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                                                                            โรงเรียนโรงเรียนไหล่หินวิทยาไหล่หินวิทยา  

                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มัธยมศึกษา เขตเขต  3355  
                        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                  กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ  
  

    แผนพัฒนาการศึกษาขั้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานนพื้นฐาน  
    รระยะ  ะยะ  33    ปี   ( 25ปี   ( 256633  ––  25625655  ))  
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ตามท่ี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 ก าหนด 

ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล น้ัน 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีหน้าท่ีจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพื้นฐาน และมีคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม  ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยได้พัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาท่ีต้ังไว้ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการ 3 ปี ( พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565 ) ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนปฏิบัติการ 3 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  35 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานในระยะ 3 ปี ได้อย่างเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน  ซึ่งประกอบด้วย สภาพ
ปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา  ทิศทางของการศึกษา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดท า
ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม น ามาเป็นข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์  ยุทธศาสตร์  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  และตัวช้ีวัด โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -พ.ศ. 2565) 
ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ 3 ปีเล่มน้ี จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนต่อไป  และขอขอบคุณ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ในครั้งน้ีจนส าเร็จลุล่วง 
 
 
 
  
 
 

( นายพรศิลป์  สิงห์ทอง ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
                      
 

 
 

   

       ค ำน ำ 
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ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไหล่หินวิทยา ล าปาง 
  (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563 – 2565 

 
  ตามท่ีโรงเรียนโรงเรียนไหล่หินวิทยา ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
โรงเรียนไหล่หนิวิทยา ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการ 
การศึกษาของโรงเรียน โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาท่ีโรงเรียนต้องการแก้ไข และเพื่อรองรับการกระจายอ านาจของการบริหารงานมายัง 
สถานศึกษา  
  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไหล่หินวิทยา ได้พิจารณาแล้วโดย มติท่ีประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนไหล่หินวิทยา ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้
โรงเรียนใช้แผนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการและกิจกรรมรองรับกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จท่ีก าหนด
ต่อไป 
 
 
 
 
            (นายวัฒนา   สิทธิวัง)  
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                                         โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
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ส่วนที่  1  ส่วนที่  1    
บทน าบทน า  
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1.1  ข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน                                                                

 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
Laihin  wittaya  school 

 
ล.ว.  หมายถึง  ชื่อย่อของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
ซุ้มประตูโขงวัดไหล่หินหลวง  หมายถึง  โบราณวัตถุที่มีศิลปะในสมัยล้านนาที่หาดูได้ยากใน
ปัจจุบัน 
รูปสัตว์ในปีนักษัตรบนซุ้มประตูโขง  หมายถึง   ซุ้มประตูนี้เป็นประตูทางเข้าสู่เขตพุทธาวาสใน
ปัจจุบันวัดไหล่หินหลวงเป็นวัดปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ใช้ศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาของโรง
ไหล่หินวิทยา 
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ประวัติโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
 
 

โรงเรียนไหล่หินวิทยาเดิมในปี  พ.ศ. 2502 – 2517 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายเปิดสอนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 7  ต่อมาราษฎรต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  มีความ
ต้องการโรงเรียนมธัยมศึกษาประจ าต าบลขึ้น  เนื่องจากจ านวนนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงท่ีส่งบุตรหลานเข้าไปศึกษาต่อในเมืองหรือโรงเรียนประจ าอ าเภอ เพราะอยู่
ห่างไกลประกอบกับฐานะของผู้ปกครองค่อนข้างยากจน การประชุมสภาต าบลจึงได้หารือกัน ในท่ีสุด
มอบหมายให้  นายอินสม  วรรณมณี  ก านันต าบลไหล่หินเป็นประธาน  และนายเหรียญ  สิทธิวัง ครูใหญ่เป็น
เลขานุการร่วมกับกรรมการสภาต าบล ในการประชุมได้ตกลงคัดเลือกสถานท่ีก่อสร้างอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ  มติในท่ีประชุมตกลงใช้สถานท่ีมติในท่ีประชุมตกลงใช้สถานท่ีบริเวณเนินเขาอยู่ทางทิศเหนือของบ้าน
ไหล่หิน ซึ่งมี  นายยอด  จินะการ  ได้บริจาคท่ีดิน  เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม  2502  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 
เป็นแบบ 3 ห้องเรียน  ประกอบด้วย  ห้องพักครู 1 ห้อง   ห้องสมุด 1 ห้อง โดยมีสภาต าบลได้สนับสนุนวัสดุ-
อุปกรณ์  งบประมาณในระยะแรกและได้รับการบริจาค        
จาก       นายศรีวงค์        ไชยวงค์ นายกพุทธสมาคมล าปาง           จ านวน    1,000       บาท 
            นายแก้ว    ทุ่งแจ้ง อดีตศึกษาธิการอ าเภอเกาะคา     จ านวน    1,000       บาท 
            พระมุณี  กิตติวณโณ จ.เชียงใหม่  บริจาคยอดกัณฑ์เทศ จ านวน   14,598.25  บาท 

รวมยอดเงินท้ังส้ิน  16,598.25    บาท 
 

การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นเมื่อวันท่ี  5  พฤษภาคม  2503 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 เดือน 5 วัน โดย
ได้รับการสนับสนุน  จาก นายพงษ์เดช  จงกล อดีตนายอ าเภอเกาะคาเป็นอย่างดี  เปิดท าการสอนเมื่อวันท่ี  
23  พฤษภาคม  2503  เป็นต้นมา  มีนักเรียนครั้งเเรก จ านวน  35  คน  มีครูจ านวน  2  คน  โดยมี 

1. นายเกรียงไกร  พันธ์ศร ี           ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
2. นางสาวนงลักษณ์ ณ ล าปาง         เป็นครูประจ าช้ัน 

ในปี พ.ศ. 2517  นายมา   พรมเรือง  ได้บริจาคท่ีดินเพิ่มเติมรวมเนื้อท่ีของโรงเรียนมีจ านวน ท่ีดิน  
73  ไร่  1 งาน 63  ตารางวา  ในปี พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้มอบท่ีดินให้สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา  
สร้างสถานีอนามัยต าบลไหล่หินเป็นจ านวน 5 ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีท่ีดิน 68  ไร่ 1 งาน  63  ตารางวา 
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พื้นที่และที่ต้ังโรงเรียนไหล่หินวิทยา 

 
โรงเรียนไหล่หินวิทยามีพื้นท่ีท้ังหมด  68  ไร่  1  งาน  63  ตารางวา     ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  

22  กิโลเมตร   ท่ีต้ัง เลขท่ี 462  หมู่ท่ี 2   ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา   จังหวัดล าปางสังกัด ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
โทรศัพท์  054 – 274067     โทรสาร.  054 – 274068    e-Mai : Laihinws.net@gmail.com 
Website: http://www.laihinws.net   เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 

 
   ปรัชญาของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 

 
สุวิชชา  จาโร  นรุตตโม แปลว่า  ความรู้ดี  จรรยาเลิศ  ประเสริฐคน 

 
 
 

ค าขวัญของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
 

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่พัฒนา 
 
 
 

สีประจ าโรงเรียน 
    
  
 สีม่วง – ขาว 

สีม่วง  หมายถึง  ความสงบ  เยือกเย็น  อ่อนโยน  ความสามัคคี  ความเป็นน้ าหนึ่ง อันเดียวกันโดยมี 
                            หลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นท่ีเคารพบูชาร่วมกัน 
      สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความร่าเริงแจ่มใส  คุณธรรม  จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laihinws.net/
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 

 
โรงเรียนแห่งคุณภาพ ส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
 
 

ดนตรีเด่น เน้นคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
 
 

