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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรีย นบ้ำ นห้ว ยเสีย ด ได้ดำเนิน กำรจัด กำรเรีย นกำรสอนในระดับปฐมวัย และ
ระดั บ ประถมศึ ก ษำ ตำมแนวนโยบำยของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และแนวทำงกำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ
พุทธศักรำช 2542 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และ
สำมำรถนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร พร้อมทั้ง
บูรณำกำรในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้เยำวชนของชำติเป็นผู้ที่เก่ง ดี และดำรงชีพอยู่อย่ำงมี
ควำมสุข
เพื่อให้กำรดำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนดำเนินไปตรงตำม
เป้ำหมำยของกำรศึกษำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริกำร โรงเรียนได้จัดทำ “แผนกลยุทธ์โรงเรียน
บ้ำนห้วยเสียด ปีงบประมำณ 2563 – 2565” โดยได้จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อร่วมกันวิเครำะห์พิจำรณำ
สภำพปัจจุบัน และปัญหำสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพื่อสรุปเป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนของโรงเรียน สำมำรถประเมินสถำนภำพของโรงเรียนได้ว่ำสภำพแวดล้อมภำยนอกมีลักษณะ
เอื้อต่อกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในยังเป็นจุดแข็งในกำรปฏิบัติงำนเพื่อควำมสำเร็จสู่จุดมุ่ง หมำย
โรงเรียน มีโอกำสที่จะพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยอำศัยควำมร่ วมมือของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในด้ำนกำรบริหำร สมำคมผู้ปกครองและครู และสมำคมศิษย์เก่ำ
โรงเรียนให้กำรสนับสนุนในด้ำนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนมี ปัจจัยทำงด้ำนโครงสร้ำง
และนโยบำยที่ดี กำรให้บริกำรและผลผลิตมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลำกรมีประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มำกขึ้น ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร
จะต้องเพิ่มประสิทธิภำพให้สูงขึ้น เพื่อมุ่งสร้ำงนักคิด จิตอำสำ
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ในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ โรงเรียนได้รับควำมร่วมมือจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ครูอำจำรย์ นักเรียน และผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สมำคมผู้ปกครอง ครู
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียดและบุคลำกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงดี จึงถือว่ำแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียนเป็นเครื่องมือในกำรกำหนดผลสำเร็จกำรดำเนินงำน และเป็นแนวทำงในกำรกำหนด
ยุทธศำสตร์แบบเชิงรุก ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนต่อไป
ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile)
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ตั้ ง อยู่หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยเสียด ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสั ก
จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี เขต 1
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
โ ท ร 086-6894050 ; e - mail : 84010096@surat1.go.th Website bhs.tpp.ac.th
รหัสไปรษณีย์ 84220
เปิดสอน ระดับชั้นอนุบำล 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 1-6 มีเนื้อที่ทั้งหมด
42 ไร่ 0 งำน 30 ตำรำงวำ
เขตพื้ นที่ บ ริ กำร คือ หมู่ที่ 9 บ้ำ นห้ วยเสี ยด ต ำบลดอนสั ก อ ำเภอดอนสั ก จัง หวั ด
สุรำษฎร์ธำนี 84220
ประวัติโรงเรียน โรงเรี ยนบ้ำนห้วยเสียด เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภำคม
พุทธศักรำช 2509 ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 มีนำยถนอม วัชรสวัสดิ์
เป็นผู้บริหำรคนแรก เดิมมีเนื้อที่จำนวน 18 ไร่ 0 งำน 47 ตำรำงวำ จัดหำโดย นำยจำรัส นำคขำ
อดี ต ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น หมู่ ที่ 9 บ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด และนำยเรี ย บ ชู ป ระดิ ษ ฐ์ ร่ ว มกั บ ชำวบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ด
ซื้อมำเป็นเงิน 500 บำท แล้วได้ร่วมกันสร้ำงอำคำรเรียน 1 หลัง ต่อมำในวันที่ 6 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.
2532 ได้รับที่ดินเพิ่มจำกพระครูสุวรรณประดิษฐ์กำร พระกิตติมงคลพิพัฒน์ ( หลวงพ่อจ้อย ) ปัจจุบันมี
เนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 0 งำน 30 ตำรำงวำ
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ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

ภำพที่ 1 ตรำสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สีประจาโรงเรียน :
สี ทะเล (สีน้ำเงิน) หมำยถึง แหล่งก้ำเนิดควำมดี และจะรักษำไว้ประดุจเกลือรักษำควำมเค็ม
สี ทอง (สีเหลือง) หมำยถึง เป็นสิ่งที่มีคุณค่ำ แม้ว่ำจะอยู่ในภำวะใด ย่อมมีคุณค่ำประดุจทองค้ำ

อักษรย่อโรงเรียน : บ.ส.
โรงเรี ย นบ้ ำ นห้ ว ยเสี ย ดจั ด โครงสร้ ำ งสำยงำนกำรบริ ห ำรออกเป็ น 4 ฝ่ ำ ย คื อ
ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป จัดกำรศึกษำ
ตำมกรอบนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร ดำเนินกำร
ปฏิรูปกำรเรียนรู้ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (SBM)
และกำรบริ หำรจัดกำรประกันคุ ณภำพมำตรฐำนกำรศึ กษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมร่วมมือของสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด สมำคม
ศิษย์เก่ำโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด รวมทั้งหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในท้องถิ่น
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1.1 สภาพทั่วไปของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
1.1.1 สภาพภูมิศาสตร์
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ตั้ ง อยู่หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยเสียด ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสั ก
จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี เขต 1
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
โ ท ร 086-6894050 ; e - mail : 84010096@surat1.go.th

Website bhs.tpp.ac.th

รหัสไปรษณีย์ 84220

ภำพที่ 2 ที่ตั้งโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด

1.1.2 สภาพทางการปกครอง
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่ 117/1 หมู่ที่ 9 บ้ำนห้วยเสียด ตำบลดอนสัก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เปิดสอน ระดับชั้นอนุบำล 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษำ ปีที่ 1-6
มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 0 งำน 30 ตำรำงวำ
เขตพื้ นที่ บ ริ กำร คือ หมู่ที่ 9 บ้ำ นห้ วยเสี ยด ต ำบลดอนสั ก อ ำเภอดอนสั ก จัง หวั ด
สุรำษฎร์ธำนี 84220
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1.1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
สภำพทำงเศรษฐกิจ หมู่ที่9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จัง หวัดสุรำษฎร์ธำนี ส่วนใหญ่
ประกอบอำชีพเกษตรกร ปลูกพืชสวน กรีดยำงพำรำและค้ำขำย

1.1.4 สภาพทางวัฒนธรรม
ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีวิถีชีวิตแบบชนบท มีประเพณีสำคัญที่มีชื่อเสียง ได้แก่
ประเพณีชักพระ งำนวันสำรทเดือนสิบ (รับ-ส่งตำยำย) กำรกินห่อ และงำนลอยกระทง

1.2 สภาพการจัดการศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนข้าราชการครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
วุฒิการศึกษา
จานวน(คน)
วิทยฐานะ
ปริ
ญ
ญา
ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
รวม
ชาย หญิง
1. บริหำร

1

2. ภำษำไทย

เอก โท
1

ตรี ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3. คณิตศำสตร์
4. วิทยำศำสตร์
5. สังคมศึกษำศำสนำฯ
6. สุขศึกษำและพลศึกษำ
7. กำรงำนอำชีพฯ
8. ศิลปะ
9. ภำษำต่ำงประเทศ
10. ปฐมวัย
11. แนะแนว
12. สนับสนุน
13. อื่นๆ(บุคลำกรทำงกำรศึกษำ)
รวม

ไม่มีวิทยฐำนะ
1

2

3

1

2

2

1
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ตารางที่ 2 จานวนลูกจ้างโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
จานวน (คน)

ตาแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

พนักงำนรำชกำร

0

1

1

ครูอัตรำจ้ำง

0

0

0

ครูต่ำงประเทศ

0

0

0

เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน

0

0

0

ลูกจ้ำงประจำ

1

0

1

ลูกจ้ำงชั่วครำว

0

1

1

รวม

1

2

3

ตารางที่ 3 สภาพผู้เรียนด้านปริมาณ
นักเรียนระดับ ป.1 – ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 41 คน จำแนกตำมระดับชั้นดังนี้
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้องเรียน

จานวนนักเรียน

อ.2
อ.3

1
1

1
6

ป.1
ป.2

1
1

9
4

ป.3
ป.4

1
1

9
8

ป.5

1

1

ป.6

1

3

รวม

8

41
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ด้านคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ส่วนมำกเป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริกำร นักเรียน
บำงส่วนมำจำกต่ำงจังหวัด ย้ำยตำม บิดำ-มำรดำ ที่มำปฏิบัติงำน นักเรียนส่วนมำกมีผลกำรเรียนอยู่ใน
ระดับปำนกลำง

1.3 ผลการจัดการศึกษา
ตารางที่ 4 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

รายวิชา (พื้นฐาน)

ป.1

75

75

100

100

100

100

100

100

100

ป.2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ป.3

57.14

42.86

85.71

83.33

71.43

16.67

83.33

71.43

71.43

ป.4

0

0

0

0

0

0

100

0

0

ป.5

33.33

0

33.33

50.00

0

0

66.67

66.67

0

ป.6

33.33

0

66.67

100

67.67

0

100

100

100

รวม

298.80 217.86 385.71 433.33 339.10 216.67 550.00 438.10 371.43

ร้อยละ

49.80

36.31

64.29

72.22

56.52

36.11

91.67

73.02

61.91
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1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำกตำรำงกำรประเมินคุณภำพของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ของโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
ปรำกฏผลจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ดังตำรำงต่อไปนี้
ตำรำงที่ 5 ตำรำงแสดงผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อประกันคุณภำพ
ผู้เรียน (NT) ชั้น
ปีการศึกษา 2559
ความสามารถ

ระดับ
โรงเรียน

ระดับ
สพฐ.

