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ก 
 

คํานํา 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีระบบ            
มีทิศทาง มีระเบียบแบบแผนโดยยึดนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558-2563) และนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกโดย
ใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ฉบับน้ี ใช้เป็นแนวทางในการทําแผนปฏิบัติงานประจําปีของเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562 เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับ
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้อย่างดีย่ิง 

 
 
    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
           พฤศจิกายน 2558  
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
 ข้อมูลเบื้องต้น 

 

1. ข้อมูลเบื้องตน้ 
1.1  สภาพทัว่ไปของสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

 สภาพภูมิศาสตร์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ มีพ้ืนที่ 1,983 ตาราง

กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่ง และเป็นเกาะจํานวนมาก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดโดยมีสถานศึกษาต้ังอยู่ในพ้ืนที่อําเภอเมืองฯ 
อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอดอนสัก อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่ 385/9 ถนน
ดอนนก อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยในด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการบริหารจัดการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จํานวน 3 เขตพ้ืนที่ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จํานวน 1 เขตพ้ืนที่  

 สภาพทางการปกครอง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองเป็น 5 อําเภอ จําแนกประชากรรายอําเภอ ดังน้ี 

ตารางที่ 1   สภาพการปกครองของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
อําเภอ ประชากร ตําบล หมู่บ้าน หมายเหตุ 

เมือง 175,140 11 59 การปกครองสว่นท้องถ่ิน 
- อปจ. 
- อบต. 
- เทศบาลนคร 
- เทศบาลเมือง 
- เทศบาลตําบล 
(จํานวน 9 แห่ง) 

กาญจนดิษฐ์ 103,942 13 117 
ดอนสัก 37,168 4 41 
เกาะสมุย 63,592 7 39 
เกาะพะงัน 16,433 3 17 

รวม  5 อําเภอ 396,275 38 273  
ที่มา :  สํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี : 2558 
  

 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 อําเภอเมือง และอําเภอเกาะสมุย  เกาะพะงันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ด้านการค้าขาย การขนส่ง 
และการท่องเที่ยว อําเภอกาญจนดิษฐ์ อําเภอดอนสัก ประชากรมีอาชีพประมงชายฝั่งและเกษตรกรรม 

 สภาพทางวัฒนธรรม 
 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  และนับถือศาสนาอิสลามเป็นบางส่วนในอําเภอกาญจนดิษฐ์    
ส่วนศาสนาคริสต์มีนับถือที่อําเภอเมืองฯ อําเภอเกาะสมุยและอําเภอเกาะพะงัน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีวิถีชีวิต
แบบสังคมเมือง มีโบราณสถานหลายแห่งในอําเภอกาญจนดิษฐ์  ประเพณีสําคัญมีช่ือเสียงได้แก่ประเพณีงาน      
ชักพระ งานวันสารทเดือนสิบ (รับ – ส่งตายาย) งานสงกรานต์ งานลอยกระทง การชนควายที่อําเภอเกาะสมุย 
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1.2  สภาพการจัดการศึกษา 
 มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 126 โรงเรียน และส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 34 โรงเรียนนอกจากน้ันอําเภอเมือง    
ยังเป็นที่ต้ังของสถาบันทางการศึกษาอ่ืนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา
ของรัฐและเอกชน แสดงข้อมูลจํานวนนักเรียน ครู จําแนกรายอําเภอ ตลอดจนผลการจัดการศึกษา ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 2   จํานวนนักเรียน ครู สถานศึกษา จําแนกรายอําเภอ  ต้ังแต่ปีงบประมาณ  2556 – 2558 

อําเภอ จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนสถานศึกษา 
2556 2557 2558 2556 2557 2558 2556 2557 2558 

เมือง 6195 6053 6075 362 346 349 26 26 26 
กาญจนดิษฐ์ 8544 8633 8661 512 510 512 52 51 51 
ดอนสัก 2925 2985 3043 162 163 168 22 22 21 
เกาะสมุย 5663 5975 6201 211 230 256 19 19 19 
เกาะพะงัน 1214 1308 1397 56 62 76 9 9 9 

รวม 24541 24954 25377 1303 1311 1361 128 127 126 
ท่ีมา  :  1. ข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน   ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี 
              2. ข้อมูลครู   ปีการศึกษา 2556 – 2558  
 

1.3  ผลการจัดการศึกษา 
ตารางท่ี  3 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระหลัก  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศกึษา 2555 – 2557 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ความสามารถการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 

ด้านภาษา 42.73 50.57 53.80 
ด้านคํานวณ 34.41 34.07 42.03 
ด้านเหตุผล 45.88 44.84 52.26 

รวมทุกด้าน 41.00 43.16 49.36 
 
ตารางท่ี  4 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระหลัก  (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, มัธยมศึกษาปีท่ี 3, 

และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2555 – 2557 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียร้อยละ ชั้น ป.6 ค่าเฉล่ียร้อยละ ชั้น ม.3 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 

ภาษาไทย 46.37 45.45 45.98 53.55 42.51 33.82 
คณิตศาสตร์ 34.58 41.04 37.43 24.16 22.74 25.89 
วิทยาศาสตร์ 36.72 36.78 41.70 32.50 35.81 36.44 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 33.71 30.85 32.77 25.81 27.93 25.31 
สังคมศึกษา 45.73 37.37 51.99 45.74 38.43 46.08 
สุขศึกษาและพลศึกษา 54.02 63.38 54.47 56.11 57.80 58.88 
ศิลปะ 56.72 48.63 46.88 43.08 43.44 42.57 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 56.72 55.83 59.28 47.67 43.82 44.56 

รวมเฉลี่ย 45.57 44.92 46.31 41.08 39.06 39.19 
ท่ีมา  :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  ปีการศึกษา 2555-2557  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ตารางท่ี  5 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2555 – 2557  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉล่ียร้อยละ ชั้น ป.6 ค่าเฉล่ียร้อยละ ชั้น ม.3 
2555 2556 2557 2555 2556 2557 

ภาษาไทย 52.53 51.65 48.18 56.21 42.53 34.49 
คณิตศาสตร ์ 42.96 50.90 45.86 25.93 26.75 29.75 
วิทยาศาสตร์ 43.17 43.49 46.78 34.13 35.85 38.64 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 50.94 49.88 52.35 28.07 33.93 30.79 
สังคมศึกษา 50.59 43.92 56.27 48.71 40.29 47.41 
สุขศึกษาและพลศึกษา 59.23 67.92 57.79 58.45 55.62 60.20 
ศิลปะ 58.09 51.78 49.15 44.60 41.45 43.98 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 60.17 59.89 60.07 51.04 43.24 44.13 

รวมเฉลี่ย 52.21 52.42 52.05 43.39 39.95 41.17 
 

2.  การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา (SWOT Analysis) 
จากการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา จํานวน 150 คน เมื่อวันที่ 

14 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปความคิดเห็น  
จากการศึกษาและประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ดังน้ี 

2.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ด้านโครงสร้าง (Structure : S1)  
- โครงสร้างในการบริหารจัดการของเขตพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน  
และมีการบริหารจัดการเป็นเครือข่ายโรงเรียน

 

2. ด้านกลยุทธ์หน่วยงาน (Strategy : S2)  
- นโยบาย จุดเน้นของ สพป.เน้นเรื่องการนิเทศระดับ
คุณภาพการพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง 

- สถานศึกษาบางโรงเรียนยังมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีท่ียังไม่สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล สพฐ. 
สพป. และความต้องการของสถานศึกษา  

3. ด้านระบบในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
(System : S3) 

 

- อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้ด้านเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเพียงพอ และเอ้ือต่อการ
บริหารจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    

- การจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาไม่เป็นตามระบบ
และกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และไม่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและผู้เรียน 

- มีฐานข้อมูลสารสนเทศ ท่ีครอบคลุมสมบูรณ์ 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงการข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว และมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการ
บริหารและการเรียนการสอนเพื่อลดปัญหาการขอ
ข้อมูลซํ้าซ้อน 

- มีระบบการควบคุม ติดตามการดําเนินงานท่ีชัดเจน
และความเป็นเอกภาพ 

- มีระบบสนับสนุนการใช้ ICT ให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
การเชื่อมสัญญาณ การลดค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษา
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ 

