บทที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผน พั ฒ น าคู ณ ภ าพ การศึ ก ษ า ระยะ 3 ปี พ .ศ.2561 - 2563 โรงเรี ย น ก าแพ ง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นแผนกลยุทธ์ที่มุ่งใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานภายในสานักงานและสถานศึกษา ในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
จึงกาหนดหลักการ แนวทางการดาเนินการดังนี้

1. หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 สู่การปฏิบัติยึดหลัก
ความสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ าประสงค์ และแนวทางการปฏิ รูป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
ซึ่งกาหนดไว้ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์
โรงเรี ย นก าแพงพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ศั ก ยภาพเป็ น พลโลก โดยใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
ตามศาสตร์พระราชา
1.2 พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพการเป็นพลโลก ที่มีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
ทักษะสมรรถนะ ในเป้าหมายชีวิตและคุณลักษณะรองรับศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาแผนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบริบทของชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ active
learning และใช้กระบวนการ PLC สะท้อนผลเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
3. พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา รองรับเป้าหมายกลุ่ มศักยภาพผู้เรียนและสนับสนุนให้ มี
แหล่งเรียนรู้ สิ่งอานวยความสะดวก ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงระบบสารสนเทศ การ
กากับนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
4. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระและชุมชนเข้ามามีส่วน
พัฒนาหลักสูตรตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน เป็นที่ฝึกและถอดประสบการณ์ของผู้เรียน
1.3 เป้าประสงค์
1. ผู้ เรี ย นมี ศั ก ยภาพเป็ น พลโลก มี ทั ก ษะและสมรรถนะรองรั บ เป้ า หมายชี วิ ต และมี
คุณลักษณะนิสัยการทางาน ค่านิยม ตามที่โรงเรียนกาหนด
2. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเชื่อมโยงกับบริบทท้องถิ่ น ใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบ active learning และใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ และศักยภาพ
วิชาชีพครู
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3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพนักเรียนและมีแหล่งเรียนรู้ สิ่ง
อานวยความสะดวก มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับแผนการเรียน
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบเชิงคุณภาพ
5. ชุมชนมีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับการเรียนต่อของนักเรียน
ตามแผนการเรียนและเครือข่ายสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยี

2. การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การน าแผนไปสู่ การปฏิ บั ติ เป็ น ขั้น ตอนที่ แ สดงถึ งกรรมวิธีในการตั ด สิ น ใจเลื อกแผนงาน
โครงการไปดาเนินงานให้เกิดผลสาเร็จ ซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์หลาย ๆ อย่างทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นอกจากนี้การนาแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่
ของการมอบหมายอานาจหน้าที่ (empowerment) การประสานงาน (co-ordinate)การอานวยการ
(direction) การควบคุมงาน (controlling) ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) ในแต่
ละขั้นตอนของแผนด้วย การน าแผนไปปฏิบัติต้องมี การเตรียมการอย่างรัดกุมรอบคอบ และต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในแผน เพื่อจะให้งานนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
จึงกาหนดหลักการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
2.1 การสื่อสารกลยุทธ์
เมื่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
พ.ศ.2561-2563 แล้ว บทบาทที่สาคัญจะต้องดาเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์
และระบบวัดผลการดาเนิ น งาน ให้ แก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยกาหนดเป้ าหมายและวางแผน
ในการสื่อสารกลยุทธ์ให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องและ
ทั่วถึง
2.2 การกาหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ก าหนดที ม งานในการขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์ ห ลั ก ซึ่ งประกอบด้ ว ยที ม งานจากกลุ่ ม ภายใน
สานักงานที่มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับภารกิจของในแต่กลยุทธ์ ดาเนินการขับเคลื่อน
กลยุทธ์
2.3 การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โรงเรียนกาแพง จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ โดยการวิเคราะห์แผนเพื่อกาหนดโครงการ/งาน ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
2.4 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา
ดาเนิ น การให้ ฝ่ ายบริห ารทั้ ง 5 ฝ่ าย 2 งาน จัดท าแผนพัฒ นาการศึกษาให้ ส อดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 ของสถานศึกษา
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3. การจัดระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
จัดระบบการวัดผลการดาเนิน งานกับกลยุทธ์ห ลั ก แล้ว นามาถ่ ายทอดเป็นแผนที่กลยุท ธ์
(Strategy Map) มีการกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญในการใช้ติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติ การ
แล้วแปลงตัวชี้วัด ของมาตรฐานของสถานศึกษา และสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ แก่ข้าราชการใน
ระดับต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ รายงานผลการดาเนินงานตาม
เป้าหมายความสาเร็จ เป็นรายปีและเมื่อสิ้นสุดแผน

4. การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ (Initiative Management)
บทบาทในการจัด การข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ บรรลุ วัตถุป ระสงค์ต าม
กลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น เช่น การคัดกรอง คัดเลือก และจัดการความคิดริเริ่ม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังต้องคอยตรวจสอบกลยุทธ์ ทีไ่ ด้ริเริ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถนา
กลยุทธ์นั้น ไปปฏิ บั ติได้จริงรวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให้ เพียงพอ และรายงานความก้าวหน้าให้ ที่
ประชุมผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ

5. การขับเคลื่อนในการสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม
การบริหารกลยุทธ์ จะขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในตามพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษาในกลุ่มจังหวัด

6. การพัฒ นาองค์ก รที่ มี ขี ด สมรรถนะสูง ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลและให้ มี ม าตรฐาน
TQA
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสู่มาตรฐาน TQA
เพื่ อ ยกระดั บ ไปสู่ ก ารเป็ น องค์ ก ารที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง (High Performance Organization) และ
องค์การแห่งความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นกลยุทธ์
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