แผนกลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียนดี
ประจําตําบล ปี 2553-2556
โรงเรียนวัดนิยมยาตรา
สํ านักงานเขตพื นทีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนกลยุทธ์ พัฒนาโรงเรียนดีประจําตําบล ปี 2553-2556
โรงเรี ยนวัดนิยมยาตรา
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural factors)
โอกาส
1. มีภูมิปัญญาท้ องถิ นเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจั ดการเรี ยนการสอน
2. ประเพณี ว ั ฒนธรรมทีดีงามในท้ องถิ นทํ าให้เกิดความรักความสามั คคีในสังคม
3. ผูน้ ําชุ มชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ มีค วามเข้ มแข็งและเป็ นพลั งสําคั ญในการ
สนั บสนุนทางด้ านการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา
4. โรงเรี ยนตั งอยู่ในชุมชนชนบทกึ งอุตสาหกรรมและมีความสะดวกในการเดินทาง
อุปสรรค
1. พื นฐานทางด้ านการศึกษาของผู ้ ปกครองมีค วามรู ้อยู่ในระดั บน้ อย
2. สภาพครอบครัวแตกแยกก่ อให้ เกิดปั ญหาการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ผู้ปกครองส่ วนมากประกอบอาชีพรับจ้ างทั วไปทํ าให้ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ บุตร
หลาน ส่ งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
4. การให้ความเคารพต่อผู ้ สูงอายุ ลดน้อยลงทํ าให้ว ั ฒนธรรมทีดีงามของสังคมไทยหายไป
5. ผู้ปกครองบางส่ วนยั งขาดจิตสาธารณะ เป็ นผู ้รับมากกว่าเป็ นผู ้ให้

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors)
โอกาส
1. เทคโนโลยีมีความหลากหลายทํ าให้มีแหล่งค้ นคว้ า สามารถเข้ าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั วถึงและนํ าไปประกอบอาชี พได้
อุปสรรค
1. ชุมชนมีความรู ้ทางด้ านเทคโนโลยีน้ อยทํ าให้ไม่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้ ตาม
วั ตถุประสงค์
2. ความหลากหลายของเทคโนโลยี ทํ าให้เกิ ดการเลียนแบบ และใช้ เทคโนโลยีอย่าง
ไม่มีวิจารณญาณ
3. การส่ งเสริ มด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานทีเกียวข้ องไม่เพียงพอ
4. สถานประกอบการขาดจิตสํานึ กด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมในการให้บริ การทางด้ าน
เทคโนโลยี

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors)
โอกาส
1. ตํ าบลคลองนิยมยาตรา ตั งอยู่ในพื นทีชนบทกึ อง ุตสาหกรรม มีความหลากหลายในการ
ประกอบอาชีพ ทํ าให้เศรษฐกิ จในครัวเรื อนดีขึ น
2. การประกอบอาชี พโดยยึดหลั กเศรษฐกิ จพอเพียงส่ งผลให้มีภูมิคุ ้ มกันในการใช้จ่าย
3. สถานะทางเศรษฐกิจของชุ มชนบางส่ วนโดยรอบชุมชน มีฐานะการเงินทีดี
อุปสรรค
1. ผู้ปกครองมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกั บรายจ่ายทํ าให้ไม่สามารถส่ งบุตรหลานเข้ าเรี ยน
เพือเตรี ยมความพร้ อมส่ งผลทํ าให้ เกิดปั ญหาในการพั ฒนาคุณภาพการศึก ษา
2. จากสภาวะการจ้ างแรงงานทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วทํ าให้ผู้ปกครอง มีปัญหาการ
ว่างงานส่ งผลให้สถานศึกษามีน ั กเรี ยนออกกลางคั น และย้ ายกลั บภูมิล ํ าเนาตาม
ผู ้ ปกครอง ส่ งผลให้การเรี ยนไม่ต่อเนืองคุณภาพการศึกษาจึงไม่มีประสิ ทธิ ภาพ

ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors)
โอกาส
1. กฎหมายเอื อให้องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ นให้การสนั บสนุนการจั ดการศึ กษาของ
โรงเรี ยนได้มากขึ น
2. เงินบริ จาคเพือสนั บสนุ นการศึกษานํ าไปลดหย่อนภาษีได้
3. นโยบายของรัฐบาลทํ าให้น ักเรี ยนได้ รับโอกาสทางการศึกษาได้ มากขึ น
4. การกระจายอํ านาจส่ งผลทํ าให้โรงเรี ยนเป็ นนิติบุคคล สามารถดํ าเนินนิติกรรมต่าง ๆ ได้
อุปสรรค
1. สภาพปั ญหาทางด้านการเมืองส่ งผลให้เกิดความแตกแยกทางด้ านความคิด
2. กฎหมายไม่ส่งเสริ มสวั สดิการของครู ให้เหมาะสมกับอาชีพ
3. ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนั กเรี ยนส่ งผลให้นักเรี ยนมีพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์