(Style : S4) 
 

- ผู้บริหารระดับสูงของเขตพ้ืนท่ีเป็นมีผู้ภาวะผู้นํา    
สูงและมีความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการ 

 

- ผู้บริหารการศึกษามีความรู้ความสามารถในการ
บริหารและนิเทศติดตามในทางการบริหาร 

 

5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff : S5)  
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถใช้ ICT ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

- บุคลากรทุกระดับทํางานเป็นทีมและมีส่วนร่วม 
สามารถขับเคล่ือนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน 
(Skills : S6) 

 

- บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและ   
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างดีและมีความ
พร้อมเต็มใจช่วยเหลือสถานศึกษา 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษายังให้ความสําคัญน้อย 
ในการวิจัยเชิงพัฒนาและการนําเสนอผลงานท่ีเป็น 
Best Practice 
 

- ศึกษานิเทศก์มีความชํานาญ สามารถช่วยเหลือ 
แนะนําโรงเรียนได้ 

- ครูบางส่วนยังไม่ได้วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด และนําผล
การวัดและประเมินผล และสอนคิดวิเคราะห์มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

- องค์คณะบุคคลท้ัง 3 องค์คณะ มีความรู้
ความสามารถ 

- พัฒนาบุคลากรขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องให้เต็มตาม
ศักยภาพ 

7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน 
(Shared Values : S7) 

 

- บุคลากรใน สพป.มีค่านิยมในการทํางานร่วมกัน 
มุ่งเน้นต่อการให้บริการต่อผู้มาติดต่อ (มุ่งม่ันต่อหน้าท่ี 
สามัคคีสร้างสรรค์ ร่วมใจบริการ ผลงานคณุภาพ) 

 

 
2.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior : C)  

- การสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เอกชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

- ค่านิยมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรหลาน และมีความ
ตระหนักให้ความสําคัญต่อการจัดการศึกษา ทําให้มี
โอกาสในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและ
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้มากข้ึน 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P)  

- การมีโครงสร้างการบริหารการศึกษาท่ีมีกฎหมาย
รองรับ เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังไม่
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกระจายอํานาจ
ได้อย่างแท้จริง มีการจัดการและพัฒนาการศึกษาเป็น
ภาพรวมท้ังประเทศ กําหนดสั่งการในรายละเอียดในการ
ปฏิบัติ แทนท่ีจะกําหนดเป้าหมายความสําเร็จให้
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หาแนวทางการพัฒนาตาม
ความต้องการและบริบทของท้องถ่ิน 

- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นแม่บท
กําหนดทิศทางการจัดการศึกษา 

- นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงผู้กําหนดนโยบายทางการศึกษา อันเป็นผล
มาจากการเมืองการปกครอง ส่งผลให้เกิดความสับสนใน
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติ

- นโยบายการกระจายอํานาจและโอนการจัด
การศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นการ
เพ่ิมโอกาสและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

- ยังไม่มีการนํานโยบายการกระจายอํานาจไปยังเขตพ้ืนท่ี
และสถานศึกษาสู่การปฏิบัติเท่าท่ีควร 

 
- นโยบายและเป้าหมายขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพ 5 กลุ่มสาระหลักเป็นจุดเน้นท่ีต้องเร่ง
ดําเนินการของสพฐ.และสพป.ลําดับแรก 

- นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยคร้ัง 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงผู้กําหนดนโยบายทางการศึกษา
อันเป็นผลมาจากการเมืองการปกครอง สง่ผลให้เกิดความ
สับสนในการนํานโยบายสู่การปฏิบติั 

- นโยบายและข้อกําหนดด้านระยะเวลาของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

 

3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E)  
- นโยบายและมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบาลท่ีสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในการ
จัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน  

- เศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศไม่ค่อยดีนัก ส่งผลให้
ผู้ปกครองไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้อย่างเต็มท่ี

 - สภาพทางภูมิศาสตร์ของ สพป.บางอําเภอมีพ้ืนท่ีเป็นเกาะ
ทําให้มีค่าใช้จ่าย และงบประมาณในการดําเนินการ
บริหารจัดการสูงมาก

4. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social cultural : S)  
- การเปิดเสรีทางการศึกษา ทําให้รูปแบบการจัด
การศึกษามีความหลากหลาย เกิดการแข่งขันในเชิง
คุณภาพ ผู้เรียนมีโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับ
การศึกษาในสถาบันท่ีมีคุณภาพมากขึ้น 

- ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ท้ังด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ก่อให้เกิดค่านิยมใหม่ ฟุ้งเฟ้อ 
ลอกเลียนแบบ ขาดการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นเหตุเป็นผล ไม่เคารพกฎระเบียบ ส่งผลอย่างย่ิงต่อการ
พัฒนาค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและก่อให้เกิด
ปัญหายาเสพติด 

 - วัฒนธรรมการทํางานแบบมีส่วนร่วมของคนในสังคมยัง
ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T)  
- ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการสื่อสาร เป็นช่องทางให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น 
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2.3  สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 
น้ําหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ×

น้ําหนัก 
สรุปผล 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1 : ด้านโครงสร้าง (Structure) 0.15 4.600 1.000 0.6900 0.1500 0.5400 
S2 : ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy) 0.12 4.344 3.000 0.5212 0.3600 0.1612 
S3 : ด้านระบบในการดําเนินงานของหน่วยงาน (Systems) 0.17 4.400 3.375 0.7480 0.5737 0.1742 
S4 : ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 0.15 4.444 1.000 0.6666 0.1500 0.5166 
S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff) 0.15 4.333 1.000 0.6499 0.1500 0.4999 
S6 : ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills) 0.15 4.760 2.000 0.7140 0.3000 0.4140 
S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values) 0.11 4.500 1.000 0.4950 0.1100 0.3850 

สรุปปัจจัยภายใน +4.4848 -1.7938  

สถานภาพปัจจัยภายใน 2.6911 

 
2.4  สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 
รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 
น้ําหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย ×

น้ําหนัก 
สรุปผล

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
C : พฤติกรรมลูกค้า (Customer Behaviors/Competitors Factors) 0.3 4.1000 1.0000 1.2300 0.3000 0.9300
P :  การเมืองและกฎหมาย ( Political and  Legal Factors)   0.2 4.3000 1.9300 0.8600 0.3860 0.4740
E : เศรษฐกิจ ( Economic Factors  )    0.15 4.2100 2.1000 0.6315 0.3150 0.3165
S :  สังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural Factors) 0.2 4.1200 2.5100 0.8240 0.5020 0.3220
T :  เทคโนโลยี (Technological Factors) 0.15 4.3200 1.0000 0.6480 0.1500 0.4980

สรุปปัจจัยภายนอก +4.1935 -1.6530  

สถานภาพปัจจัยภายนอก 2.5405 
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Question Marts 
(เอ้ือแต่อ่อน) 

Star  
(เอ้ือและแข็ง) 

O = +4.1935 
โอกาส 

Dogs 
(ไม่เอ้ือและอ่อน) 

Cash Cows 
(ไม่เอ้ือแต่แข็ง) 

 
2.5  กราฟแสดงสถานภาพองค์กร 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 จากกราฟ พบว่า จุดแรเงาพร้อมลูกศร ปรากฏอยู่ทางด้านจุดแข็งและโอกาส ซึ่งเป็น Star แสดงให้เห็นว่า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีสภาพภายในที่แข็ง หน่วยงานดีมีประสิทธิภาพ      
มีการร่วมมือร่วมใจกันทํางาน และสภาพภายนอกทีเ่อื้อตอ่การทํางาน  อย่างไรก็ตาม จากกราฟ พบว่า มีบางส่วน
ของ Question Marks, Cash Cows และ Dogs ซึ่งแสดงว่ายังมีปัจจัยบางอย่างที่มีปัญหาเป็นอุปสรรคและ
จุดอ่อนอยู่ ซึ่งทําให้การดําเนินการขององค์กรควรจะเป็นการพัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้น 
 