           มีความเป็นเลิศทางด้านดนตรีพื้นเมือง 
 

 
พันธกิจ  (Mission) 

 
 

1. คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพครู 
3. พัฒนาคุณภาพคุณภาพบริหารจัดการ 
4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  ส่งเสริมทักษะชีวิตและส่งเสริมด้านอาชีพ 
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เป้าประสงค์  ( Goal  ) 

 
 

นักเรียนได้รับการเรียนรู้ อย่างเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถด ารงชีวิตใน 
   สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
 

ท่ีต้ังของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังอยู่เลขท่ี 462  หมู่ 2  ต าบลไหล่หิน  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง 
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ศาลา 
สุสานพระ 

อาคาร
ชัว่คราว 

ห้อง 
สมุด 

สุขา 

โรงอาหาร 

 

 

 

อาคาร
เกษรรัฐ 

เสาธง 

อาคารกีรติ 

เรือน
พยาบาล 

สนามวอลเล่ยบ์อล 

สนามตะกร้อ 

ศาลาแดง 
สุขา สุขา โรงรถครู 

สวนหยอ่ม 

ส านกังาน
ภารโรง 

บา้นพกัครู 

อาคาร 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนาม
บาสเกตบอล 

ศาลา 
พระพุทธ 

อาคาร ICT หอประชุม 

อาคาร 

โรง
ฝึกงาน 

โรง
ฝึกงาน 

 

บา้นพกัครู 

บา้นพกัครู 

บา้นพกัครู 

                     แผนที่โรงเรียน 
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1.2 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อันดับ 
วันเข้ารับ
ราชการ 

เลขที่
ต าแหน่ง 

วันที่มา
ปฏิบัติงาน 

วัน เดือน ปี 
เกิด 

วุฒิการศึกษา 

ต่ ากว่า               
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท 

1 นายพรศิลป์  สิงห์ทอง ผู้อ านวยการ คศ.3 21มิ.ย..2537 0411761 26 ต.ค. 2561 27 ม.ค. 2507 - ค.บ.ภาษาไทย - ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
2 นางวัลณีย์ คุ้มภัยเพ่ือน คร ู คศ.3 27 ก.ค.2535 125456 27 ก.ค.2535 14 เม.ย.2505 - ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป - - 
3 นางดวงดาว เมฆอินทร์ คร ู คศ.3 10 ส.ค.2536 55350 10 ส.ค.2536 27 ก.ย.2512 - ค.บ.วิทยาศาสตร์ - คม.วิทยาศาสตร์ 
4 นางสมใจ สาใจ คร ู คศ.3 1 พ.ย.2531 55129 1 พ.ย.2531 25 มี.ค.2508 - ค.บ.คณิตศาสตร ์ - - 
5 นางไพบูลย์ พัลวัน คร ู คศ.3 6 พ.ค.2526 101327 6 พ.ค.2526 17 ม.ค.2504 - คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ - - 
6 นายสุรเดช นาคพงษ์พันธ์ คร ู คศ.2 2 ก.ค.2527 39905 2 ก.ค.2527 14 พ.ค.2505 - กศ.บ.เคมี - - 
7 นางอัญชลี นันทอาภา คร ู คศ.2 23 พ.ย.2530 55358 23 พ.ย.2530 25 มี.ค.2507 - ค.บ.พลศึกษา - - 
8 นางสุดาพร อ าไพรัตน์ คร ู คศ.2 16 ก.ค.2536 51559 16 ก.ค.2536 9 พ.ค.2506 - ค.บ.ภาษาอังกฤษ - - 
9 นายสัจจา สัจจะเดช คร ู คศ.2 25 ก.ค.2531 55345 25 ก.ค.2531 10 ก.ย.2507 - ศศ.บ.อุตสาหกรรม - - 
10 นายสุรชัย  จอมแปง ครู คศ.1 12 พ.ค.2554 55343 12 พ.ค.2554 17 พ.ย.2525 - ค.บ.ดนตรีศึกษา - - 

11 นางรัตนา  ค าตาบุตร ครู คศ.2 15 มี.ค.2553 55290 15พ.ย.2562 3 เม.ย.2521 - ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา - ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

12 นางสาวจิตธกานต์ แผ่นค า ครูผู้ช่วย - 17 ต.ค.2562 55349 17 ต.ค. 2562 2 ธ.ค.2536 - ค.บ.สังคมศึกษา - - 

13 นายศุภรดา  ลาดปาละ เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - 1 มิ.ย.2559 23 ม.ค.2536 - ค.บ.วิทยาศาสตร์ - - 

14 นางสาวประภาพรรณ วงศ์ตาม ี ครูเด็กเรียนร่วม - - - 1 ธ.ค.2560 1 มิ.ย.2536 - ค.บ.สังคมศึกษา - - 

15 นายเอกจรินทร์  สว่างสุข ครูอัตราจ้าง - - - 1เม.ย.2562 11ก.ย.2530 - ค.บ.ดนตรีศึกษา - - 

16 นายณรงค์ ขันตรี นักการภารโรง - 22 พ.ค.2541 7182 22 พ.ค.2541 7 มิ.ย.2507 - ค.บ.ภาษาไทย - - 

17 นางมนทิรา  ขันตรี แม่บ้าน - - - 11 ก.พ.2545 4 เม.ย.2506 ป.6 - - - 
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
 

ข้อมูลนักเรียน  โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
ณ  วันท่ี  10  มิถุนายน  2562 

 
 

ท่ี ระดับชั้น จ านวนห้อง นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม 

1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 1  ห้อง 15 15 30 
2 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 1  ห้อง 8 8 16 
3 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 1  ห้อง 15 10 25 
4 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 2  ห้อง 11 12 23 
5 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2  ห้อง 4 6 10 
6 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2  ห้อง 16 8 24 

รวมห้อง 9  ห้อง 69 59 128 

รวมทั้งหมด 128 
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ส่วนที่  2  ส่วนที่  2    
การศึกษาสถานภาพขององค์กรการศึกษาสถานภาพขององค์กร  
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2.1  นโยบายที่เก่ียวข้อง ( แผนรัฐบาล, กระทรวง, สพฐ, กลยุทธ์สถานศึกษา ) 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระยะ  3 ปี  พ.ศ. 2563 – 2565  โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
ได้น ากรอบแนวคิด  นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นหลักน าทางในการวางแผนตามหัวข้อดังต่อไปนี้   
 1.ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 2.จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
   5.นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
 
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์ จ าเป็นจะต้องมีการ 
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ 
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมี 
ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 
รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ 
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยนื ท้ังในสาขา 
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง 
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป 
และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย ์และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
(3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอ 
ภาคและเป็นธรรม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อเร่งอนุรักษฟ์ื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมทั้งม ี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
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(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งเป็นแผน 
ระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพฒันา 
การศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการ 
ศึกษาแห่งชาติ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี ้
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ (Objectives) 4 ประการ คือ 
 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมอื 
ผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้าภายในประเทศ 
ลดลง และได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) และเป้าหมายของการ 
จัดการศึกษา (Aspirations) 
 4.1 เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การ 
อ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
 8Cs ได้แก ่ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinkingand Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน 
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน 
การส่ือสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ 
อาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม(Compassion) 
 4.2 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ด้าน ประกอบด้วย 
 1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) เด็ก 
ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย หรือเทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพฒันาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ประชากรสูงวัย 
ได้เรียนรู ้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการท างานหรือการมีชีวิตหลังวัยท างานอย่างมี 
คุณค่าและเป็นสุข 
 2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equity) 
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ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่างๆ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่าง 
เสมอภาคและเท่าเทียม 
 3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality)ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถ 
ของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี 
เอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ 
ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและม ี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ 
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน 
ระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 
แต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมี 
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ 
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียนผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังท่ี 
เหมาะสม 
 5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี 
เปล่ียนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลง 
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ 
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ท่ีจะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ 
ท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาท่ีสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม 
การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 
6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี ้
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
2. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ธีระเกียรต ิเจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบายโดย 
ยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการ ดังนี ้
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(1) จุดเน้นด้านความม่ันคง 
แนวทางหลัก 
 1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 1.2 การบริหารจัดการ 
 1.3 การยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ 
 1.4 การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
(2) จุดเน้นด้านการผลิตพัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางหลัก 
 2.1 การผลิตและพัฒนากาลังคนให้ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรง 
ตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 2.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง 
เศรษฐกิจ 
(3) จุดเน้นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
 3.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3.2 การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3 การส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 3.4 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือตาราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 
 