สภาพแวดล้อมภายใน
โครงสร้ างและนโยบายของโรงเรี ยน (Structure and policy)
จุดแข็ง
1. โครงสร้างการบริ หารงานของโรงเรี ยนชั ดเจน
2. นโยบายของโรงเรี ยนชัดเจน มีการปฏิบ ั ติจริ งส่ งผลให้โรงเรี ยนได้ รับรางวั ลระดับ
ต่างๆ หลายรางวั ล
3. โรงเรี ยนมีการกระจายอํ านาจ โดยการแต่งตั งครู ใหญ่ประจํ าสายชั นต่างๆทํ าให้การ
บริ หารงานเกิดความคล่องตั ว

จุดอ่ อน
1. ครู ใหญ่ประจํ าสายงานไม่มีอ ํ านาจในการตั ดสิ นใจในการดํ าเนินกิ จกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรี ยน
2. ครู ใหญ่ประจํ าสายงานทีได้รับการแต่งตั งมีภาระงานมาก ทํ าให้ประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบ ั ติงานลดน้อยลง
การให้ บริ การและคุณลักษณะของผู ้ เรี ยน (Service and products)
จุดแข็ง
1. โรงเรี ยนมีระบบดูแลช่วยเหลือทีมีประสิ ทธิภาพ
2. นั ก เรี ยนได้รับการบริ การทางด้านต่าง ๆ ทั งด้านสุ ขภาพอนามั ย โภชนาการ ทุนการศึกษา
สถานที สื อ ICT และอืน ๆ อย่างทั วถึง
3. โรงเรี ยนมีการส่ งเสริ มทางด้ านคุณธรรม และจริ ยธรรม โดยมีกิจกรรมทีหลากหลาย
4. โรงเรี ยนมีว ั ฒนธรรมองค์กรทีส่ งเสริ มด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม“ ยิ มง่าย ไหว้ สวย”
5. นั ก เรี ยนมีจิตสํานึกรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา
จุดอ่ อน
1. โรงเรี ยนขาดบุคลากร ส่ งผลให้การบริ การกับบุคคลทีมาติดต่อราชการไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าทีควร
2. นั ก เรี ยนบางส่ วนมีคุณลั กษณะทีไม่พึงประสงค์ตามเป้ าหมายของการศึกษาขั นพื นฐาน
3. ขาดอาคารสถานที ทีเหมาะสมในการจั ดการศึกษา

บุคลากร (Man)
จุดแข็ง
1. ครู ได้ สอนตรงตามวิชาเอก และตามความถนัด
2. ครู มีความรู้และความสามารถในการจั ดการศึกษาทีเน้นผู ้ เรี ยนเป็ นสําคั ญ โดยนํ าหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาบรรจุในหลั กสู ตรสถานศึกษา
3. ครู ให้ความร่ วมมือในการดํ าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยนอย่างเต็มที เต็มเวลา
และเต็มความสามารถ
4. โรงเรี ยนจั ดให้มีการพั ฒนาบุคลากรอย่างสมํ าเสมอ
5 โรงเรี ยนจ้ างบุคลากรเพือทดแทนอั ตราตํ าแหน่งทีขาดแคลน
จุดอ่ อน
1. ขาดอั ตรากําลั งครูในบางสาขาวิ ชา ได้ แก่ วิ ชาภาษาอั งกฤษและคณิตศาสตร์
2. ครู ย ั งขาดความรู ้ ความเข้าใจในการขั บเคลือนภายในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ย ั งยึดติดอยู่
กั บสายชั น ทํ าให้การขั บเคลือนของแต่ละกลุมสาระการเรี
่
ยนรู ้ ไม่มีประสิ ทธิภาพ

3. บุคลากรไม่น ํ าสื อการสอนไปใช้ในการจั ดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. โรงเรี ยนไม่มีต ํ าแหน่งรองผู ้ อ ํ านวยการจึงทํ าให้การบริ หารงานตามภาระงานไม่
บรรลุตามวั ตถุประสงค์

การเงิน (Money)
จุดแข็ง
1. มีการระดมทรัพยากรโดยการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
2. มีแผนการบริ หารจั ดการด้านการเงินอย่างเป็ นระบบ
3. มีการบริ หารด้ านการเงินโปร่ งใส ตรวจสอบได้
4. องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ นให้การสนั บสนุนทางด้ านงบประมาณ ทั งในส่ วนของ
เงินอาหารกลางวั น อาหารเสริ มนม สนั บสนุนกิจกรรมพั ฒนาผู ้ เรี ยน ทุนการศึ กษา และ
พั ฒนาด้านอาคารสถานที
จุดอ่ อน
1. มีโครงการทีเร่ งด่วนจากหน่วยงานทีเกี ยวข้ อง ซึ งไม่มีในแผนปฏิบ ั ติการของโรงเรี ยน
ทํ าให้งบประมาณทีตั งไว้ ได้ รับผลกระทบ