W = 1.7938 
จุดอ่อน 

S = 4.4848 
จุดแข็ง 

T = 1.6530 
อุปสรรค 
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ส่วนที่ 2 
ความเช่ือมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
2.1  นโยบายของรัฐบาล : ด้านการศึกษา 

ตามคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี   
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที ่ 12  กันยายน  2557 

 การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน โดยได้นํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสําคัญ  
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน 
มาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. (คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ) และความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความ
เข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจนรู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวทางไหน เพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง 
 นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  2) การรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ 3) การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน 6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9) การ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ส่วนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ. 
2559-2562) มีเฉพาะด้านที่ 4 
 
2.2  นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวตัิศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้
สร้างสังคมให้เขม้แข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี ้
 1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้น 
การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหล่ือมลํ้า และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา 
เป็นแนวทางหนึ่ง 
 3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอํานาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
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 4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ 
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร 
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะ 
ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน 
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ 
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการ
เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 
 10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ทั้งนี้ เมื่อการแถลงนโยบายส้ินสุดลงแล้ว รัฐบาลจะมอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว โดยจํากัดกรอบเวลา 1 ปีตามปีงบประมาณ และระยะเวลาของรัฐบาล โดยมีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                
เป็นผู้ติดตามและรายงานผลการดําเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและ สนช.ต่อไป 
 
2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ.2555 – 2559) 

วิสัยทัศน์ 
 สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 

พันธกิจ 
 พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ 
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง พัฒนาฐาน
การผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความ มั่นคง 
ด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างความ เชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจาก การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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เป้าหมายหลัก 
ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหล่ือมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้ 

เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ํากว่า 5.0 คะแนน คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่
เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ตัวชี้วัด  
จํานวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึง
โครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรค 
ไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี ได้ยกมาเฉพาะในข้อที่ 2 
1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 
2.4  แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา  
น้อมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับการปฏริูปการศึกษา 

1) “ให้ครูรกัเด็กและเด็กรักครู” 
2) “ให้ครสูอนเด็กให้มีนํ้าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า          

ช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า” 
3) “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทํารว่มกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคค”ี 
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เก่ียวข้อง น้อมนํากระแสพระราชดํารัส    

มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดํารัสทั้ง           
3 ประการ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป 
 
นโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จนัทร์โอชา) 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้อง
สอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการศึกษา ดังน้ี 

1) ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธ์ิภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมคีุณภาพ 
3) ปรับลดภาระงานที่ไม่จําเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4) เร่งปรับหลักสตูร/ตํารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตําราต้องคุ้มราคา 
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทําสามารถเข้าทํางานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้ 
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6) ปรับปลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7) ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ใหกั้บเด็ก 
8) ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศกึษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมคีุณภาพ 
9) นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10) การเรียนไม่ใช่เพ่ือการสอน แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 
1) การจัดทําแผนงาน/โครงการใหม่ 

1.1) ต้องเข้าใจจุดหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 
1.2) ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง 

และงานที่ต้องดําเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ 
1.3) ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ต้ังแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก

และทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงานในแต่ละ
สาขาวิชา 

1.4) มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดําเนินงานท่ีผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะ
ช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยํามากขึ้น 

2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  
  ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดําเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่
หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม ซึ่ง
บางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหน่ึงวิธีเดียว 

3) แผนงาน/โครงการพระราชดําริ 
3.1)  ให้มีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง

หรือมีส่วนเก่ียวข้อง 
3.2) โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 

หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด ที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ หรือให้การสนับสนุน ต้องสามารถ
อธิบายท่ีมา เหตุผล และความสําคัญของโรงเรียนให้นักเรียน นักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิดของ
โครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

3.3) ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เก่ียวข้อง
โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 

4) งบประมาณ 
4.1) งบลงทุน 

1) ให้เตรียมการดําเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รบัแล้วต้องเร่งดําเนินการตามแผนที่กําหนดเพื่อให้เกิด              

การกระจายงบประมาณในพ้ืนที่  
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4.1) งบกลาง 
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จําเป็น 
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3) การใช้งบประมาณในการดําเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่ง
รัฐบาลจะแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง 

5) เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
  5.1) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน อาทิ การประชุม
ทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

5.1.1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น 
5.1.2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วย

รองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง 
5.1.3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ 

  5.2) ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ 
5.2.1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ

ภายในองค์กร หน่วยงาน 
5.2.2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความ

เข้าใจกับประชาชน 
6) การอํานวยการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

  การเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
นักศึกษาทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วง
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที
เก่ียวข้องกําหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เก่ียวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบ้ืองต้นต้อง
มีรายละเอียดดังน้ี 

6.1) มีการจัดระบบและกําหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 
6.2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว 
6.3) สํารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
6.4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลําดับขั้นอย่างรวดเร็ว 

7) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร 

เช่น ร่วมกําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานระหว่างกําลังศึกษาและการรับเข้า
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 

8) ให้ความสําคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละส่วนราชการ  
8.1) ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน 
8.2) กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ใหม้ีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 
8.3) กําหนดความต้องการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ใหพ้อเพียง 
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9) โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
9.1) การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด

อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
9.2) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือสง่บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานใน

ทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 
10) ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 

ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

11)  ให้มีการนํา ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ 
11.1) ให้มีการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการ

เข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

11.2) จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้างความ
เข้าใจ ความสนใจและการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 

12) ให้ความสําคญักับเทคนคิการสอนและการสื่อความหมาย 
ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ 

จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทําใหเ้ด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

13) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
13.1) ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม 
13.2) ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและ

สถานศึกษาทกุระดับ 
13.3) การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษาความปลอดภัย

ให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและสภาพปัญหาภัยคุกคามของแต่ละ
พ้ืนที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสมํ่าเสมอ 

14) ลดภาระงานท่ีไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
14.1) ให้น้อมนํากระแสพระราชดํารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู 
14.2) ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ 

และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข 
15) การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของ
ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริง สอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และทักษะชีวิต 

16) การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้เร่งรัดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ

สนับสนุนการดําเนินโครงการในส่วนที่เก่ียวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) 
 

14 
 

17) ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้จัดระบบการทําระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแล

นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง 
อุทกภัยต่างๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
1) นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต 

1.1) ห้ามมิให้มีการซื้อขายตําแหน่งหรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย 
หรือผลตอบแทนอันใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 

1.2) หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบขอ้มูล 
1.2.1) ดําเนินการสอบสวนหาผู้กระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
1.2.2) ทําการตรวจสอบช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบน้ันๆ และทําการแก้ไข 
1.2.3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก 

1.3) ดําเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ตามลําดับขั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทําผิดดังกล่าว 

2) นโยบายด้านสวัสดิการ 
2.1) การสอบบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้ายให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.2) ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้านไม่เฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเท่าน้ัน เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.3) เรื่องหน้ีสินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสํานึกรู้จักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

3) นโยบายด้านการจัดการขยะ 
3.1) ให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขยายผลโครงการโรงเรียน

ขยะให้เพ่ิมมากขึ้น 
3.2) ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคล่ือนนโยบายการจัดการขยะโดยการปลูก

จิตสํานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการจํากัดขยะที่ถูกต้อง 
4) นโยบายด้านการดูแลรักษาสิง่ปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 

ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
4.1) ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการดําเนินการตามเหตุผลและ

ความจําเป็นของหน่วยงาน 
4.2) ระบบการซ่อมบํารุง ให้จัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบํารุง ตรวจสอบวงรอบ

การใช้งาน กําหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเช่ือมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบํารุง 
4.3) ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูและรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเน่ือง 
 

 
 



 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) 
 

15 
 

2.5  นโยบายด้านการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน) 
1) การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

1.1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธ์ิชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา โดย
ใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)  

1.2) กําหนดเป้าหมายให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง 

2) การดูแลเด็กออกกลางคนัให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 
2.1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน 
2.2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเน่ืองหรือ

ออกไปทํางานต้องส่งเสริมใหไ้ด้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ 
3) ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา 

