แผนพัฒนางานบริหาร จัดการ
วิสัยทัศน (VISION)
งานดานการบริหาร มุงเนนการจัดการ การบริหารที่เปนระบบและชัดเจน ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง มีความเปนผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ และมีความเปน
ประชาธิปไตย
เปาหมาย (GOAL)
1. ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนาํ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
2. สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ
ครบวงจร
3. สถานศึกษามีการบริหาร และจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
แผนพัฒนา
การดําเนินงานของโรงเรียนจะบรรลุเปาหมายหรือไมนนั้ มิไดขึ้นอยูกับครูและผูเรียนเทานัน้ แตยงั ตองมี
การบริหารจัดการที่ดีดวย และเพื่อใหการดําเนินงานบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบาย
ภารกิจ และกลยุทธที่โรงเรียนไดกาํ หนดเอาไว คณะกรรมการฝายบริหารจัดการไดประชุมและจัดทําแนวปฏิบตั ิใน
การดําเนินงานสําหรับปการศึกษา 2550

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการบริหาร
กลยุทธที่ 1 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนาํ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (ม.11)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ผูบริหารอุทิศตนใหกับ
การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง

สภาพความสําเร็จ
- ครูรอยละ 90 พึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
ของผูบริหาร
- ครูรอยละ 90 มีเจตคติที่ดี
ตอผูบริหาร

2. ผูบริหารมีความเมตตา
กรุณา มีความรับผิดชอบ
ยุติธรรม ซื่อสัตย

- ครูรอยละ 90 ยอมรับ
ในความเปนผูนํา และ
ความยุติธรรม
ของผูบริหาร

มาตรการ
1. จัดทําแบบสํารวจ
ความ คิดเห็นของครู
ตอผูบริหาร
2. สรุป และประเมินผลการ

โครงการ/งาน
1. งานจัดทําแฟมสะสมงาน
ของผูบริหาร
2. งานจัดทําแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของผูอยูใต
บังคับบัญชาตอผูบริหาร

สํารวจ
1. จัดทําแบบสํารวจความ

1. งานจัดทําแบบสํารวจ

คิดเห็นของครูตอผูบริหาร

ความคิดเห็นของบุคลากร

ในดานความเมตตากรุณา

ตอผูบริหารใน

มีความรับผิดชอบ
ยุติธรรม ซื่อสัตย

ดานความเมตตากรุณา
มีความรับผิดชอบ

3. ผูบริหารมีการครองตนที่ดี - ครูรอยละ 90 ยอมรับและ

1. จัดทําแบบสํารวจ ความ

1. งานจัดทําแบบสํารวจ

ไมมีหนี้สินลนพนตัว ไม

เชื่อมั่นในการปฏิบัติตน

คิดเห็นของครูตอผูบริหาร

ความคิดเห็นของครูตอ

เกี่ยวของกับอบายมุข

อยูในศีลธรรมอันดีของ

ในดานการยอมรับและ

ผูบริหารในดานการ

ผูบริหาร

เชื่อมั่นในการปฏิบัติตน

ยอมรับและเชื่อมั่นในการ

อยูในศีลธรรม อันดีของ

ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม

ผูบริหาร

อันดีของผูบริหาร

สิ่งเสพติด

2. สรุปผลการสํารวจ

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สภาพความสําเร็จ

4. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการ - ครูรอยละ 90 มีความ

มาตรการ

โครงการ/งาน

1. จัดทําแบบสํารวจความคิด 1. งานจัดทําแบบสรุปผล

จัดการศึกษาใหทันกับการ

เชื่อมั่นในวิสัยทัศน และ

เห็นของครูตอ ผูบริหารใน

การประเมินพฤติ

เปลี่ยนแปลง

ความสามารถของ

ดานการมีวิสัยทัศนในการ

กรรมการมีวิสัยทัศน

ผูบริหารที่จะจัดการศึกษา

จัดการศึกษาใหทันกับการ

ของโรงเรียนใหเปนไป

เปลี่ยนแปลง

ตามหลักสูตรการศึกษา

ของผูบริหารสถานศึกษา

2. สรุปผลการสํารวจ

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
5. ผูบริหารมีความเปนผูนํา
มีมนุษยสัมพันธ และเปน
ที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ

- ครูรอยละ 100 พอใจใน

1. จัดทําแบบสํารวจความคิด 1. งานจัดทําแบบสํารวจ

ความเปนผูนํา

เห็นของครูตอผูบริหารใน

ความคิดเห็นของครูตอผู

ของผูบริหาร

ดานการมีมนุษยสัมพันธ

บริหารในดานการมี

- ครูและชุมชนรอยละ 90
ยอมรับในการมี
มนุษยสัมพันธที่ดี

ที่ดีและเปนที่ยอมรับของ
ผูเกี่ยวของ

มนุษยสัมพันธ และเปนที่
ยอมรับของผูเกี่ยวของ

2. สรุปผลการสํารวจ

ของผูบริหาร
6. ผูบริหารมีความเปน
ประชาธิปไตย

- ครู นักเรียนและชุมชน
รอยละ 90เชื่อมั่นในความ
เปนประชาธิปไตยของ
ผูบริหาร

1. จัดการประชุมกลุมสาระ
ฝายตาง ๆ โดยให
บุคลากรครูมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น