วัสดุอุปกรณ์ (Materials)
จุดแข็ง
1. การเบิกจ่ายวั สดุอุปกรณ์ได้ รับความสะดวก และรวดเร็ ว
2. มีความพร้อมทางด้านสื ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จุดอ่ อน
1. โรงเรี ยนไม่มีสนามกี ฬาทีเหมาะสมกั บประเภทกี ฬา
2. โรงเรี ยนขาดอุปกรณ์ทดลองทางวิ ทยาศาสตร์
3. การเบิกจ่ายวั สดุอุปกรณ์ ไม่น ํ าเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจั ดการเรี ยนการสอน
4. การวางแผนการจั ดซื อวั สดุอุปกรณ์ไม่ครอบคลุมทุกภาระงาน
5. วั สดุอุปกรณ์ขาดประสิ ทธิ ภาพ
6. ยั งขาดงบประมาณในการพั ฒนาด้านการศึ กษา

การบริหารจัดการ (Management)
จุดแข็ง
1. การบริ หารจั ดการศึ กษาของโรงเรี ยน ผู ้บริ หารมีวิ สัยทั ศน์ทีกว้ างไกลมีภาวะการ
เป็ นผู ้ น ํ า มีคุณธรรม และจริ ยธรรม

2. โรงเรี ยนมีการจั ดบรรยากาศทีเอื อต่อการจั ดการเรี ยนรู ้ มีสภาพแวดล้ อมทีสะอาด
ร่ มรื น สวยงาม เป็ นระเบียบ
3. มีแหล่งเรี ยนรู ้ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การบริ หารงานในโรงเรี ยนเน้ นหลั กการกระจายอํ านาจเพือช่ วยให้การบริ หาร
โรงเรี ยนรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
จุดอ่ อน
1. ขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมิน อย่างเป็ นระบบและต่อเนือง

ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่ มาตรฐานสากล
กําหนดวิสัยทัศน์ (vision)
มุ่งพั ฒนาการศึกษาขั นพื นฐาน สร้ างสรรค์วิชาการ ประสานสร้ างสื บประเพณี
เน้นเทคโนโลยี ส่ งเสริ มคนดีสู่สังคม ตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (mission)
1. พั ฒนากระบวนการบริ หารจั ดการทีเน้นการใช้คุณธรรม จริ ยธรรม ในการดํ าเนินการตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
2. พั ฒนาบุคลากรให้เป็ นผู ้ น ํ าการใช้คุณธรรม จริ ยธรรม ในการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ทีผสมผสาน
วิถีชีวิต ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
3. จั ดสภาพบรรยากาศ แหล่งเรี ยนรู ้ ให้เอื อต่อการปรับวิธีเรี ยนและเปลียนวิธีสอนทีเน้นการ
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พั ฒนาเครือข่าย ชุมชน สังคม และองค์ กรส่ วนท้ องถิ นให้เข้ามามีส่วนร่ วมในการพั ฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรม ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. พั ฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร ในการจั ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่าง
สร้ างสรรค์

เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู ้ เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และดํ าเนินชี วิ ตตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
2. ผู ้ เรี ยนมีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน
3. ผู ้ เรี ยนมีท ั กษะในการดํ ารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุ ข