3.1) การลดเวลาเรียนต่อวัน  ลดการบ้านนักเรียน  ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มกิีจกรรม
เพ่ิมภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ 

3.2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ และเขา้ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้นเพ่ือให้ผ่อนคลายและมคีวามสุข 

3.3) ให้ผู้เรียนได้รู้จกัคิด ปฏิบัติมากกว่าท่องจําเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน 

4)  การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบช้ันเรียนให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 

Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล
เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 

5.  การลดความเหลื่อมล้าํทางการศึกษา 
ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และ

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 

6. การประเมิน ครู นักเรียน  โรงเรียน 
ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ ต้องเพ่ิมขึ้น 

ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จาก
ส่วนกลางเพ่ือช่วยลดภาระครูหรือนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน  
 
2.6  ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศกึษาข้ันพื้นฐานของ สพฐ. (พ.ศ. 2558 – 2563) 

ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไปสู่
ผลสําเร็จโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงกําหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2558 – 2563) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของรัฐบาล      
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถ และส่งผลดีต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยกําหนดเป้าหมายคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะ 
ด้านความรู้ ทักษะ และคณุลกัษณะของเด็กไทยในศตวรรษที ่21 โดยมียุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่1 ปฏิรูปการเรียนการสอนยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558) มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลการศึกษา โดย
มีเป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่ 

1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กช้ัน ม.1 – 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขา

วิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ 
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 
5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาทท่ีมีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่างแท้จริง 
ยุทธศาสตร์ทีต้่องดําเนินการตลอดยุทธศาสตร์จนถึง พ.ศ. 2563 
1. ยุทธศาสตรป์ฏิรูปการเรียนการสอน 

1) ปฏิรูปหลักสูตร ตํารา หนังสือเรียน 
2) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
3) ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรยีนรู้เพ่ือการศึกษา 
4) ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
5) ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

2. ยุทธศาสตรป์ฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
1) ปฏิรูประบบการสรรหา 
2) ปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
3) ปฏิรูประบบการพัฒนาครู 
4) ปฏิรูประบบการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ 

3. ยุทธศาสตรป์ฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
1) ปฏิรูปวัฒนธรรมใหมข่องสถานศึกษา 
2) ปฏิรูประบบวางแผน 
3) ปฏิรูประบบงบประมาณ 
4) ปฏิรูปโครงสร้างอํานาจหน้าที่ 
5) ปฏิรูประบบการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล 
6) ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา 

 
2.7  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
 การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ  ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน  
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิต 
ในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท  รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส 
มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป  โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่
การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน 
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา  ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน  
การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ 
และเป็นผู้นําทางวิชาการ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความม่ันใจ 
และไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
 5. เร่งสร้างระบบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 
 6. เร่งรัด ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
 7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทํางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี  ทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทํา การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น 
 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ  
และความรับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหน้าที่ 
 10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทําให้การศึกษา 
นําการแก้ปัญหาสําคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอรัปช่ัน 
 11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง
ของประเทศ และของโลก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น 
ดังน้ี 
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วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

พันธกิจ 
 1. สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์2  ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม 
 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และทํางานมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทํางานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
 6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถงึบรกิารการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถงึครอบคลุมผู้เรียนใหไ้ด้รับโอกาส
ในการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 1 มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพ 
 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เพื่อสามารถ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซ่ือสัตย์สุจริต  
3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการทํางาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ 
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ผลผลิต 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 
 1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 โดยมีหน่วยกํากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จํานวน 183 เขต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่ง
มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหา
และรองรับการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล 
   

จุดเน้น 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจุดเน้นการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา 
ที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
  1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออกเขียนได้ ด้านคํานวณ 
และดา้นการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
  1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ 
สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพื้นที่) 
และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 
  1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม 
  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
  1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทํางาน และ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตามหลักวิชา 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
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  1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รบัการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  1.3.5  เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการส่ือสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่าง ๆ และการวัด
ประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง
เหมาะสม 
  2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 
  2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังในในการทํางาน 
 2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและสังคม 

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 3.1 สถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการ 
โดยมุ่งเน้นการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ต่ํากว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทําหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทําแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
  3.1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหาร
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
  3.1.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเส่ียงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 3.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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  3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวชี้วัด 
 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่กําหนดไว้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จึงกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 
 1. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากล 
  ตัวชี้วัด 
   ค่าเฉล่ียร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
   ค่าเฉล่ียร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับ 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5 

 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กําหนด 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง  ร้อยละ 80 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50 
o โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30 

 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นํานักเรียนอาเซียน 
 ร้อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 
 จํานวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสุตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 
 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผล ฯ ทุกคน มีความเข้มแข็งด้านการประเมิน 

 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสงัคมที่เหมาะสม 
  ตัวชี้วัด 

 ระดับความสําเร็จการดําเนินกจิกรรม ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตวั 
สอดคล้องตามช่วงวัย 

 3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
  ตัวชี้วัด 
   ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 

 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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จุดเน้นที่ 2 ด้านครู 
 1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ 
  ตัวชี้วัด 

 ครูกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 123,688 คน มีองค์ความรู้ตามเนื้อหาที่กําหนดในระดับดีขึ้นไป 
 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ จํานวน 225 เขต สามารถนิเทศและช่วยเหลือครู 

ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา 
 ตัวชี้วัด 
 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากลุ่มร้อยละ 10 ล่าง จํานวน 3,000 โรงเรียน 

ได้รับการพัฒนา 
 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจํา

ตําบล) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสม 
  ตัวชี้วัด 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีผลการปฏิบัตงิานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ไดร้ับการยกย่อง 
เชิดชูเกยีรตทิุกคน 
 4. องคก์รและองคค์ณะบุคคลที่เกีย่วขอ้งกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุมีความสามารถสอดคลอ้งกับความ
ต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
  ตัวชี้วัด 
   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขต  
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
 1. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอํานาจ 
การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการดําเนินงาน 
  ตัวชี้วัด 
   เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 
   สถานศึกษาทุกแห่ง (114 โรง) ในโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล มี
ความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจที่ร้อยละ 50 
 2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
   สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
   หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง มีผลงานที่เป็นเลิศ 
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2.8  ทศิทางการพัฒนาสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 พ.ศ.2559 – 2562 
วิสัยทัศน ์ (Vision) 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นองค์กรคุณภาพ1 สถานศึกษาเข้มแข็ง2   

สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ  (Mission)  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีคุณธรรมจริยธรรม มคีณุลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร และค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการศึกษา 
4. ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
5. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานต้นสังกัดเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
6. พัฒนาการบริหารจัดการทั้งระบบที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค ์ (Goal) 
1.  นักเรียนได้รับการศึกษาและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพตามหลักสูตร 
2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
3.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะกระบวนการทํางานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ  
4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จรยิธรรม และความเป็นไทย 
5.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  
กลยุทธ ์ (Strategy) 
1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมผู้เรียนให้รับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
3.  พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
5.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษ 
จุดเนน้ (Focus)  
1. จุดเน้นด้านผู้เรียน  
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
ค่านยิมองค์การ  
มุ่งมั่นต่อหน้าที่  สามัคคีสร้างสรรค์  ร่วมใจบริการ  ผลงานคุณภาพ 

------------------------------------------------------------ 
 1 องค์กรคุณภาพ รวมถึง 1) ผู้เรียนที่เก่ง ดี และมีความสุข 2) ครูมืออาชีพ และ 3) การบริหารโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 2 สถานศึกษาเข้มแข็ง หมายถึง สถานศึกษาที่มีผลการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีผลการดําเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ส่งผลดีต่อ
คุณภาพผู้เรียน ครู บุคลากร และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน 

3 มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการ 
ด้วยระบบคุณภาพ 

4 บนพื้นฐานของความเป็นไทย หมายถึง นักเรียนได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมไทย 12 ประการ ส่วนครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย 



 

 
 

ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์การพัฒนา  (Strategy of Development) 

