัน ์
กิจกรรม 9 ซ่อมแซมอาคารเรียนฯ 
กิจกรรม 10 ซ่อมแซมครุภณัฑ ์
กิจกรรม 11 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 
กิจกรรม 12 บริการสาธารณูปโภค 
กิจกรรม 13 จา้ง รปภ. 
กิจกรรม 14 บริการค่าเบ้ียเล้ียงฯ 
กิจกรรม 15 กิจกรรมตอบแทน 
                    นกัเรียนช่วยงาน 

ตวัช้ีวดั 1 ระบบบริหารจดั
การศึกษามีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
ตวัช้ีวดั 2 สถานศึกษาจดั
สภาพแวดลอ้มและการ
บริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ 
 

ดีมาก 
 
 
ดีมาก 
 
 

ดีมาก 
 
 
ดีมาก 

ดีมาก 
 
 
ดีมาก 
 

ดีมาก 
 
 
ดีมาก 

ดี
เยีย่ม 
 
ดี
เยีย่ม 



 

 

12 

กลยุทธ์ที ่5 ประสานองค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  

โครงการ/กิจกรรม ตวัช้ีวดั 
ค่าเป้าหมายตวัช้ีวดั 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  โครงการก่อสร้างอาคาร 
กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการฯ 
กิจกรรม 2 ประชุมผูป้กครองฯ 
กิจกรรม 3 การระดมทรัพยากร 

ตวัช้ีวดั 1 คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูป้กครอง
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
เยีย่ม 

 
 



 

ส่วนที ่4 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษาไปสู่การปฎบัิต ิ

 
1.  ความเช่ือมโยงกบัระดับสถานศึกษา  
  เม่ือไดมี้การจดัท าแผน กลยทุธ์การจดัการศึกษาของโรงเรียนกุลโน เสร็จเรียบร้อยแลว้  แต่
ละกลุ่มงานจะตอ้งจดัท าแผนพฒันาการศึกษาและแผนปฎิบติัการประจ าปี  ใหส้อดคลอ้งเช่ือมโยง
กบัแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียน กุลโน ทั้งน้ี รวมทั้งการจดัท าค ารับรองการปฎิบติัราชการ
ประจ าปีท่ีครอบคลุมมิติต่าง ๆ ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดดว้ย 
 
2.  แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

เพื่อใหแ้ผนกลยทุธ์การจดัการศึกษา  ไดเ้ป็นทิศทางในการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฎิบติัอยา่ง
เป็นรูปธรรม  จึงเห็นสมควรก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดงัน้ี 
  2.1  การติดตามความกา้วหนา้ประจ าปี (Annual review)  เป็นการติดตามความกา้วหนา้ของ
ตวัช้ีวดัในแต่ละกลยทุธ์เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนด  
อนัจะน าไปสู่การทบทวน  ปรับปรุงแกไ้ขเป้าหมายและกลยทุธ์ใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 
  2.1 การประเมินผลระยะคร่ึงแผน  (Mid-term  evaluation)  เป็นการประเมินผลในช่วง 3 ปีแรก
ของแผน คือเม่ือส้ินสุดปี 2556  ทั้งน้ีเพื่อทบทวนผลความกา้วหนา้และปัญหาอุปสรรครวมทั้ง
ทบทวนกลยทุธ์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย หรือการปรับเปล่ียนแผนปฎิบติัราชการใหมี้ความเหมาะสม 
(หากมีความจ าเป็น) 
 2.3 การประเมินผลเม่ือส้ินสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผลแผน พฒันา
การศึกษา เม่ือส้ินสุดปี 2558 เพื่อสรุปผลการปฎิบติัราชการและผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงเวลา 
5 ปี 
 
3.  การจัดท ารายงานประจ าปี 
  โรงเรียน กุลโน  จะตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีเพื่อเปิดเผยและแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูล
สารสนเทศเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัในค ารับรองการปฎิบติัราชการ 
 
 