(4) จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม 
แนวทางหลัก 
 4.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 4.2 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 4.3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสาหรับคนทุกช่วงวัย 
 4.4 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
(5) จุดเน้นด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู ้และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต 
 5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(6) จุดเน้นด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก 
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 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษา 
 6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 6.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษา 
 6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานท่ีมุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ์ 
 4. สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ 
มาตรฐานสากล 
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ 
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
สู่สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม 
บริบทของพื้นท่ี 
 . หน่วยงานทุกระดับ พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
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แข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ 
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2. ลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
หลักการ 
 1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียน มีทัศนคติท่ีถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีเข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
 3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
จุดเน้นการจัดการศึกษา 
 1. ระดับก่อนอนุบาล เน้นประสานหน่วยงานอืน่ ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ 
โภชนาการ 
 2. ระดับอนุบาล เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับ 
อนุบาล โดยมีจุดเน้น 
      - พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
      - จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 
 3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั และจัดการเรียนรู้ 
แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
      - เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการส่ือสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น 
      - เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพื่อการส่ือสาร 
      - เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพฒันาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
จริง สถานการณ์จาลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปญัหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
      - เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
      - ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างนวัตกรรม 
      - จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
      - พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
      - จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
 4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และความต้องการ 
ของสังคม ท้ังภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 
      - จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในอาชีพเฉพาะด้าน เรียนรู ้
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จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จาลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
      - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพ 
      - เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
      - จัดต้ังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 
 5. ระดับอุดมศึกษา เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ 
ความรู้ใหม่ และมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีจุดเน้น 
      - เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรูเ้พื่อ 
สร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยงความรู้ท้ังในและต่างประเทศ 
      - เรียนรู ้Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู ้
      - ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ท่ีหลากหลายท้ังในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบติั 
 1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู ้
 2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต ให้มีในทุกมิติ ท้ังการเรียนการสอน การ 
นิเทศ และการบริหาร 
 3. ให้องค์กรหลักนาไปกาหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติของ 
องค์กร 
 4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหล่ือม 
ล้าในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
 5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด นาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทาแผนและขับเคล่ือนสู่การ 
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
 6. ใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงข้อมูล (Big Data) สาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้และเครื่องมือในการ 
บริหาร 
 7. ให้หน่วยงานทางการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเช่ือมโยง ท้ังระดับการศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
 8. ให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กท่ีมีความต้องการจาเป็น 
พิเศษในทุกระดับ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพึ่งพาตนเองได้ 
 9. ให้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นหน่วยงานหลัก และ 
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดูแลเด็กท่ีตกหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ 
 10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าท่ีตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
 
4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
วิสัยทัศน์ 
 การมัธยมศึกษาของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบน 
พื้นฐานของความเป็นไทย 4.0 
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พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต 
มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษท่ี 21 
 2. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ภาษาอังกฤษและส่ือ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 4.0 
 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีคุณภาพการบริหารจัดการท่ี 
เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ท่ีมุ่งเน้นตามหลักความรับผิดชอบต่อผลการ 
ด าเนินงาน 
 5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนว 
ทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิต 
และมีทักษะวิชาชีพตามศตวรรษท่ี 21 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพใช้ภาษาอังกฤษและส่ือ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3. มีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลท่ีเน้นวิชาการและอาชีพ บนพื้นฐานของความเป็น 
ไทย 4.0 
 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหาร 
จัดการท่ีเป็นเลิศตามหลักธรรมาธิบาล และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 5. ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 6. สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษา ใช้ระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
ค่านิยม 
 “S-STAR” 
 S : System = ทางานเป็นระบบ 
 S : Service Mind = มีจิตบริการ 
 T : Teamwork = ทางานเป็นทีม 
 A : Accountability = มีความรับผิดชอบ 
 R : Real Moral = มีคุณธรรม 
กลยุทธ ์
 สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 6 
กลยุทธ์ ดังนี ้
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
5. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้ เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน 15 ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายได้มีค าส่ังไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ขัน้พื้นฐาน
ด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีส าคัญในการพัฒนาประชากร ของ
ชาติให้เป็น “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมท้ังกายใจสติปัญญามีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดี
ในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นมัธยัสถ์อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษา ศีลธรรมและเป็น
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกต้องมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 
3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยท่ี
มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลจาก ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งจะต้องน าไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ังยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2565) ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะ 5 ปี ด้านการศึกษาไว้ดังนี1้) ให้มี
การยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุก
ช่วงวัยให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงานเป็นการสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่ง
แนวคิดการจัดการศึกษาโดยยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วยหลักการจัดการศึกษาเพื่อ ปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (All for 
Education)     อีกท้ังยึดตามเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เช่นคุณภาพของคนทุก ช่วงวัยการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ประชากรของประเทศความเหล่ือมล้าของการกระจายรายได้และวิกฤติ ด้านส่ิงแวดล้อมโดยนายุทธศาสตร์ชาติ
(National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา
ตามแนวทางของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงการจัด
การศึกษาของประเทศครั้งส าคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งหมายรวมถึงกลุ่ม
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ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดารให้มี
ความพร้อมท้ังกายใจสติปัญญามีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่นมัธยัสถ์  
อดออมโอบอ้อมอารีมีวินัยรักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดี ของชาติและพลเมืองโลกท่ีดีมีหลักคิดท่ีถูกต้องมี
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดขั้นสูง 
เป็นนวัตกร นักคิดผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเองโดยได้ก าหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการดังนี ้ 

1. วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  

 2. พันธกิจ  
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนให้มี
ความรู้ทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
  4. สร้างโอกาสความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง การศึกษา
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมยึดหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัด
การศึกษา  
 4. เป้าหมาย  
  1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความรู้มีทักษะและ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี  
  2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มท่ีอยู่ใน พื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครูเป็นผู้เรียนรู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแม่นยาทางวิชาการและมีทักษะการ จัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะในการใช้ เทคโนโลยี
  4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคลคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีภาวะผู้น าทาง
วิชาการมีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ  
  5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ีจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม  
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  6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพก ากับติดตามประเมิน และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ  
  7. ส านักงานส่วนกลางปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างานโดยกระจายอ านาจการบริหารงานและ
การจัดการศึกษาให้สถานศึกษาบริหารเชิงบูรณาการมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพก ากับติดตาม
ประเมินผลและการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 
 
2.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายใน 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยใช้  Swot  Analysis  ซึ่งก าหนดปจัจัย
แวดล้อมภายนอก  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ด้านเทคโนโลยี  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมือง
และกฎหมาย  และก าหนดปัจจัยแวดล้อมภายใน 6 ด้าน ได้แก่  ด้านโครงสร้างและนโยบาย  ด้านระบบบริการ  
ด้านบุคลากร ด้านประสิทธิภาพการเงิน  ด้านวัสดุและอุปกรณ์  และด้านการบริหารจัดการ  ผลการวิเคราะห์  
ดังนี ้