ตารางเชื่อมโยงจุดเน้น ตวัชี้วดัความสําเร็จ และค่าเป้าหมาย แนวทาง กิจกรรม 
 

เป้าประสงค์ที ่1 :  นักเรียนได้รับการศึกษาและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามหลักสูตร            
กลยุทธ์ที่ 1 :     การพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
จุดเนน้ที่ 1 :    จุดเนน้ด้านผูเ้รียน 

จุดเน้น ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

1. นักเรียนมี
คุณภาพและ
มาตรฐานตาม
หลักสูตร  มี
ความสามารถ
ด้านวิชาการ 
วิชาชีพ ทักษะ
ชีวิต และมี
สมรรถนะ
สําคัญสู่
ประชาคม
อาเซียนสู่
มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
นักเรียนก่อน
ประถมศึกษา      
มีพัฒนาการ    
ด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา
ที่สมดุลเหมาะสม
กับวัย และเรียนรู้
อย่างมีความสุข
โดยผ่านเกณฑ์
การประเมิน
คุณภาพภายใน
ตั้งแต่ระดับ 3    
ขึ้นไป 
 
 
 

85 
 

90
 

95
 

100
 

1. การเตรียม
ความพร้อม
นักเรียนระดับ
ก่อนระถม
ศึกษาทุกคน 
มีพัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัยและมี
คุณภาพ 

-  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน
ก่อนประถมศึกษาให้มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 
1) พัฒนาเด็กก่อนประถม ศึกษาให้มี

พัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ 

    กลุ่มนิเทศฯ 



 

 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

 
 
 
 
 
 
 

2. ร้อยละของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
1 อ่านออก
เขียนได้มีการ
ประเมินผลที่
เป็นรูปธรรม 

100 
 

100
 

100
 

100
 

2 เร่งรัด
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ต้อง
อ่านออก
เขียนได้โดยมี
การวิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการ
อ่านออก
เขียนได้

- เสริมสร้างด้านการอ่านและการเขียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
1) พัฒนาตามแนวทาง Brain-based 

Learning 

 

   กลุ่มนิเทศฯ 

2) วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านออกเขียนได้ที่มีประสิทธิผล

    กลุ่มนิเทศฯ 

3) นิเทศ ติดตามเชิงพื้นที่ฯ     กลุ่มนิเทศฯ 

3. ค่าเฉลี่ยร้อย
ละของนักเรียน
ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 
ของการสอบ 
NT เพิ่มขึ้น          
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 
( x =49.36) 

52 55 58 61 3. นักเรียน    
ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 มี
ความสามารถ
ด้านภาษาอ่าน
ออกเขียนได้
ด้านคํานวณ 
และด้านการใช้
เหตุผลที่เหมาะสม
4.  วิเคราะห์
รูปแบบ/วิธีการ 
การจัดการ
เรียนการสอน
ของครูโดยใช้
กระบวนการ 
วิจัยแบบมี 
ส่วนร่วม 
 

-  เสริมสร้างความสามารถนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษาอ่านออก
เขียนได้ ด้านคํานวณและด้านการใช้
เหตุผลที่เหมาะสม 

     

1) นิเทศตามความต้องการของ
สถานศึกษาและติดตามเชิงนโยบาย 

    กลุ่มนิเทศฯ 

2) ส่งเสริมการจัดค่ายวิชาการระดับ
เครือขา่ย 

3) วิเคราะห์รูปแบบ/วิธีการการจัดการ
เรียนการสอนของครูใช้ใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

    กลุ่มนิเทศฯ 



 

 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ค่าเฉลี่ย  
ร้อยละของ
นักเรียนชั้น
ประถม ศึกษา
ปีที่ 6 ของผล
การทดสอบ
ระดับชาติ     
O-Net 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคม ภาษา 
อังกฤษโดยรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 
( x =41.97) 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. นักเรียน
ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 
ได้รับการ
พัฒนาการ
เรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ
แนวในการ
ยกระดับ
คุณภาพ  

1) นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนพัฒนาฯ(MOU)

   กลุ่มนิเทศฯ 

2) สนับสนุนให้สถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าสอบ
วัดอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน


 


 


 


 

กลุ่มนิเทศฯ 

3) การจัดเวทีนําเสนอรูปแบบการสอนการ
บริหาร การวิจัยพัฒนาที่ประสบความสําเร็จ 


 


 


 


 

กลุ่มนิเทศฯ 

4) นิเทศติดตามกัลยาณมิตร     กลุ่มนิเทศฯ 
5) พัฒนารูปแบบ วิธีการ สร้างสรรค์นวัตกรรม     กลุ่มนิเทศฯ 
6) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม

โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 


 
-
 

-
 

-
 

กลุ่มนิเทศฯ 

7) ส่งเสริมการพัฒนาเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ 


 


 


 


 

กลุ่มนิเทศฯ 

8) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก


 


 


 


 

กลุ่มนิเทศฯ 

9) ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจในรูปแบบ
ต่างๆ  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณการศึกษา  


 


 


 


 

กลุ่มนิเทศฯ 

 5. ค่าเฉลี่ยร้อย
ละของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ของผล
การทดสอบ
ระดับชาติO-Net 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคม โดยรวม
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 
( x =33.51). 

37 40 43 46 ใช้กิจกรรมเดียวกับชั้นประถมศึกษาปีที ่6



 

 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

 6. ร้อยละของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา    
ปีที่ 6 ถึง
มัธยมศึกษา       
ปีที่ 3 ได้รับการ
พัฒนาความรู้
ทักษะที่เหมาะ 
กับการประกอบ 
อาชีพสุจริตใน
อนาคต 

100 
 

100
 

100
 

100
 

6.  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ถึงนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3  ได้การ
ส่งเสริมให้มี
แรงจูงใจสู่อาชีพ 
ด้วยการแนะแนว
ทั้งโดยครูและ
ผู้ประกอบการ
ต่างๆ  (ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า สถาน
ประกอบการ) 
และได้รับการ
พัฒนาความรู้
ทักษะทีเ่หมาะสม
กับการประกอบ
อาชีพสุจริตใน
อนาคต 
6. การศึกษา
เพื่ออาชีพ     
ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องเลือกเรียนวิชา
เสริมเป็นสาขาวิชาชีพ เพื่อการวางแผน
อาชีพในอนาคต 
1) ขยายเครือข่ายโรงเรียนแกนนํา

พัฒนาทักษะอาชีพ

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 

- เชื่อมโยงการศึกษากับการส่งเสริมวิชาชีพ 
ให้ตรงความต้องการของท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
1) ขยายผลการทํา MOU กับ

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านอาชีพ
ในท้องถิ่น เช่น ว.อาชีวะศึกษา 
เทคนิค สารพัดช่างฯลฯ

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
กลุ่มนิเทศฯ 

- ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
และการบริการแนะแนวการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนตั้งแต่
ประถมศึกษาอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และ
เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเองสามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน 
การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้ง
สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้ารับ             

การแนะแนวและจัดวันแนะแนว
(Counselor Day) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 

2) ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ
ควบคู่ไปกับวิชาสามัญในระดับ
มัธยมศึกษา 

 


 


 


 


 

กลุ่มนิเทศฯ 



 

 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

 1.  ผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติ     
O-Net กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ภาษา 
อังกฤษจําแนก
ระดับ 
1.1 โรงเรียนที่
มีความพร้อมสูง 
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5  
 ( x =31.12) 
1.2 โรงเรียนที่
มีความพร้อม
ปานกลางเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3-5  
( x =31.70) 
1.3 โรงเรียนที่
มีความพร้อม
น้อยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2-5  
 ( x =31.99) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

52 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.  นักเรียนมี
ทักษะชีวิต 
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ 
และทักษะการ
สื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์
อย่างน้อย 2
ภาษา ทักษะ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อเป็น
เครื่องมือใน
การเรียนรู้
เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

- จัดระดับความพร้อมของสถานศึกษา 
ศักยภาพของสถานศึกษา  และดําเนินการ
ส่งเสริมให้พัฒนาการเรียนรู้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของสถานศึกษาแต่ละระดับ 

- ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษา 
อังกฤษให้เน้นทักษะการสื่อสาร 

- ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบ ทางเลือกที่เหมาะสม  

- ใช้สื่อและโปรแกรม ICT เป็นตัวขับเคลื่อน
สําคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางภาษาของครูและผู้เรียน 