ด้ำนภำษำ

31.42

50.29

ด้ำนคำนวณ

32.85

ด้ำนเหตุผล
รวมทุกด้าน

ปีการศึกษา 2560
ระดับ

ระดับ
โรงเรียน

ระดับ
สพฐ.

51.00

60.00

37.35

36.99

34.28

52.62

32.85

46.75

ปีการศึกษา 2561
ระดับ

ระดับ

ประเทศ

ระดับ
โรงเรียน

ระดับ
สพฐ.

ประเทศ

51.94

52.67

51.42

52.73

53.18

34.28

38.38

37.75

44.76

47.89

47.19

53.38

45.71

44.98

45.31

36.19

47.57

48.07

47.13

46.66

45.10

45.25

44.12

49.39

49.48

ประเทศ

ประถมศึกษำปีที่ 2559-2561
ตำรำงที่ 6 คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปี
ที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559-2561

35.55
38.13
32.73
37.92

37.12
39.12
36.34
39.79

10.00
33.25
28.75
25.75

37.12
40.84
36.40
42.97

35.65
38.83
35.47
41.14

ระดับประเทศ

ระดับ สพฐ.

49.54 49.84 45.29 46.58 31.00 57.53 54.61 55.90
38.17
40.01
34.76
40.69

ระดับเขตพื้นที่

52.98
46.68
40.47
41.22
34.59
43.19

ระดับโรงเรียน

51.88
45.08
38.76
40.27
31.11
41.42

ระดับประเทศ

ระดับโรงเรียน

57.25
49.93
42.59
42.88
32.78
45.09

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

48.75
46.25
22.50
43.25
31.25
38.40

32.50
37.25
38.75
39.51

ระดับเขตพื้นที่

ระดับ สพฐ.

ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
ภำษำอังกฤษ
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2561

ระดับเขตพื้นที่

รายวิชา

ปีการศึกษา 2560

ระดับโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559

37.50
39.93
39.24
43.14
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2. การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา (SWOT Analysis)
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียนได้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร โดยมีครู และบุคลำกร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำเข้ำร่วมประชุม โดยกำรเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วม มีกำรให้ควำมรู้
พร้อมกับมีกำรร่วมกันปฏิบัติวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียน เสนอกำรวิเครำะห์ใน 2 ประเด็น
คือ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน โดยใช้แบบ
หำสภำพปัญหำปัจจัยเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมภำยนอกและสภำพแวดล้อมภำยใน ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
จุดแข็ง (Strenght)

จุดอ่อน (Weakness)

1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย (Structure =S1)
1. มีแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และระบบ
1. ไม่มีโครงสร้ำงกำรบริหำรของโรงเรียน
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เอื้อต่อกำร
ชัดเจนอย่ำงเป็นระบบ
ปฏิบัติงำน
2. ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร (Service and Products = S2 )
1. จัดบริกำรกำรศึกษำตำมศักยภำพนักเรียน
1. ขำดกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมคุณลักษณะอัน
อย่ำงหลำกหลำย
พึงประสงค์ของนักเรียน
2. ขำดกำรจัดสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริม
คุณภำพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริกำร
3. ด้ำนบุคลำกร (Man = M1)
1. บุคลำกรในโรงเรียนลดลงและมีบุคลำกร
ใหม่ที่ขำดประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
4. ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money = M2
1. กำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนยังไม่เกิด
ประสิทธิภำพ
5. ด้ำนวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 )
1. ขำดกำรบริหำรกำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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จุดแข็ง (Strenght)

จุดอ่อน (Weakness)

6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Mannagement=M4)
1. กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำร
พัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนขำดควำม
ต่อเนื่อง
2. กำรบริหำรงำนที่ยังขำดกำรจัดกำรด้ำน
ข้อมูลสำรสนเทศ
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)
โอกาส (Opportunity)
1. ด้ำนสังคม-วัฒนธรรม (Social = S)
1. ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นควำมสำคัญของ
กำรศึกษำ
2. สภำพแวดล้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำย
2. ด้ำนเทคโนโลยี (Technology = T )
1. มีเทคโนโลยี ที่สะดวกในกำรติดต่อสื่อสำร
กับองค์กรต่ำง ๆ
2. มีระบบเครือข่ำยที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน
3. ด้ำนเศรษฐกิจ ( Economic = E )
1. องค์กรท้องถิ่นสนับสนุนปัจจัยต่ำง ๆ ใน
กำรจัดกำรศึกษำ
4. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Politic = P)
1. มีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2542 นำทำงกำรพัฒนำ

อุปสรรค (Threats)

1. สภำพครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อกำรดูแลเอำใจ
ใส่นักเรียน
1. กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำ
2. นโยบำยลดอัตรำกำลังคนภำครัฐมีปัญหำ
ด้ำนบุคลำกร

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)
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2.3 สรุปผลการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ตารางที่ 9 สรุปผลการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)

ประเด็นตัวชี้วัด

1. ด้ำนโครงสร้ำงและ
นโยบำย (Structure =S1)
2. ด้ำนผลผลิตและกำร
บริกำร (Service and
Products = S2 )
3. ด้ำนบุคลำกร (Man =
M1)
4. ด้ำนประสิทธิภำพทำง
กำรเงิน (Money = M2)
5. ด้ำนวัสดุ และอุปกรณ์
(Materials = M3 )
6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
(Mannagement=M4)

น้าหนัก
คะแนน

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง จุดอ่อน
(+)
( - ) จุดแข็ง จุดอ่อน
(+)

(-)

สรุป
ผลการ
วิเคราะห์

4.07

0.65

0.81

-0.17

3.04

3.80

0.43

0.53

-0.11

0.16

2.66

4.75

0.43

0.76

-0.33

0.12

1.53

0.00

0.18

0.00

0.18

0.10

2.73

5.00

0.27

0.50

-0.23

0.28

3.33

3.00

0.93

0.84

0.09

2.89

3.45

คะแนนเต็ม
1

1-5

1-5

0.20

3.23

0.14

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)

-0.28

-0.56
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2.4 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
ค่าคะแนนเฉลี่ย
น้าหนัก
คะแนน
ประเด็นตัวชี้วัด
คะแนนเต็ม
1

โอกาส
(+)
1-5

คะแนนจริง

อุปสรรค
( - ) โอกาส
1-5

1. ด้ำนสังคม0.34
4.43
2.20
วัฒนธรรม (Social = S)
2. ด้ำนเทคโนโลยี
0.22
4.60
1.50
(Technology = T )
3. ด้ำนเศรษฐกิจ
0.31
3.50
3.70
( Economic = E )
4. ด้ำนกำรเมืองและ
0.13
4.08
4.03
กฎหมำย (Politic = P)
ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก (STEP)
สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
(STEP)

อุปสรรค

สรุป
ผลการ

(+)

(-)

วิเคราะห์

1.51

0.75

0.76

1.01

0.33

0.68

1.09

1.15

-0.06

0.53

0.52

0.01

4.13

2.75
1.38
0.69
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2.5 สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ตารางที่ 11 สรุปผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ประเด็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมภายใน ( 2S4M )/ผลการประเมิน
รายการปัจจัย
1. ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย (Structure =S1 )

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง
-0.17

2. ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร (Service and Products = S2 )

-0.11

3. ด้ำนบุคลำกร (Man = M1)

-0.33

4. ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน (Money = M2)

0.18

5. ด้ำนวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials = M3 )

-0.23

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ( Mannagement = M4 )

0.09

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)

-0.56

ประเด็นตัวชี้วัดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)/ผลการประเมิน
รายการปัจจัย
1. ด้ำนสังคม-วัฒนธรรม (Social = S)

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริง
0.76

2. ด้ำนเทคโนโลยี (Technology = T )

0.68

3. ด้ำนเศรษฐกิจ ( Economic = E )

-0.06

4. ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Politic = P)

0.01

สรุปการประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)

1.38
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2.6 กราฟแสดงสถานภาพของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
บนแกนความสัมพันธ์ของ SWOT
O
STARS