1. งานการรายงาน
การประชุมกลุมสาระ /
ฝายตางๆ

2. สรุปผล / รายงานการ
ประชุม

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

กลยุทธที่ 2 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองคกรอยางเปนระบบ
ครบวงจร(ม.12)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. จัดโครงสรางการ

สภาพความสําเร็จ

มาตรการ

- โครงสรางการบริหารงานมี 1. จัดทําเอกสารเผยแพร

บริหารงาน เปนระบบ

ความชัดเจน คลองตัวและ

ครบวงจร

สามารถปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม

โครงการ/งาน
1. โครงการเผยแพรความ

ความรูโครงสรางการ

รูเรื่องโครงสรางการบริหาร

บริหารงานของ

งานของสถานศึกษา

สถานศึกษา
2. ประเมิน/รายงานผล
2. พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล - การจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศใหครบวงจร

สารสนเทศเปนระบบ

สามารถนําไปใช

ชัดเจน สามารถนําไปใช

ประโยชนไดตามความ

งานไดตามความตองการ

ตองการ

เมื่อมีผูรองขอ

1. จัดทําแบบประเมิน

1. กิจกรรมพัฒนาการจัด

การพัฒนาระบบจัด

เก็บฐานขอมูลของ

เก็บขอมูลสารสนเทศ

โรงเรียน

ใหครบวงจรสามารถ

2. งานจัดทําขอมูลสาร

นําไปใช ประโยชน

สนเทศโรงเรียน

ไดตามความตองการ
2. ประเมิน/รายงานผล
3. สรางระบบการติดตาม

- มีคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบการประกัน

ตรวจสอบประเมิน

คุณภาพภายในใหเปน

คุณภาพการบริหารภายใน

ระบบและตอเนื่อง

อยางตอเนื่องเปนระบบ

1. จัดทําแบบประเมิน

1. งานติดตาม ตรวจสอบ

การสรางระบบการติด

และประเมินคุณภาพ

ตามตรวจสอบการ

การจัดการศึกษาภายใน

ประกันคุณภาพภาย

สถานศึกษาอยางตอ

ในใหเปนระบบและ

เนื่อง

ตอเนื่อง
2. ประเมิน/รายงานผล

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สภาพความสําเร็จ

4. สงเสริมและพัฒนา
บุคลากร
ทุกฝายอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง

- บุคลากรรอยละ 90
ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

มาตรการ

โครงการ/งาน

1. โครงการพัฒนา
1. จัดทําแบบสํารวจการ
บุคลากร
เขารับการอบรม
สัมมนา
2. รายงานผลการสํารวจ
เปนรายชัว่ โมง
5. พัฒนาระบบการ
- ครู ผูปกครอง และ
1. จัดทําแบบประเมิน 1. งานประเมินความพอ
บริหารงานและการ
ชุมชน รอยละ 90 พอใจ
การประเมินความพอ
ใจของครู นักเรียน
พัฒนาผูเรียนใหเปนที่พึง
กับการ
ใจของครู นักเรียน
ผูปกครอง และ
พอใจของผูใชบริการ
จัดการศึกษาของ
ผูปกครอง และชุมชน
โรงเรียน
ตอการจัดการศึกษา
ชุมชนตอ
ของโรงเรียน
การจัดการศึกษาของ
2. ประเมิน/รายงานผล
โรงเรียน

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

กลยุทธที่ 3 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน (ม.13)
ยุทธศาสตรการพัฒนา

สภาพความสําเร็จ

1. กระจายอํานาจการบริหาร - มีการแตงตั้งและกําหนด
งานอยางเปนระบบครบ

อํานาจหนาที่ของ

วงจรเพื่อใหการจัด

คณะกรรมการอยางเปน

การศึกษาเกิดประโยชน

ระบบชัดเจน

มาตรการ
1. มีการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
และกําหนดหนาที่
ของบุคลากรครู

โครงการ/งาน
1. งานจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
และกําหนดหนาที่
ของบุคลากรครู

สูงสุด
2. สงเสริมใหบุคลากรทุก
ฝายเขามามีสวนรวมใน
การบริหารสถานศึกษา

3. นําคณะกรรมการ
สถานศึกษาเขามามี
บทบาทในการพัฒนา
การศึกษาใหมี

- ครูรอยละ 100 มีสวนรวม

1คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฝายตางๆ
ในการบริหารสถาน ศึกษา
2. สรุปรายงานประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรในแตละฝาย
- จัดประชุมคณะกรรมการ 1. จัดประชุมคณะกรรม
สถานศึกษาภาคเรียน
สถานศึกษาภาคเรียนละ 1
ละ 1 ครั้ง
ครั้ง
2. สรุปรายงานการ

ประสิทธิภาพ

1. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฝายตางๆ

1. งานจัดทํารายงาน
การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง

4. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอ

- คณะทํางานทุกฝายไดรับ

1. มีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการ
การติดตาม ตรวจสอบ
ดําเนินงานของทุกฝาย
และประเมินอยางตอเนื่อง
2. สรุปผล

1. งานสรุปผล
การดําเนินงาน

ของทุกฝาย

การดําเนินงานของทุก

ฝาย
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