- จัดระบบเครือข่ายเละสร้าง ความเข้มแขง็
กลไกลการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบัน อุดมศึกษา 
และสถาบันผลิตครู หน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ 

- จัดตั้งศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่
การศึกษา 

- พัฒนาโรงเรียนตามมาตรฐานสากล  



 

 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

 2.  นักเรียนมี
ความสามารถ
ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
ตามมาตรฐาน
ที่กําหนด 
2.1 ร้อยละ
ของโรงเรียนที่
มีความพร้อมสูง 
2.2 ร้อยละ
ของโรงเรียนที่
มีความพร้อม
ปานกลาง     
2.3 ร้อยละของ
โรงเรียนที่มีความ
พร้อมน้อย 
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- สนับสนุนการสอบ English ตาม
มาตรฐานสากล พร้อมสูง สอบ 100%
พร้อมปานกลาง สอบ 50%  
พร้อมน้อย สอบแบบสมัครใจ 

- ส่งเสริมและขยายผลเทคนิคที่มี
ประสิทธิผลในการสอนภาษาอังกฤษระดับ
เครือข่าย“ภาษาอังกฤษนอกกะลา 


 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 

 3.  นักเรียนทุก
คนที่ได้รับการ
พัฒนาให้มี
คุณลักษณะผู้นํา
นักเรียนอาเซียน 
3.1 ร้อยละ
ของจํานวน
โรงเรียนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา
มาตรฐาน สากล 
3.2 น.ร.ร้อยละ  
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
คุณลักษณะผู้นํา
นักเรียนอาเซียน 
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100 
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จุดเน้น ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

 4. สถานศึกษา
ทุกแห่ง มีแนว
ปฏิบัติในการ
บริหารจัดการ
หลักสูตร
สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
4.1 มีข้อสรุป
แนวปฏิบัติใน
การปรับ
หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
4.2 มีแนวทาง 
วิธีการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนให้
เชื่อมโยงตั้งแต่
ระดับห้องเรียน 
ระดับชาติ และ
ระดับ
นานาชาติ 
4.3 สมาชิก
ชุมนุมนักวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนทุกคนมี
ความเข้มแข็ง
ด้านการประเมิน 
 
 

    7. ปรับ
หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

- ทบทวนหลักสูรในเรื่องเป้าหมาย 
โครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ที่
จําเป็นศตวรรษที่ 21 

- ปรับกระบวน ทัศน์ในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

- ปรับวิธีการวัดและประเมิน ผลการเรียน
ให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

- จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผล
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางการวัดและ
ประเมิน 

- ส่งเสริมการวัดผลประเมินผลในระดับ
ห้องเรียนให้สะท้อนต่อผลการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

- จัดให้มีคลังข้อสอบในระดับสถานศึกษา
และระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

     



 

 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

2.  นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม     
รักสามัคคี 
ปรองดอง 
สมานฉันท์ รัก
ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ภูมิใจ
ในความเป็น
ไทย ห่างไกล
ยาเสพติด มี
คุณลักษณะ
และทักษะทาง
สังคมที่
เหมาะสม  

1.  ร้อยละมี
การดําเนิน
กิจการให้ผู้เรียน
มีค่านิยมหลัก
คนไทย 12 
ประการ           
ครบทุกตัวและ
สอดคล้องตาม
ช่วงวัย 

100 100 100 100 1.  ส่งเสริม
นักเรียนให้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม   
รักความเป็น
ไทย ห่างไกล
ยาเสพติด        
มีคุณลักษณะ
และทักษะ
ทางสังคมด้วย
วิธีการที่
หลากหลาย
และเหมาะสม 

- จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาใฝ่เรียนใฝ่ดีและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้  

- จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่าง
พอเพียง 

- จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ
การทํางานและสามารถปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทย 

- สร้างความตระหนักและเสริมสร้างค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ 
1) ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ฯ ให้กับนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

       2)   พัฒนาจิตสํานึกเยาวชนไทย     -กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เป้าประสงค์ที ่2 :  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบัสิทธิและโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 2  :  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
จุดเนน้ที่ 1   :  จุดเนน้ด้านผูเ้รียน 

จุดเน้น ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

1. สร้างโอกาส
ทางการศึกษา
ให้เด็กได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษาลด
ความเหลื่อมล้ํา
ในการจัด
การศึกษาให้
เข้าถึงกับ
นักเรียนในวัย
การศึกษาภาค
บังคับทุกคน 
สําหรับ   
นักเรียนที่มี
ความต้องการ
พิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

1.  นักเรียนใน
วัยการศึกษา
ภาคบังได้ได้
เข้าเรียนทุกคน 
2. นักเรียน
ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาได้รับ
การช่วยเหลือ 
ดูแลจนเรียน
จบการศึกษา
ภาคบังคบั 
3. ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
ความต้องการ
พิเศษที่ได้รับ
โอกาสให้
สามารถพัฒนา
ได้เต็มศักยภาพ 
4.  ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
ความต้องการ
พิเศษผ่านการ
พัฒนาตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

80 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

85 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

90 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

95 

1. พัฒนาและ
ส่งเสริมเด็กที่
มีความ
ต้องการพิเศษ
ให้สามารถ
พัฒนาได้เต็ม
ตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล 

- ส่งเสริมสนับสนุนเด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาส ให้ได้รับทุนการศึกษา/ความ
ช่วยเหลือและพัฒนา 
1) กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนเด็ก

พิการ เด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับ
ทุนการศึกษา/ความช่วยเหลือและ
พัฒนา 

- ส่งเสริมสนับสนนุเด็กด้อยโอกาส และเด็ก
ในพื้นที่พิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 

- ส่งเสริมสนับสนุนเด็กพิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคลด้วยแบบที่หลากหลาย
ตามหลักวิชา 

- ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษให้มีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1) กิจกรรมส่งเสริม วัดแวว เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาความสามารถพิเศษทาง
ภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะฯลฯเข้าสู่
เวทีการแข่งขัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 
 
 



 

 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

- ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่เรียนภายใต้
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ บุคคล องค์กรเอกชน 
องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น แล
การศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพมาตรฐาน 
1) นิเทศ ติดตามพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

       - ส่งเสริมสนับสนุนเด็กกลุ่มที่ต้องการความ
คุ้มครองสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ ได้รับ
การคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 

- ส่งเสริมสนับสนุนเด็กวัยเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     

2. นักเรียน
ออกกลางคัน
ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง 

1. สํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษาไม่มี
นักเรียนออก
กลางคัน 

     - พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อลดจํานวนการออกกลางคัน 

 

    กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เป้าประสงค์ที ่3 :  ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษามีทกัษะกระบวนการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์
เป้าประสงค์ที ่4 :  ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษามีคณุธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 3  :  การพัฒนาคณุภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 
จุดเนน้ที่ 2   :  จุดเนน้ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

1.  ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีศักยภาพใน
การปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับการ
พัฒนาองค์
ความรู้ และ
ทักษะในการ
สื่อสารมี
สมรรถนะใน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ  

1. ร้อยละของครู
กลุ่มเป้าหมาย มีองค์ความรู้
ตามเนื้อหาที่กําหนดใน
ระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละของ
ศึกษานิเทศก์สามารถนิเทศ
และช่วยเหลือครูให้
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
3. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มี 
ID Plan ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาตนเองอย่างน้อย
ปีละ 2ครั้ง 
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1.  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีองค์
ความรู้และทักษะ
ทางการสื่อสารมี
สมรรถนะสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน 
2.  ส่งเสริมและ
สนับสนุน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในการพัฒนา
ตนเองใน
แผนพัฒนาตนเอง 
(ID plan) 
 

- พัฒนาครูทุกกลุ่มสาระให้มีความรู้ตาม
กลุ่มสาระ 

- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
นิเทศช่วยเหลือครูให้ สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 

- สนับสนุนงบประมาณให้สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองตาม ID Plan 
1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
    กลุ่มบุคคล 

2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
พัฒนาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

100 100 100 100 1.  พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

    กลุ่มบุคคล 



 