5
4.13

Question Marks
เอือ้ แต่ออ่ น-->ปรับปรุง

4
3
2
1

S

5

4

3
2.89

2

1

0.69

-0.28
-1
-1

-2

-3

-4

-5 W

-3.45

-2
-2.75

-3
-4
-5

CASH COWS

DOGS
T

ภำพที่ 3 กรำฟแสดงสถำนภำพของโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
จำกกรำฟ พบว่ำ โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด มีผลสรุปปัจจัยภำยในค่ำคะแนนเฉลี่ยด้ำนจุดแข็ง
เป็น 2.89 ได้แก่ ด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรเงิน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และมีค่ำคะแนนเฉลี่ย
ด้ำนจุดอ่อนเป็น 3.45 ได้แก่ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ และด้ำนโครงสร้ำงนโยบำย และ
สรุปผลปัจจัยภำยนอก ค่ำเฉลี่ยด้ำนโอกำส 4.43 ได้แก่ ด้ำนสังคม-วัฒนธรรม ด้ำนเทคโนโลยี และ
ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย และค่ำคะแนนเฉลี่ยด้ำนอุปสรรค 2.75 ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ
จะเห็นว่ำ เกิดจุดแรงเงำพร้อมลูกศรปรำกฏอยู่ ทำงด้ำนจุดอ่อนและโอกำส เรียกว่ำ อยู่ใน
สถำนะที่ น ำสงสั ย (Question Marks) เอื้ อ แต่ อ่ อ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรควรปรั บ ปรุ ง และยกระดั บ
ศักยภำพของหน่วยงำน
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ส่วนที่ 2
ความเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศัก รำช 2560 ได้บัญญัติสำระสำคัญเกี่ยวกับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไว้ในมำตรำ 54 รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี
ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจน จบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒ นำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง
เพื่อพัฒนำ ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย
รัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชน
ในกำร จัดกำรศึ กษำทุกระดั บ โดยมีรัฐมีห น้ำที่ดำเนินกำร กำกับ ส่ง เสริม และสนับ สนุนให้กำรจั ด
กำรศึกษำดังกล่ำวมี คุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล ทั้ งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่ง ชำติซึ่ง
อย่ ำ งน้ อ ย ต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ท ำแผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ และกำรด ำเนิ น กำรและ
ตรวจสอบกำรดำเนินกำร ให้เป็นไปตำม แผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย
กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญ
ได้ ตำมควำม ถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
ในกำรดำเนินงำนให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชน
ได้รับกำรศึกษำ ตำมวรรคสำม รัฐต้องดำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำตำมควำม ถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำใน
กำรศึกษำและ เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมำณ
ให้แก่กองทุน หรือใช้ มำตรกำรหรือกลไกทำงภำษีรวมทั้ง กำรให้ผู้บริจำคทรัพย์สินเข้ำกองทุนได้รับ
ประโยชน์ในกำรลดหย่อนภำษีด้วย ทั้ง นี้ ตำมที่กฎหมำยบัญ ญัติ ซึ่ ง กฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้อง
กำหนดให้ กำรบริ ห ำรจั ด กำรกองทุ น เป็ น อิส ระ และกำหนดให้ มีก ำรใช้ จ่ ำ ยเงิ นกองทุน เพื่ อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่ำว
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศำสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชำติเป็นแม่บทหลัก
เพื่อเป็นกรอบกำรกำหนดนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ กำรลงทุนของภำคเอกชนที่สอดรับกับเป้ำหมำย
ของยุทธศำสตร์ชำติ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรจัดสรรงบประมำณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทำงด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรสร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ทุกหน่วยงำนจะถูกกำหนดจำกยุทธศำสตร์ชำติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี)
และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีควำมมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืนเป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทย
มีควำมสุขและตอบสนองตอบต่อกำรบรรลุซึ่ง ผลประโยชน์แห่ง ชำติ ในกำรที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิต
สร้ ำ งรำยได้ ร ะดั บ สู ง เป็ น ประเทศพั ฒ นำแล้ ว และสร้ ำ งควำมสุ ข ของคนไทย สั ง คมมี ค วำมมั่ น คง
เสมอภำคและเป็นธรรม ประเทศสำมำรถแข่ง ขันได้ ในระบบเศรษฐกิจโดยมีก รอบยุ ทธศำสตร์ ชำติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิ รู ป กลไกกำรบริ ห ำรประเทศและพั ฒ นำควำมมั่ น คงทำงกำรเมื อ ง ขจั ด
คอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
(4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และ
รักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำ
ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
(7) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ

21

22
17
(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
(3) กำรพั ฒ นำผู้ ป ระกอบกำรและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นำทั ก ษะ ผู้ ป ระกอบกำร
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำ SMEs สู่สำกล
(4) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชำยแดน และ
พัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัย และพัฒนำ
(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วน กำรพัฒนำกับ
นำนำประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
(3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและ ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน
(5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำย ทรัพยำกรธรรมชำติ
(2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบกำร
บริหำรจัดกำรอุทกภัย อย่ำงบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) กำรร่ ว มลดปั ญ หำโลกร้ อ นและปรั บ ตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ กำร เปลี่ ย นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำน ภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม
(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำ บุคลำกรภำครัฐ
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ
(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
(7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
(8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
สำนั กงำนคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชำติไ ด้จั ดท ำแผนพั ฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
ควำมพร้อม และวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง
มั่ง คั่ง ยั่งยื นด้ว ยกำรพัฒนำตำมปรัช ญำของเศรษฐกิ จพอเพียง ซึ่ง กำรพั ฒนำประเทศในระย ะของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักกำรที่สำคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติ
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี
ซึ่ง เป็นเงื่อนไขที่ จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำที่ยั่ง ยืน ซึ่ง มุ่ง เน้นกำรพั ฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์
สังคมไทย เป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข
และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี สำหรับคน
ไทย พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคม
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ผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่ง ยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี มำเป็นกรอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ
ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึ ด “หลั กกำรเจริ ญ เติ บโตทำงเศรษฐกิ จที่ ลดควำมเหลื่ อมล้ ำและขั บเคลื่ อนกำร
เจริญเติบโต จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม”
6. ยึ ด “หลั กกำรน ำไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ อย่ ำงจริ งจั งใน 5 ปี ที่ ต่ อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่
ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสัง คม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำม
เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่ง ขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่ง ยืน สร้ำงควำม
เข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
4. เพื่ อ รั ก ษำและฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ำมำรถ
สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
5. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรทำงำน
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ
6. เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับ
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
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บทบำทนำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำ
ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัด
ฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์
มีควำมรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญ งอกงำมทำงจิต
วิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
2. ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำม
เข้มแข็งประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มี
คุณภำพ อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ
ฐำนบริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดเล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมี
ระบบกำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง ขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและ
บริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำร
ให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ
4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 7 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ควำมสำคัญ กับ
กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำย
และใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับ
กำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึก
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตั วที่
รวดเร็ ว บนพื้น ฐำนของกำรมีสถำบันทำงสัง คมที่เข้ม แข็ง ทั้ ง สถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ
สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้งยังเป็นทุน
ทำงสังคมสำคัญ ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม ให้ควำมสำคัญ
กับกำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสัง คมให้ทั่วถึง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนกำรศึกษำและ
สำธำรณสุข รวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
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จำกที่ได้ ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพิ่มทักษะ
แรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และ
กำรสร้ำงโอกำส ทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และ
ให้ ควำมช่ วยเหลื อ ที่ เ ชื่ อ มโยง กำรเพิ่ ม ผลิ ต ภำพส ำหรั บ ประชำกรกลุ่ ม ร้ อ ยละ 40 รำยได้ ต่ ำสุ ด
ผู้ด้อยโอกำส สตรี และผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจ
ชุมชนและวิสำหกิจเพื่อสังคม กำรพัฒนำองค์กรกำรเงิน ฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ
และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัย กำรผลิตคุณภำพดีที่รำคำเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้อง
เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพื้นที่และบูรณำกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
3. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 การเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมเพื่ อการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น
ประเด็นท้ำทำยที่ต้องเร่งดำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกร ธรรมชำติและยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิตของประชำชน เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิ ดจำกกำรผลิต และ
กำรบริโภค พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำงมำกขึ้น ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อมในลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ ในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
ด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่ง และยั่งยืน ให้ควำมสำคัญต่อกำรฟื้นฟูพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำง
ควำมคิดและอุดมกำรณ์บนพื้นฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
และกำรเตรี ยมกำรรั บ มื อ กั บ ภั ยคุ ก คำมข้ ำมชำติ ซึ่งจะส่ งผลกระทบอย่ ำงมี นัยยะส ำคั ญต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ
5. ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจัดการในภาครั ฐ การป้ องกั นการทุ จริ ตประพฤติ มิ ชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จ ะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้
ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้ำหมำย ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่ง ใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ
ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบ
ที่เหมำะสม ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพื้นฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำย
อนำคตในปี 2579
6. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นกำร
ขยำยขีดควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
หลัก และส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดควำมเชื่อมโยงในอนุภูมิภำค
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และในอำเซียนอย่ำงเป็นระบบ โดยมีโครงข่ำยเชื่อมโยงภำยในประเทศที่สนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่ตำมแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆ กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภำพ กำรดำเนินกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำน และกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ และกำรพัฒนำ
ผู้ประกอบกำรในสำขำโลจิสติกส์และหน่วยงำนที่มีศักยภำพเพื่อไปทำธุรกิจในต่ำงประเทศ
7. ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8 การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม
ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรใช้ อ งค์ ค วำมรู้ ท ำงวิ ท ยำศำสตร์ ผลงำนวิ จั ย และพั ฒ นำ ควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำง
เทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม
รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐำนที่เอื้ออำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำร
วิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำร
บริหำรจัดกำร เพื่อช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนกำรศึ กษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดวิสั ยทั ศน์ คือ “คนไทยทุ กคน
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ดำรงชีวิต อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง และกำรเปลี่ ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำร
จัดกำรศึกษำ 4 ประกำร คือ
1) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2) เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติและยุ ทธศำสตร์
ชำติ
3) เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสัง คมแห่ง กำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รั ก
สำมัค คี และร่ว มมื อ ผนึ กก ำลั ง มุ่ง สู่ก ำรพั ฒนำประเทศอย่ ำ งยั่ ง ยื น ตำมหลั กปรั ชญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4) เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่ อมล้ำ
ภำยในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ
1) เป้ ำ หมำยด้ ำ นผู้ เ รี ย น (Learner Aspirations) โดยมุ่ ง พั ฒ นำผู้ เ รี ย นทุ ก คนให้ มี
คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
2) เป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ (Aspirations) 5 ประกำร ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำย 53 ตัวชี้วัด
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แผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ใ นกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำภำยใต้ 6
ยุทธศำสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพื่อให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติบรรลุเป้ำหมำยตำม
จุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์และแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 : กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ

5. คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 25 กรกฎาคม 2562
กำรพัฒนำคนไทยให้มีควำมพร้ อมในกำรดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คนไทย ในอนำคต
เป็นพลังขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมีแบบแผนได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ รัฐบำล
ได้กำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำที่มุ่งพัฒ นำคนในทุกมิติตำมควำมเหมำะสม ในแต่ละช่วงวัยให้มีควำม
สมบูรณ์เป็นคนดีมีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งกำรพัฒนำ ระบบสำธำรณสุขและหลักประกัน
ทำงสัง คมที่เหมำะสมแก่ประชำชนในกลุ่มต่ำง ๆ โดยมีนโยบำยข้อที่ 8 ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ
กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย ดังนี้
1. ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
1.1 จัดให้มีระบบพัฒนำเด็กแรกเกิดอย่ำงต่อเนื่องจนถึง เด็กวัยเรียนให้มีโอกำสพัฒนำ
ตำมศักยภำพ เพื่อสร้ำงคนไทยที่มีพัฒนำกำรเต็ ม ตำมศักยภำพผ่ำนครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพื่ อส่งต่ อกำรพัฒนำเด็กไทย ให้มีคุณภำพสู่กำรพั ฒนำในระยะถัดไปบนฐำนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภำพ ของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมควำมพร้อมกำรเป็นพ่อแม่ ควำมรู้เรื่อง
โภชนำกำรและสุขภำพ กำรอบรมเลี้ยงดูกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยผ่ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรยกระดับคุณภำพสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มำตรฐำน และพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำง มีคุณภำพ
1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปัญญำ ที่หลำกหลำยของเด็กแต่ละ
คนให้ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ ผ่ำนกำรออกแบบ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทำงที่ชัดเจน
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2. พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่
2.1 ปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพื่อพัฒนำทักษะ และอำชีพของคนทุกช่วง
วัยสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้ำงหลักสูตรกำรศึกษำ ให้ทันสมัย มีกำรนำเทคโนโลยีและกำร
เรียนรู้ผ่ำนประสบกำรณ์จริงเข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรเรียน 21 กำรสอน และปรับระบบดึงดูด กำร
คัดเลือก กำรผลิตและพัฒนำครูที่นำไปสู่กำรมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สำมำรถออกแบบและ
จัดระบบกำรสร้ำงควำมรู้สร้ำงวินัย กระตุ้น และสร้ำง แรงบันดำลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและ
ครูด้วยกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น ควบคู่กับหลักกำรทำงวิชำกำร
2.2 จัดกำรศึกษำเชิงบูรณำกำรกับกำรทำงำนเพื่อพัฒนำ สมรรถนะของผู้เรียนทั้งใน
ส่วนฐำนควำมรู้และระบบควำมคิดในลักษณะสหวิทยำกำร และตรงกับ ควำมต้องกำรของประเทศใน
อนำคต และเป็นผู้เรียนที่สำมำรถปฏิบัติไ ด้จริง และสำมำรถกำกับ กำรเรียนรู้ของตนเองได้รวมถึง มี
ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่สำมที่สำมำรถสื่อสำร และแสวงหำควำมรู้ได้มีควำมพร้อมทั้งทักษะ
ควำมรู้ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้ำสู่ ตลำดแรงงำน
3. พัฒนำอำชีวะ พัฒนำคุณภำพวิชำชีพ และพัฒนำแรงงำนรองรับ อุตสำหกรรม 4.0 โดยกำร
จัดระบบและกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ที่ชัดเจนเป็นระบบในกำรพัฒนำ
กำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สำมำรถนำควำมรู้และทักษะมำใช้ ในกำรแก้ไขปัญหำ รวมถึงกำรสร้ำงและ
พัฒนำนวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมกำรพัฒนำกำลังคน ที่อยู่ในอุตสำหกรรมแล้ว กำลังคนที่กำลังจะเข้ำ
สู่อุตสำหกรรม และเตรียมกำรสำหรับผลิต กำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน เพื่อรองรับอุตสำหกรรมและ
เทคโนโลยีในอนำคต รวมทั้งเร่งรัด และขยำยผลระบบคุณวุฒิวิชำชีพ กำรยกระดับฝีมือแรงงำนในกลุ่ม
อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้น
4 ดึง ดู ดคนเก่ ง จำกทั่ว โลกเข้ำ มำร่ ว มท ำงำนกับ คนไทย และส่ ง เสริม ผู้ มีค วำมสำมำรถสู ง
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นนำในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีควำมสำมำรถระดับสูง จำกทั่วโลกโดยเฉพำะคนไทย
เพื่อกลับมำเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงและถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญให้แก่บุคลำกร
ในองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดย
ในระยะแรกให้ควำมสำคัญกับกำรดึง ดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศมำร่วมวิ จัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษที่มี
ศักยภำพสูงได้ทำงำนร่วมกัน หรือร่วมกับ เครือข่ำยอื่น ๆ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้กับประเทศ
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5. วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ
5.1 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อขจัด ควำมเหลื่อมล้ำและควำมยำกจน
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ นวัตกรรมเชิง สัง คมและนวัตกรรมในเชิง
พื้นที่ที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงโอกำส สำหรับผู้ด้อยโอกำส และยกระดับคุณภำพ
ชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทุนมนุษย์ให้พร้อม สำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสำหกรรม 4.0 ตำม
ควำมเหมำะสมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนสุขภำพของประชำชน อย่ำงครบวงจร ทั้งระบบยำ วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 22
5.2 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน สำมำรถตอบสนองต่อ ควำมเปลี่ยนแปลง และสร้ำงควำมเป็น
เลิศของประเทศในอนำคต โดยมุ่งเน้นกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรมเพื่อนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจ กำหนดวำระกำรวิจัยแห่งชำติส่ง เสริม ควำมร่วมมือและกำรเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ำยทั้ง ภำครัฐ
ภำคกำรศึก ษำ ชุ ม ชน และภำคเอกชน ในทุก สำขำกำรผลิต และบริ กำร สร้ ำงสภำพแวดล้ อมและ
องค์ประกอบของระบบวิจัยและ กำรพัฒนำนวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมกับกำรนำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
5.3 สร้ำงเครือข่ำยกำรทำวิจัยระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ ปฏิรูป และบูรณำกำรระบบกำร
เรียนกำรสอนกับระบบงำนวิจัยและพัฒนำ ให้เอื้อต่อกำรเพิ่มศักยภำพ ด้ำนนวัตกรรมของประเทศ เพื่อ
สนับสนุนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดั บในเวที กำรค้ำโลก ส่ง เสริมกระบวนกำรกำร
ทำงำนของภำครัฐและภำคเอกชนในกำรวิจัยและพัฒนำ วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมให้เป็นระบบ
เปิด และมี กำรบู รณำกำรกำรทำงำนกัน อย่ำงมี ประสิทธิภ ำพ รวมทั้ง เชื่อมโยงระบบกำรศึก ษำกั บ
ภำคปฏิบัติจริงในภำคธุรกิจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสร้ ำงนักวิจัยมืออำชีพและนวัตกรที่สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มและยกระดับงำนวิจัย สู่กำรเพิ่ม ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
6. ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย
6.1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำร
จั ด กำรศึ ก ษำในทุ ก ระดั บ บนพื้ น ฐำนกำรสนั บ สนุ น ที่ ค ำนึ ง ถึ ง ควำมจ ำเป็ น และศั ก ยภำพของ
สถำบัน กำรศึก ษำแต่ ละแห่ง พร้อมทั้ง จัด ให้มี มำตรฐำนขั้นํำของ
ต่
โรงเรีย นในทุก ระดับ และสร้ำ ง
ระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดย
ลดภำระงำนที่ไม่จำเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐำนข้อมูล เพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำรเชื่อมโยง
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หรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่ำง หน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วง
ชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำง ให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
6.2 พัฒ นำแพลตฟอร์มกำรเรีย นรู้ผ่ ำนระบบดิจิ ทัล พร้อ มทั้ง ส่ง เสริ มให้ มีกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ออนไลน์แบบเปิดที่
หลำกหลำย เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสม กับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้สำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย
6.3 ลดควำมเหลื่อมล้ํำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำร กำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยจัด
กำรศึกษำกับกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้น กลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบกำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณ 23 ให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพ
กำรศึกษำดีกับโรงเรียนขนำดเล็กเพื่อยกระดับคุณภำพ กำรศึกษำ และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชน
ในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรศึกษำ ในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุน
ทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหำ หนี้สินทำงกำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และทบทวน รูปแบบกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่เหมำะสม
6.4 พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อต่อ กำรพัฒนำทักษะและ
เพิ่มประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ โดยมีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนควำมรู้และ ประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียน
ที่ชั ด เจน ส่ งเสริ ม เยำวชนที่ มี ศัก ยภำพด้ ำ นกีฬ ำให้ส ำมำรถพั ฒ นำ ไปสู่นั ก กี ฬ ำอำชี พ กำรก ำหนด
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน กำรจัดให้มีระบบที่สำมำรถรองรับ ควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของ
ทุกช่วงวัย เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนสำยอำชีพ ให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไป
ตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำ ทำงเทคโนโลยีในอนำคต
6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัย และอุดมกำรณ์ที่ถูกต้อง
ของคนในชำติหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะ กำรเคำรพกฎหมำย และ
กติกำของสังคมเข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไ ปกับ กำรส่ง เสริมกลไกสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสถำบันครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและ มีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้
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ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจนส่งเสริม ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อน
ประเทศ
7. จัดทำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตรระยะ
สั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอำชีพของคนทุกช่วง
วัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำ เป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็น
กำรเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชำเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถ เรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ
หรือทำงำนไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตร ที่สนใจ เพื่อสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัย
และทุกระดับสำมำรถพัฒนำตนเองทั้งในด้ำน กำรศึกษำและกำรดำรงชีวิต