การกําหนดกลยุทธ์ ของโรงเรียน
กลยุทธ์ในดารยกระดั บผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เพือให้มีระดั บสู ง
ขึ นตามเกณฑ์ มาตรฐานของชาติ อย่างมีคุณภาพโดยมีการดํ าเนินการตามรู ปแบบการพั ฒนาอย่างมี
คุณภาพโดยกระบวนการ PCDA ดั งนี
ขั นวางแผน(P)
จั ดประชุ มผู ้ มีส่วนเกียวข้ องทุกฝ่ ายเพือให้รับทราบถึงแนวนโยบายและเป้ าหมาย
ในการดํ าเนินงาน เพือกําหนดแผนปฏิบ ั ติการร่ วมกั น
ขั นดํ าเนินการ(D)
- ศึกษาสภาพผลสัมฤทธิ ทางกาเรี ยนในปั จจุบั น
- วิ เคราะห์ เทียบเคียง ค่าคะแนนเฉลียของนั กเรี ยนกับค่าคะแนนเฉลียของนั กเรี ยน
ในระดั บชาติ O-NET
- กํ าหนดเป้ าหมายค่าเฉลียผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของแต่ละกลุ่มสาระทีจะพั ฒนา
อย่างมีคุณภาพ
- กํ าหนดยุทธศาสตร์การดําเนินการทีจะไปสู่ เป้ าหมายร่ วมกันอย่างมีคุณภาพ
- กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้น ํ ายุทธศาสตร์ การดํ าเนิน การทีกํ าหนดสู่ การปฏิบ ั ติ
ขั นตรวจสอบ(C)
- ตรวจสอบระยะที 1 การสอบระหว่างภาค หั วหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่ม
สาระ รายงานผลรวมจํ านวนนั กเรี ยนที ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมินผลระหว่างภาค
เรี ยน ทุก รายวิช า (ในช่วงเดื อ นสิ งหาคม) พร้ อ มเสนอแนวทางการดําเนิ นการ
ส่ งเสริ มทีส่ งผลให้น ั กเรี ยนมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน
- ตรวจสอบระยะที 2 ก่อนสอบปลายภาค หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ทุกกลุ่ม
สาระ รายงานจํานวนนักเรี ยนทีมี คะแนนรวมระหว่า งเรี ยนทีคาดว่า จะมี ผ ลการ
เรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์ พร้ อมเสนอแนวทางการดําเนิ นการซ่ อมเสริ มที จะส่ งผลให้
นั กเรี ยนมีผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์ทุกคน
ขั นปรับปรุ งและพั ฒนา(A)
- สรุ ปผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นและนําเสนอข้อ มู ล ให้ผู้ที เกี ยวข้อ งเพื อนํา ไป
กํ าหนดยุทธศาสตร์ การดํ าเนินงานในปี ต่อไป
- รายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ยกระดั บผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนใน

1. กลยุทธ์ระดับแผนงาน
วิชาการ
1. พั ฒนาคุณภาพทางการศึ กษาเพือยกระดั บผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
บุคลากร
1. งานสร้ างขวั ญกํ าลั งใจ และแรงจูงใจในการปฏิบั ติงาน
2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพั ฒนาทางด้านวิ ชาการและคุณธรรม จริ ยธรรม
ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บริ หารทัวไป
1. เพิ มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลการให้บริ การการศึกษา
2. สนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในการพั ฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ระดมทรัพยากรเพือพั ฒนาคุณภาพทางการศึกษา
งบประมาณ
1. ใช้งบประมาณอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส คุ ้ มค่า และตรวจสอบได้

2. กลยุทธ์ระดับโครงการ
แผนงานวิชาการ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเพือยกระดับผลสั มฤทธิ ทางการเรียน
1. โครงการนิเทศภายใน
2. โครงการห้องสมุดมีชีวิต
3. โครงการส่ งเสริ มการอ่าน
4. โครงการจั ดห้องศูนย์วิ ชาการและศูนย์ สือการสอน
5. โครงการกิ จกรรมชุมนุม
6. โครงการนวั ตกรรมแหล่งเรี ยนรู ้คู่ภูมิปัญญาท้ องถิ น
7. โครงการประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน

แผนงานบุคลากร
- งานสร้ างขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนให้ บุคลากรได้ รับการพัฒนาทางด้ านวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการสวั สดิการโรงเรี ยน
2. โครงการพั ฒนาบุคลากร

แผนงานบริหารทัวไป
- เพิมประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลการให้ บริ การการศึกษา
1. โครงการประชาสัมพั นธ์โรงเรี ยน
2. โครงการบริ การชุ มชน
- สนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา
1. โครงการกิ จกรรมสหกรณ์โรงเรี ยน
2.โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยและวิ นัยนั กเรี ยน
3.โครงการส่ งเสริ มประเพณีและวั ฒนธรรมไทย
4.โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามั ยนั กเรี ยน
5.โครงการกีฬาสี ภายใน
6.โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรมนั กเรียน
7.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรี ยน
8.โครงการอาหารกลางวั น
9.โครงการต่อต้ านยาเสพติดในโรงเรี ยน
10.โครงการวั นแห่ งความสําเร็ จ
11.โครงการกิ จกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
12.โครงการปรับปรุ งอาคารเรี ยน อาคารประกอบ
13.โครงการพั ฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโรงเรี ยน
- ระดมทรั พยากรเพือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
1. โครงการ/กิจกรรมร่ วมกั บชุมชนและองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ น

แผนงานงบประมาณ
- ใช้ งบประมาณอย่ างมีประสิ ทธิภาพ โปร่ งใส คุ ้ มค่ า และตรวจสอบได้
1.โครงการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพงานธุ รการและการเงิน
2.โครงการพั ฒนางานพั สดุ