 
 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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3.  ผู้บริหาร
สถานศึกษามี
ความสามารถ
ในการ
บริหารงานทุก
ด้านให้มี
ประสิทธิภาพ 
และเกิด
ประสิทธิผล 

1.  ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารงานทุกด้าน
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
2. ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกโรงมีความรู้
ความสามารถในการบริหาร
วิชาการในศตวรรษที่ 21  
ในระดับดีขึ้นไป 

100 
 
 
 
 

70 

100 
 
 
 
 

75 

100 
 
 
 
 

80 

100 
 
 
 
 

85 

1.  พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ําได้รับการ
พัฒนา 
2.  พัฒนาการ
บริหารวิชาการใน
ศตวรรษที่ 21 
(สําหรับโรงเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง) 

- สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC 
(Professional learning community) 

- พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจํา
ตําบล 
1) พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
2)  พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนด้านการ

บริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 
 

    กลุ่มบุคคล 

4.  ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา   
มีขวัญกําลังใจ
ในการทํางาน 

1.  ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์และได้รับยกย่อง
เชิดชูเกียรติทุกคน 
 
 
 
 
 

80 85 90 95 1.  พัฒนาระบบ
แรงจูงใจให้ได้
มาตรฐาน และมี
ความสอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงาน 
2.  พัฒนาให้เกิด
ความศรัทธาใน
วิชาชีพและความ
ภูมิใจในการมุ่งมั่น
ในการสร้างสรรค์
ผลงานแบบมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและ 
มีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ 
1) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

    กลุ่มบุคคล 
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5. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีและสร้าง
นวัตกรรมใน
การปฏิบัติงาน  
มีการวิเคราะห์
วิจัย แนวทาง
ในการปฏิบัติ 
งานเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ
วิชาชีพให้มี
ศักยภาพสูงสุด 

1. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
และสร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน   

70 75 80 85  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการสร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน  มีการวิเคราะห์วิจัย แนวทาง
ในการปฏิบัติ งานเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพให้มีศักยภาพสูงสุด 

    กลุ่มบุคคล 
กลุ่มนิเทศฯ 

6.  องค์กร   
คณะบุคคล 
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง 
วางแผนและ  
สรรหาครู และ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้สอดคล้อง
กับความ
ต้องการ ของ
โรงเรียนและ
สังคม 

1. ร้อยละของคณะอนุ 
กรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาเพื่อสร้างความ
ตระหนัก จิตสํานึก ความ
รับผิดชอบ และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

100 100 100 100 1.  องค์กรและคณะ
บุคคลได้รับการ
พัฒนาเพื่อสร้างความ
ตระหนัก จิตสํานึก 
ความรับผิดชอบ 
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

- พัฒนาคณะบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้
ตามภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
1) สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ        

องค์คณะบุคคล  
2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้

เสียในการบริหารงานองค์คณะบุคคล
ใน สพป.สฎ.1 

 

    กลุ่มบุคคล 

 
 



 

 
 

เป้าประสงค์ที ่5 :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4  :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
จุดเนน้ที่ 3   :  จุดเนน้ด้านการบริหารจัดการ 

จุดเน้น ตัวชี้วัดความสําเรจ็ ค่าเป้าหมาย สพป.สฎ.1 ปีที่ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 แนวทาง มาตรการ 2559 2560 2561 2562

1.  สํานักงาน     
เขตพื้นที่
การศึกษาบริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้น
การกระจายอํานาจ
การมีส่วนร่วม     
มีความรับผิดชอบ 
ต่อผลการ
ดําเนินงาน  
 

1.  ร้อยละของสถานศึกษา
ได้รับการกระจายอํานาจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  การกระจาย
อํานาจและความ
รับผิดชอบ 
1.1  ส่งเสริม
สนับสนุน
สถานศึกษาให้มี
ความสามารถและ
ความเข้มแข็ง ในการ
บริหารจัดการด้วย
ตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.2  บูรณาการ
ทํางานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ  เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพตามบริบท
ได้เพิ่มขึ้น   
1.3  พัฒนาระบบ
ช่วยเหลือ กํากับ 
ติดตามและ
ตรวจสอบ
บริหารงานจัดการ
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ขจัดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เช่น ปรับปรุง แก้ไข 
ระเบียบ วิธีการ แนวปฏิบัติประกาศ 
กฎกระทรวงที่ไม่สอดคล้องกับการกระจาย
อํานาจที่คล่องตัวและสามารถกําหนด
ผู้รับผิดชอบได้อย่างแท้จริง เป็นต้น  
1) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาใน

สังกัดให้มีผลสัมฤทธิ์การกระจาย
อํานาจอย่างมีส่วนร่วม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ 

- สร้างความเชื่อมโยงของระบบข้อมูล
สารสนเทศทุกระดับตามมิติการกระจาย
อํานาจ 4 ด้าน (วิชาการ บริหารบุคคล 
งบประมาณ และบริหารทั่วไป) 
1) การขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
กลุ่มนิเทศ 
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 2.  ร้อยละของสถานศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 

100 100 100 100  - กํากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

คุณภาพเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

- จัดการทําแผนพัฒนารายโรง สําหรับ
โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอก 
1) การเสริมสร้างศักยภาพในการบริหาร

จัดการเพื่อสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สพป.สฎ.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ 

 3.  ร้อยละของสถานศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบ
การบริหารนิติบุคคลที่
สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 20 25 30        
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2.  สํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
บริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ
โดยใช้มาตรฐาน
สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และเพิ่ม
ศักยภาพใน
การบริหาร
จัดการให้มี
ศักยภาพสูงสุด 

1.  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีมาตรฐาน     
เขตพื้นที่ในระดับยอดเยี่ยม 
2. สํานักงานเป็นมาตรฐาน
เขตการศึกษาพื้นที่สุจริต 
3.สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดให้มีการจัดทํา
การจัดการความรู้ (KM) 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
ทํางานอย่างต่อเนื่อง 

100 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 

 

1. ส่งเสริม
พัฒนาการบริหาร
จัดการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรฐานและ
เขตพื้นที่การศึกษา 
สุจริต 
2.  จัดทําวาระของ
เขตพื้นที่การศึกษา
ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง 

- ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศ 

     

1) เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 


 


 


 


 

กลุ่มอํานวยการ 
 

2) เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 


 
 

   กลุ่มอํานวยการ 

    3) พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    กลุ่มอํานวยการ 

    4) เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนา
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 

    กลุ่มอํานวยการ 

5) ประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดย
ใช้ ITA ของ ป.ป.ช. 

    กลุ่มนิเทศ
การศึกษา 

6) จัดทําวาระของสํานักงานเขตเพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและโอกาสทางการ
ศึกษา 

    กลุ่มนโยบาย
และแผน 
กลุ่มส่งเสริมฯ 
กลุ่มนิเทศ
การศึกษา 

3. สํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษามี
การพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อ
การบริหาร
จัดการและการ
เรียนการสอน 

1. สํานักงานเขตพื้นที่การ
การศึกษาพัฒนาระบบการ
บริหาร 
2. สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบสื่อเทคโนโลยีเพื่อ  
การบริหารและการเรียน
การสอน  โดยมีแหล่ง
รวบรวมสื่อ  พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสื่อ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 
DLTV, DLIT 

-  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (Distance Learning Center) 
ประจําเขตพื้นที่การศึกษา 

-  วิจัยระบบอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมสําหรับ
โรงเรียนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิจัยผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูครบชั้น
และครูไม่ครบชั้น 

    กลุ่มนิเทศฯ  
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เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารและ
คุณภาพผู้เรียน 

พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อรองรับการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน  มีการพัฒนา
ระบบสื่อ 
   2.1  DLTV   
   2.2  DLIT 
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80 

 
 
 
 
 

100 
85 

 
 
 
 
 

100 
90 

 
 
 
 
 

100 
95 

-  วิจัยผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 
DLTV  และการสอนด้วยตนเองของครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
 

4. สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
พัฒนาระบบการ
ช่วยเหลือ กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหาร
จัดการตรวจสอบ
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
อย่างจริงจัง    
และต่อเนื่อง 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
มีการบริหารงบประมาณ
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุที่
ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ 
 

96
 
 

97
 
 

98
 
 

99
 
 

แก้ปัญหาการ
บริหารจัดการ
งบประมาณที่ไม่
เหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักธรรมา-      
ภิบาลได้อย่าง
รวดเร็ว 

- เร่งรัดให้หน่วยงานทุกระดับดําเนินการ
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด
1) พัฒนาช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
    -กลุ่มนโยบาย

และแผน
2) จัดทําแผนควบคุม การใช้งบประมาณ
3) สัมมนาด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ -กลุ่มการเงินฯ 
4) ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร

ทางการเงิน บัญชี และพัสดุ 
สถานศึกษาในสังกัด

-หน่วยตรวจสอบ 

5) ติดตามการใช้งบประมาณ
5.  สํานักงาน 
เขตพื้นที่
การศึกษา   
เชิดชูเกียติ
สถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น 

ร้อยละของนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ผลดีเด่นให้ได้รับการเชิดชู
เกียรติ 

80 85 90 95 1.  ส่งเสริมให้
สถานศึกษา และ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และองค์
คณะบุคคลมีความ
รับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน 
1.1  ส่งเสริมให้มี
การยกย่องเชิดชู
เกียรติสถานศึกษา 
และองค์คณะ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

- คัดสรรนักเรียน ครู บุคคลากรทางการ
ศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
มีผลงานดีเด่นให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
1) เสริมสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากร 

สู่องค์กรคุณภาพ โดยกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย 

 
 

    -กลุ่มบุคคล 
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1.2  สร้างช่องทาง
รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เรื่อง
ร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร 
องค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และ
ติดตามตรวจสอบ
อย่างต่อเนื่อง

6. ใช้พื้นที่เป็น
ฐานในการ
บริหารจัด
การศึกษา 

1. สถานศึกษาได้รับการมี
ส่วนร่วมจากพื้นที่ในการจัด
การศึกษาด้านต่าง ๆ    
ด้านวิชาการ ด้านบริหาร 
งานบุคคล ด้านการบริหาร
งบประมาณ และด้าน
บริหารทั่วไป 
2. สถานศึกษาได้นําภูมิ-
ปัญญาท้องที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

85 90 95 100 ส่งเสริมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

-  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบ PLC  (Professional Learning 
Community)  

    -กลุ่มนิเทฯ 
-กลุ่มบุคคล 
 

7.  สถานศึกษา
และสํานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ระดม
ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนา  
คุณภาพ
การศึกษา 

1. ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดได้รับการช่วยเหลือ
จากองค์กร ชุมชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

100 100 100 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 
1.1  เร่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ถึง
ความจําเป็นและ
ประโยชน์ของการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงใน
การพัฒนา
การศึกษา

- ส่งเสริมความร่วมมือจากองค์กร ชุมชน 
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 

- ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายเน้นมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสนับสนุน
การเข้าถึงและได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 


 
 
 
 
 
 

   - กลุ่มบุคคล 
- กลุ่มนโยบาย
และแผน 
- กลุ่มส่งเสริม  
จัดการศึกษา 
- กลุ่ม
อํานวยการ 
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1.2  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

เป้าประสงค์ที ่5 :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5  :  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ 
จุดเนน้ที่ 3   :  จุดเนน้ด้านการบริหารจัดการ 
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1. พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาใน
พื้นที่ที่มี
ลักษณะพิเศษ 

1. ร้อยละของสถานศึกษา
ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ
ได้รับการพัฒนาด้านการ
บริหาร การนิเทศ และการ
ยกระดับคุณภาพ 

100 100 100 100 1. ส่งเสริม
การศึกษารูปแบบ
การบริหารและจัด
การศึกษาที่
เหมาะสมพื้นที่ 

1. ส่งเสริมการศึกษารูปแบบการบริหารและ
จัดการศึกษาที่เหมาะสมพื้นที่ 

 
 
 
 

 

   -นโยบายและ
แผน 
-กลุ่มนิเทศ 

      2. ส่งเสริม
การศึกษารูปแบบ
การนิเทศที่
เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการ
สอนและจัดการ
เรียนรู้ให้พื้นที่ 

2. ส่งเสริมการศึกษารูปแบบการนิเทศที่
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนและ
จัดการเรียนรู้ให้พื้นที่ 

      3. พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่
เหมาะสมกับพื้นที่ 

3. พัฒนาและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1 

ท่ี   386 /2558 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะทํางานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 ปี  

(พ.ศ.2559-2562)   
............................................. 

ตามที่สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ดําเนินการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามกรอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิตหลักท่ีเน้นส่งผล
ถึงผ ู ้เรียนเป็นสําคัญ และมีเป้าหมายของการให้บริการด้านสิทธิโอกาสทางการศึกษา ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการปฏิบัติงานภายใต้
นโยบายสําคัญเร่งด่วน ตลอดจนให้การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 บรรลุ
ภารกจิและเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้  

จึงขอแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ประกอบด้วยบุคคล ต่อไปน้ี 

1. นายชุมพล  ศรีสงัข์ ผู้อํานวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
2. นายธนาวุฒิ  รักษ์หน ู รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  
3. นายประทีป  ทองด้วง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  
4. นายผัน  หอมเกตุ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 
5. นายสุมนต์  ศิริธรรม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  
6. นายสญัญานนท์ พรหมมณ ี รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  
7. นายมณีโชติ แพเรือง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  
8. นางณันศภรณ์ นลิอรุณ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1  
9. นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 
10. น.ส.ประภาพรรณ รอบคอบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
11. นายสมชาย  สําอางค์กาย ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
12. นางจรัสศรี  พรหมกลิ่น ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
13. นางอารยา  จันทวี  ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
14. นางทัศนีย์  รุ่งเรือง  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน 
15. นายชูศักด์ิ  แก้วนุ่น  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
16. น.ส.ธีติมา ถาวรรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
17. นางอรุณศรี  จงจิตต์  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
18. นายสุทธิพงษ์  ทองสร้าง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
19. น.ส.พิณิวรรณ อินทเชื้อ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
20. น.ส.ณฐกรณ์  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 
21. นายสุรชัย  ช่วยเกิด  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
22. นายพิชัย ภัทธิยธนี  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
23. นายศุภชัย  เวชกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 
24. นางยุพา ลิมสกุล  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
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25. นายวีระพงศ์  ไชยามาตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงตาก 
26. นายพูลสวัสด์ิ  ใจเต็ม  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
27. นางวนิชชา  เด่ียววาณิชย์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนาราเจริญสุข 
28. น.ส.พรรณา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เลขานุการ 
29. นางภัทรมน  พันธ์ุพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เลขานุการและผู้ช่วย 
30. นายเจด็จ  หนูแกล้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เลขานุการและผู้ช่วย 
31. น.ส.สุจารี ชัยประดิษฐ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เลขานุการและผู้ช่วย 
32. นางสุพรพงศ์ ชัยดํารงฤทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เลขานุการและผู้ช่วย 
33. น.ส.พวงทอง ศิริพันธ์ุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เลขานุการและผู้ช่วย 

ให้คณะทํางานท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคําสั่งดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าท่ี  ด้วยความตระหนัก และรับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างสูงสุด  

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  2  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558 
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คณะผู้จัดทํา 
 
 
ที่ปรึกษา 
1.  นายชุมพล  ศรีสังข์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
2. นายธนาวุฒิ  รักษ์หนู รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
3. นางณันศภรณ์  นิลอรุณ  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
4. นายชูศักด์ิ  แก้วนุ่น  ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ฤ 
ตรวจสอบเอกสาร/รวบรวม/จัดพิมพ์รปูเลม่ 
1. นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
2. นางสาวสุจารี  ชัยประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
3. นางสาวพวงทอง  ศิริพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
4.  นางสาวชลธนันท์  หนูนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
หน้าปก 
นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 


	01 หน้าปก 07 มกราคม 2559.pdf
	02 รองปก
	03 คำนำ สารบัญ
	04 ส่วนที่ 1 บทนำ
	05 ส่วนที่ 2 ความเชี่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์
	06 ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนา ผอ
	07 ภาคผนวก