6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำและกำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรศึ กษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำย
ของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 อำศัยอำนำจตำมควำมใน
มำตรำ 8 และมำตรำ 12 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรจึ ง ประกำศนโยบำยและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักการ
1. ให้ควำมสำคัญกับประเด็นคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติทั้ ง ผู้เรียน ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุก
ประเภท และเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
2. บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงส่วนรำชกำรหลักองค์กำรมหำชนในกำกับ
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้ น ที่ ภู มิ ภ ำคให้ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั น ได้ เพื่ อ ด ำเนิ น กำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำร่ ว มกั บ ภำครั ฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำชน ตำมนโยบำยประชำรัฐ
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"ระดับอนุบาล"
เน้นสร้ำงควำมร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิ จกรรมกำร
พัฒนำทักษะที่สำคัญด้ำนต่ำง ๆ เช่น ทักษะทำงสมอง ทักษะควำมคิดควำมจำ ทักษะกำรควบคุม
อำรมณ์ ทักษะกำรรู้จักและประเมินตนเอง
"ระดับประถมศึกษา"
มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญำของผู้เรียนรำยบุคคลที่หลำกหลำยตำมศักยภำพ
๑. ปลูกฝังควำมมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และ
ยุวกำชำด
๒. เรียนภำษำไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้วิชำอื่น
๓. เรียนภำษำอังกฤษและภำษำพื้นถิ่น (ภำษำแม่) เน้นเพื่อกำรสื่อสำร
๔. เรียนรู้ด้วยวิธีกำร Active Learning เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้ จำก
ประสบกำรณ์จริงหรือจำกสถำนกำรณ์จำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นให้มำกขึ้น
๕. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้
๖. จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อฝึกทักษะกำรคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
๗. พัฒ นำครู ให้ มีค วำมช ำนำญในกำรสอนภำษำอั ง กฤษ และภำษำคอมพิว เตอร์
(Coding)
๘. จัดให้มีโครงกำร ๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อมทั้ง
ภำยในและภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ
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7. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น
กำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ยุคของกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศครั้งสำคัญที่จะ
พัฒนำประชำกรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งหมำยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร ให้มีควำมพร้อม
ทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้ อมอำรี มีวิ นั ย รั กษำศี ลธรรม และเป็น พลเมื อ งดี ข องชำติ และพลเมือ งโลกที่ ดี
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และ
อนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคน
ไทยและพลโลกที่มีทักษะกำรคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ โดยมี
สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง โดยได้กำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ และ
แนวทำงในกำรดำเนินกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์
สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พัฒนำศักยภำพผู้ เรียนเพื่อ เพิ่มขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขันโดยพั ฒนำคุ ณภำพ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ
สร้ ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่ อมล้ ำ ให้ ผู้ เรี ยนทุก คนได้รั บบริ กำรทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ
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เป้าหมาย
ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำ
ตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มี ควำมแม่นยำทำงวิชำกำร และมีทักษะ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตอบสนองผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และทักษะ
ในกำรใช้เทคโนโลยี
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภำวะ
ผู้นำทำงวิชำกำร มีสำนึกควำมรับผิดชอบ (Accountability) และกำรบริหำรแบบร่วมมือ
สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน
ภำคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำระดับพื้นที่ จัดสภำพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อกำรเรียนรู้
ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ กษำ มี กำรบริ ห ำรงำนเชิ ง บู ร ณำกำร เป็ น ส ำนั กงำนแห่ ง
นวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ กำกับ ติดตำม
ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
สำนั ก งำนส่ ว นกลำง ปรั บ เปลี่ย นวั ฒ นธรรมกำรท ำงำน โดย กระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ บริหำรเชิง บูรณำกำร มีร ะบบข้อมูลสำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพ กำกับ ติดตำม ประเมินผล และกำรรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมใน
กำรขับเคลื่อนคุณภำพ
นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลด ควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
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8. นโยบายเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปการศึกษา 2562
วิสัยทัศน Vision)
สำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำสุร ำษฎรธำนี เขต 1 เป็ น องค์ก รคุ ณภำพ
สถำนศึกษำเข้มแข็ง สู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ประชำกรวัย เรีย นทุกคน ไดรั บกำรศึกษำอย่ ำงทั่ วถึง และมี
คุณภำพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร
2. ส่ง เสริ มสนั บสนุ น ให้ ผู้บ ริ หำร ครู และบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำมี ทั กษะในกำรจั ด
กำรศึกษำ
3. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ
4. ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง และหน่วยงำนต้นสังกัดเกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำ
5. พั ฒ นำกำรบริ ห ำรจั ด กำรทั้ ง ระบบที่ เ น้ น กำรมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำม
รับผิดชอบต่อภำพกำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนได้รับกำรศึกษำและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพมีคุณภำพตำมหลักสูตร
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนไดรับสิทธิและโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอยำงเท่ำเทียม
และทั่วถึง
3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะกระบวนกำรทำงำนที่มุงผลสัมฤทธิ์
4. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นไทย
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กลยุทธ์ (Strategy)
1. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ ำถึง บริกำรกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำนให้ ครอบคลุม ผู้เรียนให้ รั บ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ
3. กำรพัฒนำคุณภำพผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
5. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ
จุดเน้น (Focus
1. จุดเน้นด้ำนผู้เรียน
2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
คานิยมองค์การ
มุ่งมั่นต่อหน้ำที่ สำมัคคีสร้ำงสรรค์ ร่วมใจบริกำร ผลงำนคุณภำพ
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด เป็นโรงเรียนคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ มุ่งมั่น
ยกระดับคุณภำพผู้เรียนคู่คุณธรรมจริยธรรม

2. พันธกิจ (Mission)
1.ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะตำมหลักสูตร
2.ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ชุมชน
4.ส่งเสริมและพัฒนำครูให้จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

3. เป้าประสงค์ (Goal)
1.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น
2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
4.ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
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4. ตัวชี้วัดความสาเร็จ (Key Performance Indiacator : KPI)
1.ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญำ ตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
2.ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับ
คุณภำพ 3 ขึ้นไป
3.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง
มีจิตสำธำรณะมีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ในระดับดีขึ้นไป
4.ร้อยละผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรและกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในระดับดีขึ้นไป
5.ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไ ด้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและสำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น

5. กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุ ท ธ์ 1 ยกระดั บ การจั ด การเรี ย นการสอนคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะตาม
หลักสูตร
แนวทาง/มาตรการ
1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ให้มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน
กำรสื่ อ สำร คิ ด ค ำนวณ คิ ด วิ เครำะห์ คิ ด อย่ ำ งมี วิ จ ำรณญำณ อภิ ป รำยแลกเปลี่ ย นควำมคิ ด เห็ น
แก้ปัญหำ สร้ำงนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และมีเจตคติ
ที่ดีต่องำนอำชีพ
กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แนวทาง/มาตรการ
1.ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น ให้ ผู้ เ รี ย นมี สุ ข ภำวะร่ ำ งกำย จิ ต สั ง คม
มีค่ำนิยมที่ดี ภำคภูมิใจในท้องถิ่น ภำคภูมิใจควำมเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและ
หลำกหลำย
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กลยุทธ์ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชน
แนวทาง/มาตรการ
1.พัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร โดยกำหยดเป้ำหมำยวิสัยทัศน์ พันธกิจที่
ชัดเจน ดำเนินกำรพัฒนำวิชำกำร พัฒนำครู บุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ จัดสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพ สังคมทีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธ์ 4 เร่งรัดและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐาน
การศึกษา
แนวทาง/มาตรการ
1.พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวน
กำรคิด ปฏิบัติจริง นำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิ ง บวก ตรวจสอบ ประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ นำผลมำ
พัฒนำผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
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6. ความเชื่อมโยงการกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้า
ประสงค์

กลยุทธ์

โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด เป็นโรงเรียนคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
มุ่งมั่น ยกระดับคุณภำพผู้เรียนคู่คุณธรรมจริยธรรม

1.ยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะตำมหลักสูตร
2.ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ชุมชน
4.ส่งเสริมและพัฒนำครูให้จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

1.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
4.ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะตำมหลักสูตร
2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน และชุมชน
4.เร่งรัดและพัฒนำบุคลำกรให้มสี มรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้เทียบเคียงมำตรฐำน
กำรศึกษำ

ภำพที่ 4 ควำมเชื่อมโยงกำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
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ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ
1. ตารางการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

1.ยกระดับกำรจัดกำรเรียน 1.ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย
กำรสอนคุณภำพผู้เรียนให้มี มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์
ควำมรู้และทักษะตำม
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
หลักสูตร
ตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
2.ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ระดับคุณภำพ 3 ขึ้นไป
2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม
2.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
3.ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณลักษณะ คุณธรรมจริยธรรมและ
จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม ซื่อสัตย์
อันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิต
สำธำรณะมีควำมเป็นพลเมืองที่ดี
ในระดับดีขึ้นไป
3.โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำร 3.พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
4.ร้อยละผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้
ที่มีคุณภำพ ภำคีเครือข่ำยมี ส่งเสริม สนับสนุนควำม
ส่วนเสีย มีควำมพึงพอใจต่อกำร
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน
ให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
และชุมชน
ของสถำนศึกษำ ในระดับดีขึ้นไป
4.ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำร
สอนเป็นตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ

4.เร่งรัดและพัฒนำบุคลำกร 5.ร้อยละของครูและบุคลำกร
ให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำร ทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
เรียนรู้เทียบเคียงมำตรฐำน ควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ
กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น

ภำพที่ 12 ตำรำงกำรเชื่อมโยงเป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
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2. ตารางการเชื่อมโยงเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ค่าเป้าหมาย มาตรการ/แนวทาง และโครงการ/กิจกรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะตำมหลักสูตร
ปีที่ดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์
แนวทาง/มาตรการ
2563 2564 2565
2563 2564 2565
1.ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนำกำร
65+ 85+ 95+ พัฒนำคุณภำพของเด็กปฐมวัย
งำนวิชำกำร
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ
โครงการ/กิจกรรม
ตำมมำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช
1.2.1 กิจกรรมหนูน้อยสุขภำพดี
  
2560
1.2.2 กิจกรรมเรียนรู้อยู่อย่ำงชำว   
1.1 ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง 75 95 100 พุทธ
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้
1.2.3 กิจกรรมเรียนรู้สู่สังคม
  
1.2 ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ
65 85
95
1.2.4 กิจกรรมสมองใสปัญญำเลิศ
  
ควบคุม และแสดงออกทำงอำรมณ์ได้
1.3 ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือ 75 95 100
ตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
1.4 ร้อยละของเด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำร 65 85
95
ได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้
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เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1

ยกระดับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคุณภำพผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะตำมหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
แนวทาง/มาตรการ
2563 2564 2565
2.ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร 65+ 85+ 95+ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เรียน ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับคุณภำพ 3 ขึ้นไป
โครงการ/กิจกรรม
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำร 75 95 100
1. กิจกรรมอ่ำนออกเขียนได้
เขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดคำนวณ
2. กิจกรรมคิดด้วยภูมิปัญญำ
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 65 80
90
3. กิจกรรมนักประดิษฐ์
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม
4. กิจกรรมนักสืบไซเบอร์ (ICT)
คิดเห็นและแก้ปัญหำ
5. กิจกรรมบ้ำนหลังเรียน
2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมรถในกำรสร้ำง
65 80
90
6. กิจกรรมแนะแนวอำชีพ
นวัตกรรม
2.4 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้
75 85
95
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2.5 ร้อยละของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่
75 95 100
กำหนด
2.6 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ และเจตคติที่ดีต่องำน 75 85
90
อำชีพ

ปีที่ดาเนินการ
2563 2564 2565

ผู้รับผิดชอบ
งำนวิชำกำร
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เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตราการ
2563 2564 2565
2563 2564 2565
75+ 95+ 95+ ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมคนดีต้ำนทุจริต
  
80 95 100
2. กิจกรรมสำนึกรักบ้ำนเกิด
  
3. กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม   
75 95 100
4. กิจกรรมขยับกำยสบำยชีวี   

3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดี
งำม ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง
มีจิต
สำธำรณะมีควำมเป็นพลเมืองที่ดี ในระดับดีขึ้นไป
3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่ำนิยมที่ดี
ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด
3.2 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น และ
ควำมเป็นไทย
3.3 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำม 75
แตกต่ำงและหลำกหลำย
3.4 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและ
85
จิตสังคม

95

100

95

100

ผู้รับผิดชอบ
งำนวิชำกำร,
งำนบริหำร
ทั่วไป
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เป้าประสงค์ที่ 3 โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ ภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริม สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ปีที่ดาเนินการ
ค่าเป้าหมาย
แนวทาง/มาตรการ
2563 2564 2565
2563 2564 2565
4. ร้อยละมำตรฐำนกำรศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินใน
80+ 90+ 95+ พัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำร
ระดับดีมำกขึ้นไป
จัดกำร
4.1 ร้อยละของหน่วยงำนมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และ 80 95 100
โครงการ/กิจกรรม
พันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
1. กิจกรรมจัดทำแผนพัฒนำ
  
4.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของระบบบริหำรจัดกำร
80 95 100 คุณภำพสถำนศึกษำ
คุณภำพของสถำนศึกษำ
2. กิจกรรมระบบประกัน
  
4.3 ร้อยละของกำรดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้น
75 95 100 คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ
3. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
  
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย
สถำนศึกษำ
4.4 ร้อยละของกำรพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำม 100 100 100
4. กิจกรรมครูดีมีคุณภำพ
  
เชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ
5. กิจกรรม zero waste
  
4.5 ร้อยละของกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
80 90
95 school
และสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
6. กิจกรรม smart School
  
4.6 ร้อยละของกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
85 95 100
7. กิจกรรมควบคุมค่ำ
  
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
สำธำรณูปโภค
4.7 ร้อยละของกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
100 100 100
8. กิจกรรมงำนชุมชนสัมพันธ์
  
4.8 ร้อยละของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
85 95 100
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
งำนบริหำร
ทั่วไป,
งำนบุคล,
งำนบริหำร
งบประมำณ
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เป้าประสงค์ที่ 4 ครูทุกคนจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดและพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้เทียบเคียงมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565
5. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำร 75+ 95+ 95+
พัฒนำให้มีควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตำมมำตรฐำน
วิชำชีพและสำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพิ่มขึ้น
5.1 ร้อยละของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
80 95 100
กระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง และสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
5.2 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 75 95 100
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
5.3 ร้อยละของครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
85 100 100
เชิงบวก
5.4 ร้อยละของครูมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียน 75 95 100
อย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน
5.5 ร้อยละของครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
85 100 100
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้

แนวทาง/มาตรการ

ปีที่ดาเนินการ

ผูร้ ับผิดชอบ

2563 2564 2565
พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรม learning by doing
2. กิจกรรมผลิตสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
3. กิจกรรมระบบช่วยเหลือ
นักเรียน
4. กิจกรรมวัดผลประเมินผล
5. กิจกรรม PLC

งำนวิชำกำร,
งำนบุคคล
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การนาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี สู่การปฏิบัติ
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด ได้จัดทำแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 2565) ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่เป็นระบบมีทิศทำงที่เป็นระเบียบแบบแผน ที่มี
ควำมสอดคล้อ งกับแผนกำรศึ กษำแห่งชำติน โยบำยรัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนด กำรดำเนินงำนจะเกิดผลลัพธ์ขึ้น
อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ จ ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งผลั ก ดั น ให้ มี ก ำรปรั บ แนวคิ ด ค่ ำ นิ ย ม เป้ ำ หมำย วิ ธี และ
กระบวนกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ จะต้องทำให้หน่วยงำน บุคลำกร ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยอมรับ แนวทำงมำตรกำร แผนงำน/โครงกำร และพร้ อ มน ำแผนดั ง กล่ ำ วไปสู่ กำรปฏิบั ติ ไ ด้อ ย่ ำ ง
เหมำะสม โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียดจึงได้กำหนดแนวทำงในกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องเข้ำใจและผลักดันให้มีกำรดำเนินงำนตำมพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและสม่ำเสมอ
2. มีกำรเผยแพร่ และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระสำคัญของแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และค่ำนิยมให้แก่ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้รับทรำบมีส่วนร่วมและให้สนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง เพื่อให้กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ขับเคลื่อนแผนงำน/โครงกำร โดยกำรมีส่วนร่วมภำคีเครือข่ำยตำมแนวทำงมำตรกำร
รวมถึงแสวงหำประสำนงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือหน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
4. พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสำมำรถเข้ำถึง
บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. พัฒนำระบบกำกับ ติดตำมและประเมินผลที่มุ่งประเมินเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน โดยพัฒนำตัวชี้วัดผลสำเร็จ ทั้งด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำในกำรประเมินผู้ประเมิน
และแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. การติดตามและประเมินผล
กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระยะ 3
ปี (พ.ศ 2563 – 2565) เพื่ อ หำข้ อ สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน ว่ ำ เป็ น ไปตำมเป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้
มีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลหรือไม่ อย่ำงไร กำรประเมินขั้นตอนนี้เพื่อทรำบข้อมูลควำมสำเร็จและ
ควำมล้มเหลวของกำรปฏิบัติงำน เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในกำรตัดสินใจสำหรับกำรดำเนินงำนใหม่ รวมทั้ง
กำรปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรม ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกับที่ได้ประเมิน
แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 สร้ำงระบบติดตำมตรวจสอบกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 3 เวลำระยะ
- ก่อนกำรดำเนินงำนหรือก่อนเริ่มโครงกำร/กิจกรรม เป็นกำรประเมินบริบท
สภำวะก่อนกำรดำเนินกำร
- ระยะระหว่ำงดำเนินกำร เป็นกำรติดตำม ประเมินผลควำมก้ำวหน้ำในระยะ
ที่กำลังดำเนินงำนเพื่อศึกษำว่ำมีปัญหำหรืออุปสรรคใดบ้ำงในกำรดำเนินงำน ทั้งจำกปัจจัยภำยในและ
ภำยนอกที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
- ระยะกำรประเมินหลังกำรดำเนินงำน เป็นกำรประเมินผลภำยหลังจำกสิ้นสุด
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อสรุปว่ำมีควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ กำหนดไว้
ตลอดจนกระทบทำงบวกและลบ
1.2 ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลกำรประเมินให้ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประชำชน
กลุ่ม เป้ำ หมำยผู้รั บบริ กำรศึก ษำผู้ มีส่ว นได้ ส่วนเสี ยและสำธำรณชนได้รั บทรำบผลกำรประเมินอย่ำ ง
ต่อเนื่อง
1.3 ปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

3. ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ (Key Success Factors)
กำรด ำเนิ น กำรตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ ำ หมำยของแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ใ น
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะประสบควำมสำเร็จตำมที่ระบุไว้ในแต่ละกลยุทธ์และแนวทำงพัฒนำได้
สถำนศึกษำต้องยึดถือเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมีกำรทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ำหมำย
ควำมสำเร็จให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละบริบท เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในทุกช่วงวัยซึ่ง
ดำเนินกำร ดังนี้
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1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลำกร
ในสังกัดในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในลักษณะต่ำง ๆ อย่ำงกว้ำงขวำง มุ่งเน้นที่
กำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. กำรสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจในเป้ ำ หมำย และกลยุ ท ธ์ ก ำรด ำเนิ น งำนของแผนพั ฒ นำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ เพื่อให้กำรขั บเคลื่อนแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสู่กำรปฏิบัติ
มีกำรบริหำรจัดกำรและเชื่อมโยงกลยุทธ์และแนวทำงมำตรกำรให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์กำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ มีคณะกรรมกำรกำกับดูแ ลให้เกิดกำรนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม
3. กำรจัดให้แผนพัฒนำกำรศึกษำเป็นเสมือนแผนแม่บทด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด กำรจัดสรรงบประมำณประจำปีให้ยึดแผนงำน โครงกำร และ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์และแนวทำง/มำตรกำรของแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป็นหลักในกำรพิจำรณำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยกำร
พัฒนำผู้เรียนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำบรรลุตำมกลยุทธ์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่กำหนด
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ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ 2563 – 2565
………………………………………………….
ด้ว ยโรงเรี ยนบ้ำ นห้ วยเสี ยด จะจัด ทำแผนพั ฒนำกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน ระยะ 3 ปี
(ประจ ำปี ง บประมำณ 2563 – 2565) ให้ส อดคล้ องเชื่อ มโยงกั บ วิสั ย ทัศ น์ พั นธกิจ นโยบำย
เป้ำหมำย อัตลักษณ์ของโรงเรียน นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี
เขต 1 สอดคล้องกับนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติของคณะรัฐบำล
เพื่อให้กำรดำเนินกำรดัง กล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ และเป็ น ไปตำมพระรำชกฤษฎี ก ำ ว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละกำรบริ ห ำรบ้ ำ นเมื อ งที่ ดี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
1. นำยอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร
2. นำยชัยสิทธิ์ บุญดี
ประธำนสถำนศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยปัญญำ คงประพันธ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมกำร
4. นำยณัฐวุฒิ โภชนำ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมกำร
5. นำยอนุรักษ์ ชูประดิษฐ์
ผู้แทนศิษย์เก่ำ
กรรมกำร
6. นำยบุญเลิศ สงแก้ว
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมกำร
7. นำงสำวณัฐธีรำ ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
8. นำงสำวจำรุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
9. นำงสำวสุชำวดี นำคแก้ว ธุรกำรโรงเรียน
กรรมกำร
10. นำงสำวนรำพร กุลชมภู พนักงำนรำชกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่
1. วำงแผน กำหนดรูปแบบกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
2. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในของโรงเรียน
3. ประเมินสถำนภำพของโรงเรียน
/4.จัดทำแผน........
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-24. จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 3 ปี ให้สอดคล้องกับนโยบำย นโยบำยของ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี เขต 1 สอดคล้ อ งกั บ นโยบำยส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติของคณะรัฐบำล
ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเต็มควำมสำมำรถ
ให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

( นำยอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด
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แบบหาสภาพปัญหาปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี 2563-2565
คาชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมกำเครื่องหมำย / ลงในช่องตำมควำมคิดเห็นเพียงเรื่องละหนึ่งช่อง
1. สภาพแวดล้อมภายนอกมีสภาพเป็นโอกาสหรืออุปสรรค
1.1 โอกำส หมำยถึง เป็นประเด็นที่เอื้ออำนวยให้โรงเรียนได้เพิ่มภำรกิจสำมำรถขยำยกำรดำเนินงำน
หรือพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำได้ดีขึ้น
1.2 อุป สรรค หมำยถึง เป็น ประเด็ นที่ ไ ม่เ อื้ ออ ำนวยต่ อกำรปฏิ บั ติภ ำรกิ จ ของโรงเรีย นให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพหรือคุณภำพกำรศึกษำ
2. สภาพแวดล้อมภายในมีสภาพเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน
2.1 จุดแข็ง หมำยถึง จุดเด่นที่โรงเรียนมีอยู่ เป็นประโยชน์และสำมำรถควบคุมได้ใช้ในกำรถ่วงดุล
จุดอ่อนให้มีควำมสำคัญน้อยลง
2.2 จุดอ่อน หมำยถึง ข้อบกพร่องที่โรงเรียนมีอยู่เป็นเรื่องของกำรขำดแคลนเรื่องของควำมผิดพลำด
ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรขจัดออกไปให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้
3. ระดับความคิดเห็น
คะแนน 1 หมำยถึง ประเด็นตัวชี้วัดส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนน้อยมำก
คะแนน 2 หมำยถึง ประเด็นตัวชี้วัดส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนค่อนข้ำงน้อย
คะแนน 3 หมำยถึง ประเด็นตัวชี้วัดส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนปำนกลำง
คะแนน 4 หมำยถึง ประเด็นตัวชี้วัดส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนมำก
คะแนน 5 หมำยถึง ประเด็นตัวชี้วัดส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนมำกที่สุด
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1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในด้านโครงสร้างและนโยบายองค์กร (Structure) (S1)
รหัส
S1.1
S1.2
S1.3
S1.4
S1.5
S1.6

S1.7

ประเด็นปัจจัย

โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนมีกำรกำหนด
นโยบำยที่ชัดเจน
โรงเรียนมีนโยบำยส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนตำมศักยภำพครอบคลุมทุกด้ำน
โรงเรียนใช้ระบบ ICT และข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้และ
กำรกระจำยข่ำวสำร
โรงเรียนจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ติด 0, ร, มส ได้เพียงพอต่อระดับ
คุณภำพที่ต้องกำรพัฒนำ
กำรจัดหลักสูตรในท้องถิ่นยังไม่ครอบคลุมทุกรำยวิชำ
โรงเรียนกำหนดนโยบำยโดยมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกฝ่ำย มีกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กรที่มีควำมถูกต้องชัดเจน ส่งผลให้ได้รับควำมร่วมมือจำก
บุคลำกรทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงดี
บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมชำนำญ และมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนที่
หลำกหลำยเป็นผลดี ต่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ

บุคลำกรรับผิดชอบงำนพิเศษมำกเกินไปส่งผลให้ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
กำรเรียนกำรสอนได้เต็มตำมศักยภำพ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยของ
S1.9
โรงเรียน ส่งผลทำให้กำรดำเนินงำนบรรลุผล
S1.8

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการบริการและคุณลักษณะผู้เรียน(Service/Products)(S2)
ระดับควำมคิดเห็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
5 4 3 2 1
S2.1

โรงเรียนมีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้และให้บริกำรแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่ำงหลำกหลำย

โรงเรียนมีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ทำให้สำมำรถยกระดับกำร
S2.2 บริกำรและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในระดับสูง เรียนจบตำม
หลักสูตร สอบเข้ำเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
มีกำรจัดหลักสูตรสถำนศึกษำ จัดทำสำระเพิ่มเติม หลักสูตรท้องถิ่นอย่ำง
S2.3 หลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของนักเรียนสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
S2.4

S2.5
S2.6
S2.7

S2.8

โรงเรียนจัดกำรบริกำรกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ทั้งด้ำนควำมรู้และเทคโนโลยี
และสถำนที่บริกำรสำหรับนักเรียน ชุมชนและหน่วยงำนอื่นๆ
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและจัดกิจกรรมเสริมทำงด้ำนควำมรู้ คุณธรรม
จริยธรรม สุขภำพพลำนำมัย หลักประชำธิปไตย ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ
ส่งเสริมจิตสำธำรณะในโรงเรียน
โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับจัดกำรศึกษำและกำรบริกำรด้ำน
สำธำรณูปโภคไม่เพียงพอ
ผู้เรียนบำงส่วนไม่ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรศึกษำ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนในบำงวิชำและคะแนน O-NET ของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่ำ
พอใจ
ผู้เรียนบำงส่วนไม่ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรศึกษำส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำและจำนวนผู้จบกำรศึกษำของโรงเรียนไม่ครบ
100%
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านบุคลากร (Man) (M1)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

M1.1

ครูและบุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเรียน กำรสอน และงำนพิเศษ ส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ

M1.2 ครูและบุคลำกรไม่เพียงพอในบำงสำขำวิชำ
M1.3

ครูและบุคลำกรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่งผลให้กำรจัด
กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ

M1.4 ครูและบุคลำกรบำงส่วนขำดทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำร
M1.5 ครูและบุคลำกรได้รับกำรเสริมแรง มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
M1.6
M1.7
M1.8
M1.9
M1.10
M1.11
M1.12
M1.13
M1.14

ครูและบุคลำกรมีวัฒนธรรมองค์กร รักและมีส่วนร่วม ในกำรทำงำนส่งผล
ให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ
ครูมีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและสอนตรงตำมสำขำวิชำครบทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ครูมีศักยภำพในกำรพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
ครูนำเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่นมำจัดกำรเรียนกำร
สอน
ครูและบุคลำกรมีควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพครู ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ต้อง
อำศัยคำสั่ง
ครูและบุคลำกรทุกคนมีควำมตระหนักรู้คุณค่ำขององค์กร เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
ผู้บริหำรและครูทุกคนได้รับกำรยอมรับจำกผู้ปกครองและชุมชนในกำรจัด
กำรศึกษำ
ครูมีภำระงำนพิเศษนอกเหนือจำกงำนสอนมำก
กำรกระจำยงำนไม่เท่ำเทียมกัน

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการเงิน (Money) (M2)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1

โรงเรียนมีกำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมทำให้
ใช้จ่ำยตรงตำมควำมต้องกำร
โรงเรียนได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกภำครัฐ หน่วยงำนอืน่ และชุมชนใน
M2.2
กำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร อย่ำงเป็นระบบ
M2.3
โปร่งใส ตรวจสอบได้
M2.1

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านวัสดุอปุ กรณ์ (Materials) (M3)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

M3.1 โรงเรียนจัดซื้ออุปกรณ์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงคุ้มค่ำ

โรงเรียนมีอำคำรสถำนที่เพียงพอเหมำะสมกับจำนวนนักเรียนมีกำรพัฒนำ
M3.2 ปรับปรุงอำคำรสถำนที่อย่ำงสม่ำเสมอมีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนและให้บริกำรแก่ชุมชนและองค์กรภำยนอก
โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกในด้ำนกำรจัดหำสื่อ
M3.3 นวัตกรรม และวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนซึ่งส่งผลต่อ
กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
M3.4 วัสดุครุภัณฑ์ขำดคุณภำพ มีสภำพเก่ำ ชำรุด ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

ห้องสมุดมีสื่อ เทคโนโลยี และหนังสือไม่หลำกหลำย ไม่เพียงพอต่อ
กำรศึกษำและสืบค้น
ห้องพิเศษต่ำงๆไม่เพียงพอ หอประชุมไม่เหมำะสมกับจำนวนนักเรียนที่จะ
ใช้ในกำรจัดกิจกรรมนักเรียน โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอ ขำดบุคลำกรที่มี
M3.6
ควำมสำมำรถเฉพำะทำง ส่งผลทำให้กำรซ่อมแซมอุปกรณ์ล่ำช้ำ ไม่ทันต่อ
กำรใช้งำน
M3.5

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านการจัดการ (Management) ( M4)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

M4.1 นิเทศติดตำมผลกำรดำเนินงำนของครูและบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง
M4.2

โรงเรียนมีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของโรงเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆอย่ำง
หลำกหลำย

M4.3

มีกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบโดยใช้หลักกำรมีส่วนร่วมและ
มอบหมำยงำนตำมควำมถนัดส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ

M4.4

ผู้บริหำรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีภำวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ก้ำวไกล มีคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นแบบอย่ำงที่ดี

M4.5
M4.6
M4.7
M4.8
M4.9
M4.10
M4.11
M4.12

โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีเครือข่ำยผู้ปกครองเข้ำมำมีส่วน
ร่วม
มีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักประชำธิปไตยและใช้ควำมเป็นกัลยำณมิตร
ในกำรปฏิบัติงำน
มีกำรส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดทำแผนพัฒนำตนเอง(ID Plan)
มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่นในกำรพัฒนำโรงเรียน
ขำดกำรใช้ฐำนข้อมูลสำรสนเทศร่วมกัน
มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ มีหลักฐำนในกำรมอบหมำยงำน มีแผนใน
กำรปฏิบัติชัดเจน
มีแผนและโครงกำรเพื่อใช้ในกำรพัฒนำโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้จัด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผู้บริหำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเอง

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม(Social–cultural factors)(S)
ระดับควำมคิดเห็น
รหัส
ประเด็นปัจจัย
5 4 3 2 1
S1 ชุมชนมีทัศนคติที่ดี ให้กำรยอมรับและศรัทธำต่อโรงเรียน
S2

ชุมชน หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของโรงเรียน

S3

ชุมชนและหน่วยงำนในท้องถิ่นร่วมกันอนุรกั ษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ส่งผลให้นักเรียนมีแหล่งกำรศึกษำ มีแบบอย่ำงที่ดี มีควำมรัก
ในประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น

S4

บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริกำรที่ยั่วยุ เช่น ร้ำนเกม ร้ำนคำรำโอเกะ
และมีปัจจัยเสี่ยงด้ำนยำเสพติด ทำให้นักเรียนมีควำมเสี่ยงในกำรดำรงชีวิต

S5
S6

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชน มีกำรคมนำคมที่สะดวก
มีสถำนที่สำคัญ ภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เอื้อต่อกำร
เรียนรู้

S7

โครงสร้ำงประชำกร ด้ำนกำรคุมกำเนิด ส่งผลให้ประชำกรวัยเรียนลดลง

S8

มีปัญหำกำรหย่ำร้ำงเพิ่มขึ้น
ผู้ปกครองมีระดับกำรศึกษำปำนกลำง ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำบุตร นิยมให้ลูก
เรียนในโรงเรียนใกล้บ้ำน

S9
S10

ผู้ปกครองเห็นควำมสำคัญด้ำนกำรศึกษำ ให้ควำมไว้วำงใจ เชื่อมั่นในครูผู้สอน
และนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนในโรงเรียนมีชื่อเสียง

S11

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน มีปัญหำครอบครัว หย่ำร้ำง ขำดกำรดูแล
บุตร ส่งผลกระทบต่อผลกำรเรียนของนักเรียน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological factors) (T)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

T1

มีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน

T2

ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต)ส่องผลทำให้
นักเรียนเกิดควำมรอบรู้และสำมำรถแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง

T3

สินค้ำเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร์มีรำคำถูกลงส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถ
จัดซื้อจัดหำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเพียงพอ

T4

หน่วยงำนภำยนอกเห็นควำมสำคัญและควำมจำเป็นในกำรใช้เทคโนโลยีจึงให้
กำรส่งเสริมสนับสนุน ส่งผลทำให้มีสื่อกำรเรียนกำรสอนคอมพิวเตอร์ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน

T5

ขำดแหล่งสืบค้นข้อมูล แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีหลำกหลำย ทั้ง
สภำบันกำรศึกษำและองค์กรเอกชนที่อยู่ใกล้โรงเรียน

T6

ชุมชนขำดกำรควบคุมกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีเช่น ร้ำนอินเตอร์เน็ต เกม
ทำให้นักเรียนบำงส่วนไปใช้ในทำงที่ผิด

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors) (E)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

E1

รำยได้ผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับปำนกลำงนักเรียนมีรำยได้ระหว่ำง
เรียนเศรษฐกิจชุมชนเอื้อประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน

E2

โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชน ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ
องค์กรเอกชน ร่วมกับทำงโรงเรียนได้รับกำรบริจำคทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนกำรศึกษำ ส่งผลให้นักเรียนมีโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
เพิ่มมำกขึ้น

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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E3

ปัญหำทำงด้ำนภำวะเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผลให้ผู้ปกครองบำงส่วนขำดควำม
คล่องตัวด้ำนค่ำใช้จ่ำยของบุตรหลำน และขำดควำมพร้อมในกำรสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน

E4

ค่ำครองชีพสูงรำยได้ต่ำ ขำดกำรส่งเสริมอำชีพเสริมในชุมชน ผู้ปกครองมี
ภำระหนี้สิน ส่งผลกระทบต่อกำรให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยด้านการการเมือง กฏหมายและนโยบาย (Political and legal
factors) (P)
รหัส

ประเด็นปัจจัย

P1

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำให้ทุกคนมีโอกำสศึกษำตำมศักยภำพของแต่ละ
บุคคล

P2

นโยบำยให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น

P3
P4
P5
P6
P7

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นควำมสำคัญและสนับสนุนงบประมำณในกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
กำรลดอัตรำกำลังเป็นอุปสรรคในกำรจัดกำรศึกษำ
นโยบำยของรัฐบำลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้กำรดำเนินงำนต้องปรับเปลี่ยน
ตำมรัฐบำลจึงขำดควำมต่อเนื่อง
รัฐบำลจัดสรรงบประมำณ เรียนฟรี15ปี อย่ำงมีคุณภำพ
นโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณรำยหัวของรัฐบำลยังไม่เพียงพอกับกำรบริหำร
จัดกำรภำยในโรงเรียน

P8

ผู้ปกครอง กรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้นำชุมชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนมำกขึ้น

P9

กำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของต้นสังกัดเป็นอุปสรรคต่อกำร
ปฏิบัติงำน

P10

ผู้ปกครองบำงส่วนไม่เข้ำใจนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ ขำดควำมรู้เรื่องกฎหมำย
และ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำ ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำ

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1
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P11

กำรจัดสรรทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
โรงเรียน

27

คาเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์
ปีง บประมำณ 2563 – 2565 ของโรงเรีย นบ้ำ นห้ วยเสี ยด ซึ่ง เกิ ดจำกควำมร่ว มมื อของคณะครู และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด และเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและ
โรงเรี ยนเป็ นอย่ำ งมำก คณะกรรมกำรสถำนศึ กษำขั้ นพื้นฐำนโรงเรีย นบ้ำนห้วยเสียด จึง ขอขอบคุ ณ
คณะทำงำนแผนกลยุทธ์ ปีงบประมำณ 2563 – 2565 ของโรงเรียนบ้ำนห้วยเสียดทุกท่ำน

(นำยชัยสิทธิ์ บุญดี)
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสียด