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
1.  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Social – Cultural  Factors) 
        1.1  โอกาส 
             1.1.1  สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกลูกัน 
  1.1.2  ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองให้ความส าคัญและร่วมมือเป็นอย่างดี 
  1.1.3  ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     

1.2  อุปสรรค 
         1.2.1  มีปัญหาการหย่าร้าง นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดาท าให้ขาดการดูแลบุตรหลาน 
  1.2.2  โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีอบายมุขท าให้นักเรียนเส่ียงในการเข้าไปมั่วสุมได้ง่าย 
  1.2.3  ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเมือง 
  1.2.4  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการลดลงเนื่องจากโครงสร้างประชากรด้านการคุมก าเนิด 
  1.2.5  มีสถาบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
 

2.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  (Technological  Factors) 
         2.1  โอกาส 
  2.1.1  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
      2.2  อุปสรรค 
              2.2.1  ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ / บ ารุงรักษา  ส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เนื่องจากมีราคาสูง 
  2.2.2  ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่นร้านอินเตอร์เนต ร้านเกมส์ 
  2.2.4  ส่ือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรยีน 
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 3.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Factors) 
         3.1  โอกาส 
              3.1.1  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานต้นสังกัด 
    3.2  อุปสรรค 
        3.2.1  รายได้ของชุมชน ผู้ปกครองไม่แน่นอนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง 
                     3.2.2  ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน เช่น กองทุนหมู่บ้าน ธกส. 
  3.2.3  ค่าครองชีพในท้องถิ่นสูง ประชากรมีรายได้ต่ า 
    
4.  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political  &  Legal  Factors) 
        4.1  โอกาส 

4.1.1  นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการก าหนดแนวการปฏิบัติ 
  4.1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม           
ในการจัดการศึกษา   
  4.1.3  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
     4.2  อุปสรรค 
              4.2.1  มีการเปล่ียนแปลงด้านการบริหาร  ท าให้นโยบายเปล่ียนตามรัฐบาลด้วย 
  4.2.3  การกระจายงบประมาณในการบริหารไม่ท่ัวถึง และไม่เหมาะสม 
  4.2.4  นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับการจัดการภายใน
โรงเรียน 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

1.  ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย  (Structure:S1) 
        1.1  จุดแข็ง 
             1.1.1  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน 

1.1.2  การก าหนดนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและสอดคล้องกับนโยบายของ
สพฐ. สพม.และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 

   1.2  จุดอ่อน 
  1.2.1  ภาระงานมีหลายหน้าท่ีท าให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

1.2.2  ครูไม่ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี 
1.2.3  การนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 
1.2.4  มีแผนการยุทธศาสตร์แต่ปฏิบัติได้ไม่ครบ 

2.  ปัจจัยด้านระบบบริการ  (Service/Products:S2) 
         2.1  จุดแข็ง 
  2.1.1  โรงเรียนมีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา MOU กับ ม.แม่โจ้ 
           และ ม.ราชมงคลล้านนา  
  2.2  จุดอ่อน 
            2.2.1  คะแนนเฉล่ีย O-NET ของนักเรียนต่ ากว่าระดับประเทศ 
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  2.2.3  การจัดบริการสาธารณูปโภค บริการน้ าด่ืมยังไม่เพียงพอ 
  2.2.4  นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่นความรับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 
3.  ปัจจัยด้านบุคลากร  (Mans:M1) 
        3.1  จุดแข็ง 
               3.1.1  บุคลากรมีศักยภาพ  มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
   3.1.3   มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง    
      3.2  จุดอ่อน 
  3.2.1  บุคลากรบางส่วนสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกและความถนัด 

3.2.2  ครูบุคลากรบางส่วนมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก 
  3.2.3  บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความช านาญด้าน ICT 
  3.2.4  บุคลากรบางส่วนขาดการบริหารจัดการห้องเรียน 
4.  ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการเงิน  (Money:M2) 
         4.1  จุดแข็ง 
             4.1.2  เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
  4.1.3  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่าง 
           ต่อเนื่อง 
 4.2  จุดอ่อน 
              4.2.1  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา  ตามภารกิจหลัก / กลยุทธ์ / ตาม 
           แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  4.2.2  บุคลากรขาดความรู้ในด้านการเงินท าให้ด าเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 
  4.2.3  การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน/โครงการ 
5.  ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  (Materials:M3) 
      5.1  จุดแข็ง 
                     5.1.1  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
  5.1.3 โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตไร้สาย ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน 
      5.2  จุดอ่อน 
  5.2.1  สถานศึกษาขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง  ส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ์ 
  5.2.3  ได้รับการจัดสรรงบประมาณบางรายการไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียน 

6.  ปจัจัยด้านการบริหารจัดการ  (Management:M4) 
        6.1  จุดแข็ง 
              6.1.1  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายการจัด 
           การศึกษา 
  6.1.2  มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
  6.1.3  บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีตามนโยบายของโรงเรียน 
    6.1.4  มีการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน    
      6.2  จุดอ่อน 
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              6.2.1  น านโยบายสู่การปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม 
  6.2.3 ขาดการติดตามและประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน 
 
2.3  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมินสถานภาพ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียนไหล่หนิวิทยา 
 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( 2559-2562 )  ของโรงเรียนไหล่หิน
วิทยา ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและร่วมกันวิเคราะห์ในด้านสภาพแวดล้อม ( ปัจจัย ) ภายนอก และสภาพ 
(ปัจจัย) ภายในจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งการน าเสนอข้อมูลเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปจัจัยภายนอก 
2. ผลการวิเคราะห์สภาพปจัจัยภายใน 

    3. สถานภาพของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
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1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายนอก 
 ในการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายนอกน้ัน ได้น าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยของ
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังตาราง 1 

ตาราง 1  ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าน้ าหนักคะแนน ของปัจจัยต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ภายนอกของโรงเรียน
ไหล่หินวิทยา 

 
ตาราง 1  พบว่า  ในภาพรวมโรงเรียนไหล่หินวิทยา  มีโอกาสท่ีระดับคะแนน  4.34  และมีอุปสรรคท่ีระดับ

คะแนน 4.18   ถือว่ามีโอกาสมากกว่าอุปสรรคท่ีระดับคะแนน +0.08    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าด้านท่ีมี
โอกาสในการพัฒนา คือ สังคมและวัฒนธรรม ( Socio-cultural factors:S )  เทคโนโลยี (Technological factors:T)  
การเมืองและกฏหมาย(Political and legal factors:P) โดยมีค่าคะแนนสรุปท่ีระดับ +0.05 +0.10 และ +0.04 และ
ด้านท่ีเป็นอุปสรรคในการพัฒนา คือ สภาพเศรษฐกิจ (Economic factors:E)โดยมีค่าคะแนนสรุปท่ีระดับ -0.04    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ปัจจัยภายนอก น้ าหนัก 
(ไม่เกิน1) 

คะแนน 
(ไม่เกิน5) 

คะแนนจริง 
สรุป 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

1.  สังคมและวัฒนธรรม ( Socio-cultural factors:S ) 0.39 4.52 4.38 1.76 1.71 +0.05 
2.  เทคโนโลยี (Technological factors:T) 0.20 3.82 3.32 0.76 0.66 +0.10 
3.  สภาพเศรษฐกิจ (Economic factors:E) 0.20 4.27 4.48 0.85 0.90 -0.04 

4.  การเมืองและกฏหมาย(Political and legal factors:P) 0.21 4.55 4.36 0.96 0.92 +0.04 
สรุปปัจจัยภายนอก +4.34 4.18  

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก(โอกาส-อุปสรรค)/2 + 0.08 
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2.  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายใน 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าน้ าหนักคะแนน ของปัจจัยต่างๆ ในการวิเคราะห์สภาพภายในของโรงเรียนไหล่หินวิทยา  
ดังตาราง 2 

ตาราง 2  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าน้ าหนักคะแนนของปัจจัยต่างๆ ในการวิเคราะห์สภาพภายใน 
ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 

  
 

 
จากตาราง 2   พบว่า  ในภาพรวมโรงเรียนไหล่หินวิทยา  มีจุดแข็งท่ีระดับคะแนน  +4.33 และมีจุดอ่อนท่ี

ระดับคะแนน  -4.27 ถือว่ามีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนท่ีระดับคะแนน +0.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่าด้านท่ีมี
จุดแข็งในการพัฒนา คือ ด้านผลผลิตและบริการ(Products and Service:S2) วัสดุอุปกรณ์ (Materials:M3)ด้านการ
บริหารจัดการ (Management:M4 ) ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy:S1)โดยมีค่าคะแนนสรุปท่ี
ระดับ +0.13 +0.06 +0.06  และ +0.01 ตามล าดับ  และด้านท่ีเป็นจุดอ่อนในการพัฒนา คือ  (บุคลากร 
(Man:M1)และด้านการเงิน (Money:M2)  โดยมีค่าคะแนนสรุปท่ีระดับ -0.14 และ-0.05 ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายใน 
น้ าหนกั 

(ไม่เกิน 1 ) 

คะแนน 
(ไม่เกิน 5 ) 

คะแนนจริง 
สรุป 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  โครงสร้างและนโยบาย (Structure and 
Policy:S1) 0.22 4.64 4.61 1.02 1.01 0.01 

2.  ผลผลิตและบริการ(Products and Service:S2) 0.18 4.82 4.12 0.87 0.74 0.13 
3.  บุคลากร (Man:M1) 0.20 3.62 4.33 0.72 0.87 -0.14 
4.  การเงิน (Money:M2) 0.14 3.64 3.98 0.51 0.56 -0.05 
5.  วัสดุอุปกรณ์ (Materials:M3) 0.12 4.86 4.36 0.58 0.52 0.06 
6.  การบริหารจัดการ (Management:M4 ) 0.14 4.45 4.04 0.62 0.57 0.06 

สรุปปัจจัยภายใน +4.33 -4.27 0.06 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน(จุดแข็ง-จุดอ่อน)/2 +0.03 
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3.  สถานภาพของโรงเรยีนไหลห่ินวิทยา   
 

จากผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าน้ าหนักคะแนนของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในตามท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน สามารถสรุปได้ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3   สรุปค่าน้ าหนักคะแนนในการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายนอกและสภาพปัจจัยภายในของโรงเรียนไหล่หิน
วิทยา   
 

 

สภาพปัจจัยภายนอก 
 

สภาพปัจจัยภายใน 

ปัจจัย 
สรุปค่า 
น้ าหนกั 
คะแนน 

ปัจจัย 
สรุปค่า 
น้ าหนกั 
คะแนน 

1.  สังคมและวัฒนธรรม ( Socio-cultural 
factors:S ) 

+0.05 1.  โครงสร้างและนโยบาย (Structure 
and Policy:S1) +0.01 

2.  เทคโนโลยี (Technological factors:T) +0.10 2.  ผลผลิตและบริการ(Products and 
Service:S2) +0.13 

3.  สภาพเศรษฐกิจ (Economic factors:E) -0.04 3.  บุคลากร (Man:M1) -0.14 
4.  การเมืองและกฏหมาย(Political and 
legal factors:P) 

0.04 4.  การเงิน (Money:M2) -0.05 

  5.  วัสดุอุปกรณ์ (Materials:M3) 0.06 
6.  การบริหารจัดการ 
(Management:M4 ) 0.06 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.34 4.18 สรุปปัจจัยภายใน +4.33 +4.27 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก + 0.08 เฉลี่ยปัจจัยภายใน +0.03 

 
 จากตาราง 3  พบว่า  ผลการศึกษาสถานภาพของโรงเรียนไหล่หินวิทยา  ในด้านสภาพปัจจัยภายนอกของ
โรงเรียนมีโอกาสมากกว่าอุปสรรคท่ีระดับคะแนน +0.08 ส่วนสภาพปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนท่ีระดับ
คะแนน +0.03  เมื่อน ามาประมวลผลเป็นภาพแสดงสถานภาพของโรงเรียนไหล่หินวิทยา พบว่า โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
อยู่ในสถานะเอ้ือและมีจุดแข็งส าหรับการพัฒนา  ดังภาพ  
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 กราฟสถานภาพโรงเรียนไหล่หินวิทยา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การแปรผล  
SO Strategies เป็นสถานการณ์ท่ีได้เปรียบมากท่ีสุด เพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอก และจุด
แข็งขององค์กร หรืออาจใช้ค าย่อว่า กลยุทธ์ “ ภายนอกเอื้อและภายในแข็ง” ถือเป็นสถานการณ์ ดาวรุ่ง 
(Public sector star)  
Stars : ดวงดาว (เอื้อและแข็ง) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าโรงเรียนไหล่หินวิทยาโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในท่ีเข้มแข็ง เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมสูง มีสถานภาพเป็น Stars ให้
ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด (สร้างความเติบโต) 

4.33 

4.27 

4.34 4. 18 

0.08 

0.03 

STARS 

เอ้ือและแข็ง 
QUESTION MARKS 

เอ้ือแต่อ่อน 

CASH COWS 

ไม่เอื้อแต่แข็ง 
DOGS 

ไม่เอื้อและอ่อน 

โอกาส (O) + 

อุปสรรค (T) - 

S(จดุแข็ง)  W(จดุออ่น)  
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ตาราง 4  การวิเคราะห์รายละเอียดสภาพปัจจัยภายนอก จ าแนกตามรายด้าน 
 

สภาพปัจจัยภายนอก 
โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1.สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลูกัน 
2.ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองให้ความส าคัญและร่วมมือเป็นอย่างดี 
3.ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 
ด้านเทคโนโลย ี
1.ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน 
2.ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนท่ัวไปมี
ความสนใจและต้องการท่ีจะพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
 
ด้านการเมืองและกฎหมาย 
1.นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการก าหนดแนวการ
ปฏิบัติ 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานทางการศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา   
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
5.มีองค์กรก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
  

ด้านสภาพเศรษฐกิจ  
1.รายได้ของชุมชน ผู้ปกครองไม่แน่นอนส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง 
2.ผู้ปกครองมีภาระหน้ีสิน เช่น กองทุนหมู่บ้าน ธกส. 
3.ค่าครองชีพในท้องถ่ินสูง ประชากรมีรายได้ต่ า 
4.การระดมทรัพยากรทางการศึกษาท าได้น้อย  ไม่
เพียงพอต่อการพัฒนา 
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ตาราง 5  การวิเคราะห์รายละเอียดสภาพปัจจัยภายใน จ าแนกตามรายด้าน 
 

 
 
 
 

สภาพปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย    
1.สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน 
2.การก าหนดนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและ
สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ. สพม.และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
3.การก าหนดนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 
4.โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 
ด้านผลผลติและบริการ 
1.โรงเรียนมีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 
MOU กับ ม.แม่โจ้ และ ม.ราชมงคลล้านนา  
2.การจัดให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถ่ิน 
4.มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนจากภายในองค์กรและภายนอก
องค์กรอย่างต่อเน่ือง             

ด้านบริหารจัดการ  
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและ
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
2.มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
3.ยึดระเบียบ แบ่งหน้าท่ีชัดเจน บริการฉับไว 
4.ด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีแผนงาน / โครงการ  
ครอบคลุมอย่างชัดเจน   
5.มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.น าผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นข้อมูลในการวางแผนและ
บริหารจัดการ 
7.บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีตาม
นโยบายของโรงเรียน 
 

ด้านการเงนิ 
1.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา  
ตามภารกิจหลัก / กลยุทธ์ / ตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.บุคลากรขาดความรู้ในด้านการเงินท าให้ด าเนินการ
เบิกจ่ายล่าช้า 
3.การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน/
โครงการ 
 
ด้านวัสดอุุปกรณ ์
1.  สถานศึกษาขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง  
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
2.สถานศึกษาขาดการใช้ท่ีถูกวิธีในการใช้ สื่อ  วัสดุ 
อุปกรณ์ 
3.ได้รับการจัดสรรงบประมาณบางรายการไม่ตรงกับ
ความต้องการของโรงเรียน 
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ตาราง 6  การจัดท า SWOT Matrix โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SO 
 
 

จุดแข็ง (Strengths = S) 
1.  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
2.  การก าหนดนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและ
สอดคล้องกับนโยบายของสพฐ. สพม.และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 3.  โรงเรียนมีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชพีเกาะ
คา MOU กับ ม.แม่โจ้ และ ม.ราชมงคลล้านนา  
4.  บุคลากรมีศักยภาพ  มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอน 
 5.  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง    
6.  เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
7.  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
8.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่าง
ต่อเน่ือง 
8. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตไร้สาย ครอบคลมุทั่ว
พ้ืนที่บริเวณโรงเรียน 
9.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ
และบรรลุเป้าหมายการจัด การศึกษา 
10.  มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
11.  บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีตาม
นโยบายของโรงเรียน 
12.  มีการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน 

โอกาส  (Opportunities = O ) 
1.  สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
2.  ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองให้ความส าคัญและร่วมมือเป็นอย่างดี 
3.  ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
4.  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน 
5.  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนองค์กรท้องถ่ินและหน่วยงานต้น
สังกัด 
6.  นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการก าหนดแนวการปฏิบัติ 
7.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานทางการศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา   
8.  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
 

SO Strategies 
1. การบริหารสถานศึกษาโดยให้ชุมชนและหน่วยงานในท้องถ่ิน
มีส่วนร่วม 
2.พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
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การจัดท า SWOT Matrix โรงเรียนไหล่หนิวิทยา (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WO 

จุดอ่อน ( Weaknesses  = W) 
1.  ภาระงานมีหลายหน้าท่ีท าให้ขาดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 
2. ครูไม่ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
3.  การนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 
4.  คะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียนต่ ากว่าระดับประเทศ 
5.  การจัดบริการสาธารณูปโภค บริการน้ าด่ืมยังไม่เพียงพอ 
6.  นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่นความรับผิดชอบ การ
รักษาสมบัติของโรงเรียน 
7.  บุคลากรบางส่วนสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกและความถนัด 
8.  ครูบคุลากรบางส่วนมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก 
9.  บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความช านาญด้าน ICT 
10.  บุคลากรบางส่วนขาดการบริหารจัดการห้องเรียน 
11.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา  ตาม
ภารกิจหลัก / กลยุทธ์ / ตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
12.  บุคลากรขาดความรู้ในด้านการเงินท าให้ด าเนินการเบิกจ่าย
ล่าช้า 
13.  การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน/โครงการ 
14.  สถานศึกษาขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง  สื่อ  วัสดุ  
อุปกรณ์ 
15.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณบางรายการไม่ตรงกับความ
ต้องการของโรงเรียน 
16.  น านโยบายสู่การปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม 
17. ขาดการติดตามและประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน 

โอกาส  (Opportunities = O ) 
1.  สภาพสังคมในชุมชนอยู่อย่างสงบสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
2.  ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองให้ความส าคัญและร่วมมือเป็นอย่างดี 
3.  ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
4.  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ิน 
5.  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนองค์กรท้องถ่ินและหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
6.  นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการก าหนดแนวการ
ปฏิบัติ 
7.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานทางการศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา   
8.  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
 

WO Strategies 
 

1. การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและวิทยากรท้องถ่ินช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนและหน่วยงานในท้องถ่ิน 
3. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอนของครู 
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การจัดท า SWOT Matrix โรงเรียนไหล่หนิวิทยา (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 
 
 

จุดแข็ง (Strengths = S) 
1.  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
2.  การก าหนดนโยบายมาจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและสอดคล้อง
กับนโยบายของสพฐ. สพม.และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 3.  โรงเรียนมีหลักสูตรทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชพีเกาะคา 
MOU กับ ม.แม่โจ้ และ ม.ราชมงคลล้านนา  
4.  บุคลากรมีศักยภาพ  มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 5.  มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง    
6.  เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ 
7.  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
8.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อย่างต่อเน่ือง 
8. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตไร้สาย ครอบคลมุทั่วพ้ืนที่
บริเวณโรงเรียน 
9.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและบรรลุ
เป้าหมายการจัด การศึกษา 
10.  มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการ  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
11.  บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีตามนโยบาย
ของโรงเรียน 
12.  มีการวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน  

อุปสรรค (Threats = T) 
1.  มีปัญหาการหย่าร้าง นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดาท าให้ขาดการ
ดูแลบุตรหลาน 
2.  โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีอบายมุขท าให้นักเรียนเสี่ยงในการเข้า
ไปมั่วสุมได้ง่าย 
3.  ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเมือง 
4.  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการลดลงเน่ืองจากโครงสร้างประชากร
ด้านการคุมก าเนิด 
5.  ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ / บ ารุงรักษา  สื่อวัสดุอปุกรณ์ที่เป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม ่เน่ืองจากมีราคาสูง 
6.  ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่นร้าน
อินเตอร์เนต ร้านเกมส์ 
7.  สื่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
8.  รายได้ของชุมชน ผู้ปกครองไม่แน่นอนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
และรับจ้าง 
9.  ผู้ปกครองมีภาระหน้ีสิน เช่น กองทุนหมู่บ้าน ธกส. 
10.  มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร  ท าให้นโยบายเปลี่ยนตาม
รัฐบาลด้วย 
11.  การกระจายงบประมาณในการบริหารไม่ทั่วถึง และไม่เหมาะสม 
12.  นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอ 

ST Strategies 
 

1. มุ่งเน้นการด าเนินงานตามการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อดูแล ช่วยเหลือ และป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 
2.สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสทางการเรียนอย่างทั่วถึง 
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การจัดท า SWOT Matrix โรงเรียนไหล่หนิวิทยา (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WT 
 
 

จุดอ่อน ( Weaknesses  = W) 
 

1.  ภาระงานมีหลายหน้าท่ีท าให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
2. ครูไม่ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 
3.  การนิเทศติดตามงานไม่สม่ าเสมอ 
4.  คะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียนต่ ากว่าระดับประเทศ 
5.  การจัดบริการสาธารณูปโภค บริการน้ าด่ืมยังไม่เพียงพอ 
6.  นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่นความรับผิดชอบ การรักษา
สมบัติของโรงเรียน 
7.  บุคลากรบางส่วนสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกและความถนัด 
8.  ครูบคุลากรบางส่วนมีภาระงานนอกเหนือจากการสอนมาก 
9.  บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความช านาญด้าน ICT 
10.  บุคลากรบางส่วนขาดการบริหารจัดการห้องเรียน 
11.  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา  ตามภารกิจ
หลัก / กลยุทธ์ / ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
12.  บุคลากรขาดความรู้ในด้านการเงินท าให้ด าเนินการเบิกจ่ายล่าช้า 
13.  การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน/โครงการ 
14.  สถานศึกษาขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง  สื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ 
15.  ได้รับการจัดสรรงบประมาณบางรายการไม่ตรงกับความต้องการ
ของโรงเรียน 
16.  น านโยบายสู่การปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม 
17. ขาดการติดตามและประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน 

อุปสรรค (Threats = T) 
1.  มีปัญหาการหย่าร้าง นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดาท าให้ขาดการ
ดูแลบุตรหลาน 
2.  โรงเรียนอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีอบายมุขท าให้นักเรียนเสี่ยงในการเข้า
ไปมั่วสุมได้ง่าย 
3.  ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเมือง 
4.  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการลดลงเน่ืองจากโครงสร้างประชากร
ด้านการคุมก าเนิด 
5.  ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ / บ ารุงรักษา  สื่อวัสดุอปุกรณ์ที่เป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม ่เน่ืองจากมีราคาสูง 
6.  ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่นร้าน
อินเตอร์เนต ร้านเกมส์ 
7.  สื่อและอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
8.  รายได้ของชุมชน ผู้ปกครองไม่แน่นอนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม 
และรับจ้าง 
9.  ผู้ปกครองมีภาระหน้ีสิน เช่น กองทุนหมู่บ้าน ธกส. 
10.  มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร  ท าให้นโยบายเปลี่ยนตาม
รัฐบาลด้วย 
11.  การกระจายงบประมาณในการบริหารไม่ทั่วถึง และไม่เหมาะสม 
12.  นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยังไม่เพียงพอ 

WT Strategies 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมคุณธรรมน าความรู ้
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ตาราง 7  สรุปผลการจัดท า SWOT Matrix โรงเรียนไหล่หินวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

จุดแข็ง (Strengths = S) 
 

จุดอ่อน ( Weaknesses  = W) 
 

โอกาส  (Opportunities = O ) 
 

SO Strategies 
1. บริหารสถานศึกษาโดยให้ชุมชนและ
หน่วยงานในท้องถ่ินมีส่วนร่วม 
2.พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอน 

WO Strategies 
1. ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและวิทยากร
ท้องถ่ินช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนและ
หน่วยงานในท้องถ่ิน 
3. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียน
การสอนของครู 

 

อุปสรรค (Threats = T) 
 

ST Strategies 
1. มุ่งเน้นการด าเนินงานตามการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครองเพื่อดูแล ช่วยเหลือ และ
ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาส
ทางการเรียนอย่างทั่วถึง 
 
 

WT Strategies 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 
2.ส่งเสริมคุณธรรมน าความรู้ให้กับ
นักเรียน 
 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

คณะท างานได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  โดยพิจารณาโดยใช้หลัก STEP ประกอบด้วยด้านสังคม
และวัฒนธรรม( Socio-cultural factors:S )  ด้านเทคโนโลยี (Technological  Factors) ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic  Factors) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political  &  Legal  Factors) และก าหนดปัจจัยภายใน 6 
ด้าน ได้แก่  ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure:S1) ผลผลิตและบริการ(Products and Service:S2)ด้าน
บุคลากร (Man:M1) ด้านประสิทธิภาพการเงิน การเงิน (Money:M2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Materials:M3) และ
ด้านการบริหารจัดการ (Management:M4 ) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 
โอกาส 

 โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชนชนบทใกล้วัด  มีวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  ผู้ปกครองส่วนมากให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและมีเจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนมีความพร้อมในการร่วมมือพัฒนาโรงเรียน ผู้ปกครอง
ส่วนมากมีความพร้อมในการเสียสละทรัพย์สินเพื่อบริจาคให้โรงเรียน ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผู้น าชุมชนให้ความส าคัญกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเยาวชน หน่วยงานต้นสังกัดและ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนส่ือและเทคโนโลยีเป็นอย่างดี 
 

อุปสรรค 
 ชุมชนส่วนใหญ่มีค่านิยมในการเสพยาเสพติดท าให้นักเรียนมีภาวะเส่ียงต่อการติดยาเสพติด ครอบครัว
ของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาการหย่ารา้ง และหรือท างานในเมืองใหญ่และเมืองหลวงท าให้ไม่มีเวลา
ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น 

 
จุดแข็ง 

 ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูงและมีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารงานท่ี
เอื้อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งสถานศึกษามีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน  มีกฎระเบียบ
และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  มีการก าหนดภาระหน้าท่ีของแต่
ละงานอย่างชัดเจน  การกระจายปริมาณงานหน้าท่ีของครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความเหมาะสม  และมีการ
ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อส่ือสารท าให้การปฏิบัติงานและการประสานงานของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว   
 

จุดอ่อน 
 สถานศึกษามีครูและบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  ขาดแคลนครูท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ด้านท่ีตรงตามความต้องการของโรงเรียน 
 
 
 
 
 



                                                                            แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระยะ 3 ปี (2563-2565)  
 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
 

41 

 

 
ตาราง 8  การน าผลการ SWOT Matrix มาจัดท ากลยุทธ์โรงเรียนไหล่หินวิทยา 

น าผลจากการท า SWOT Matrix และการศึกษากลยทุธ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35                            
มาจัดท ากลยุทธ์ของโรงเรียนไหล่หินวิทยาได้ดังน้ี 

 
กลยุทธ์ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธ์โรงเรียนไหล่หนิวิทยา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551และทวิศึกษา
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความ
เป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย  
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลด
ความเหลื่อมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท์ี่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา  หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนและขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ตาม
แนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ในการพัฒนาโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ส่วนที่  3  ส่วนที่  3    
ทิศทางการจัดการศึกษาทิศทางการจัดการศึกษา  
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 โรงเรียนไหล่หินวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ค่านิยมองค์กร  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้น  เป้าหมายความส าเร็จ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  ซึ่งท่ีประชุมได้
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา  ซึ่งมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 
3.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ 
 โรงเรียนไหล่หินวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ค่านิยมองค์กร  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  จุดเน้น  เป้าหมายความส าเร็จ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  ซึ่งท่ีประชุมได้
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา  ซึ่งมีสาระส าคัญ  ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนแห่งคุณภาพ ส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาคุณภาพครู 
3. พัฒนาคุณภาพคุณภาพบริหารจัดการ 
4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
5. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  ส่งเสริมทักษะชีวิตและส่งเสริมด้านอาชีพ 

 
เป้าประสงค์ 

นักเรียนได้รับการเรียนรู้ อย่างเต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถด ารงชีวิตใน 
     สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
กลยุทธ์ของโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551และทวิศึกษา
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และลดความเหล่ือมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
          กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาโรงเรียน 



                                                                            แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระยะ 3 ปี (2563-2565)  
 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
 

44 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

ดนตรีเด่น เน้นคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

                มีความเป็นเลิศทางด้านดนตรีพื้นเมือง 
 

3.2  กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
1.  โรงเรียนทันสมัย  โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายใน   เช่น  

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาพร้อมจะบริการด้านต่าง ๆ โดยปลูกต้นไม้
บริเวณโรงเรียน  จัดน าเทคโนโลยีระบบ ICT ช่วยในการเรียนการสอนให้ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์ มีโทรทัศน์
และคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน และมีการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2.  สร้างวิสัยทัศน์ครู โดยจัดอบรมครูในด้านต่าง ๆท่ีมุ่งให้นักเรียนเป็นส าคัญ เช่น การอบรมการ
ประเมินผลการอบรมการท าวิจัยในช้ันเรียน  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงาน ส่งครูเข้ารับการอบรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ น าคณะครูศึกษาแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมครูในโรงเรียน
ให้พัฒนาตนเองมากขึ้น จัดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบ Internet ในการสืบค้นตลอดจนส่งเสริมการ
ท าวิทยฐานะให้สูงขึ้น 

3.  มุ่งสู่มาตรฐาน   โดยจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดท าแผนปฏิบัติการ  แผนกลยุทธ์   แผน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามโครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558   แผนควบคุมภายในจัดให้มีระบบประกันคุณภาพและประกัน
โอกาสทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาหลักสูตร จัดการแข่งขันด้านวิชาการ สอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและตามศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลนักเรียนมาช่วยเหลือนักเรียน 
ตลอดจนการประเมินผลตามสภาพจริง จัดให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 

4.  ประสานความร่วมมือ   โดยจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อพบปะแลกเปล่ียน ช่วยเหลือแนะน านักเรยีน 
เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบความก้าวหน้าของโรงเรียน และน านักเรียนเข้าไปช่วยเหลือชุมชนในด้านต่าง ๆ  
การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ประจ าวันแก่ผู้ปกครอง เริ่มจัดให้มีคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย และจัดท าคู่มือ
นักเรียนและผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุก ๆ ด้าน 
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เทคนิคการบริหารงานโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
 
นักเรียน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะในการด ารงชีวิต 

และใช้เทคโนโลยีมีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้   สร้างงาน   สร้างอาชีพ สามารถ
น าเสนองานอย่างสร้างสรรค์  พร้อมท้ังอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและรักษาส่ิงแวดล้อม 

ครู มีทักษะในวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้  อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ส่ือ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  มีความสนใจดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน  ให้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

ผู้บริหาร          มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีดีมีความรู้ 
                    ความสามารถในการพัฒนาด้านวิชาการ ความซื่อสัตย์ความเท่ียงตรงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ 
                    บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
โรงเรียน          โรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ได้ค ารับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. รอบ 3 และได้รับการประเมิน

โรงเรียนในฝัน รุ่นท่ี 3 ( โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ ) เมื่อปีการศึกษา 2554                        
ท าให้โรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่นปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนการสอน มี
การน าเทคโนโลยี ระบบ ICT ใช้ประกอบการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชา  เป็นต้นแบบ                            
ของการปฏิรูปการศึกษา ท่ีเป็นศูนย์กลางของทุกคนในชุมชนผู้ปกครองและชุมชน                                        
ให้ความยอมรับและศรัทธา  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และสนับสนุนการด าเนินงาน                            
ของโรงเรียน 

ผู้ปกครองและชุมชน   ให้ความยอมรับและศรัทธา  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และสนับสนุนการด าเนินงาน                              
                         ของโรงเรียน 
 

การบริหารจัดการศึกษา 
 

  โรงเรียนไหล่หินวิทยา  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 5  ด้าน   ได้แก่ ด้านบริหารงาน
ท่ัวไป  บริหารงานวิชาการ  บริหารงานบุคลากร    บริหารงานงบประมาณ  บริหารนโยบายและแผน ผู้บริหาร
ยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ  ( School-Based Management ) โดยท่ัวไป ได้แก่ 

1) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจการจัดการ ศึกษา 
จากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากท่ีสุด โดยมีความเช่ือว่าโรงเรียนเป็น หน่วยส าคัญในการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก 

2) หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาส ให้ 
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ท้ังครูผู้ปกครอง
ตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนนักเรียนการท่ีบุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
จะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 

3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน (Return Power to People) ในอดีตการจัด 
การศึกษาจะท าหลากหลายท้ังวัดและองค์กรในท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ต่อมามีการร่วมการจัดการศึกษาไปให้
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดเอกภาพและมาตรฐาน ทางการศึกษา แต่เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น    ความเจริญ
ต่าง ๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษา โดยส่วนกลางเริ่มมีข้อจ ากัดเกิดความล่าช้าและไม่สนองความ
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ต้องการของผู้เรียนและชุมชน อย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอ านาจให้ท้องถิ่นและประชาชนได้จัดการศึกษาเอง
อีกครั้ง 

4) หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) ในระบบการศึกษาท่ัวไป มักจะก าหนด ให้ 
โรงเรียนเป็นหนว่ยปฏิบัติตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอย่างแท้จริง ส าหรับการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานนัน้ไมไ่ด้ปฏิเสธเรื่องการท างานให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายของส่วนรวม แต่มีความเช่ือว่า
วิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าได้หลายวิธี การท่ีส่วนกลางท าหน้าท่ีเพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
แล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบ การบริหารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน ซึ่งอาจด าเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ ของ
โรงเรียนผลท่ีได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมท่ีทุกอย่างก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหน้าท่ีก าหนด นโยบาย 
และควบคุมมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ การจัดการศึกษาเพื่อให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนด และเป็นไปตามนโยบายของชาติ จาก
หลักการดังกล่าวท าให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะเป็นการบริหารงานท่ีท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษา ท่ีผ่านมา 

 
แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 
1. หลักการ  หลักการพื้นฐานในการก าหนดรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนไหล่

หินวิทยา ได้แก ่   
1) หลักการกระจายอ านาจ 
2) หลักการมีส่วนร่วม 
3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษา ให้ประชาชน 
4) หลักการบริหารตนเอง  
5) หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 

2)  โรงเรียนไหล่หินวิทยา  ใช้รูปแบบดังนี ้คือ รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีชุมชน
เป็นหลัก  ( Community Control SBM )   คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นตัวแทน
จากกลุ่มต่างๆ 6 กลุ่ม  ได้แก่ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน 
และอีกคนหนึ่งเป็น รองประธาน โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยต าแหน่ง ส าหรับ
จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาควรอยู่ในดุลพินิจและขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน ซึ่งควรอยู่ระหวา่ง 9 -15 
คน คณะกรรมการมีวาระการท างาน 4 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ 

3) วิธีการได้มา  สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการชุดหนึ่ง ท าหน้าท่ีสรรหากรรมการท่ีเป็นผู้แทนจาก 
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท้ัง 6 กลุ่มท้ังนี้อาจท าได้โดยการเลือกตั้งหรือการสรรหาและแต่งต้ังแล้ว แต่ความเหมาะสมเม่ือ
ได้รายช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังแล้วผู้บริหารสถานศึกษาเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นผู้แต่งต้ัง 
  4) บทบาทหน้าที ่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท้ังการเป็น  
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คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและการเป็นท่ีปรึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้มีบทบาทหน้าท่ีท่ัวไป  
บทบาทหน้าท่ีในการบริหารสถานศึกษาท้ังด้านวิชาการบุคลากร ธุรการ งบประมาณ อาคารสถานท่ี บริการ 
แผนงาน 
 
กลยุทธ์ในการน ารูปแบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไปปฏบิัติ กลยุทธ์ส าคัญ ได้แก่  
  1) การประชาสัมพันธ์  
  2) ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ สถานศึกษาให้ชัดเจน  
  3) การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา 
  4) การพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
  5) การสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมปฏิบัติ งานกับคณะกรรมการสถานศึกษา  
  6) การสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา 
  7) การก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  8) พิจารณาให้สวัสดิการ บริการและสิทธิพิเศษแก่คณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
  1) สถานศึกษาควรใช้หลักการบริหาร 2 ประการ คือ หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) ให้
สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการ และหลักธรรมาภิบาล (GoodGovernance)ให้มีการบริหารจัดการท่ีดี        
ยึดคุณธรรมโปร่งใสและสนองประโยชน์ต่อองค์การชุมชนและประเทศชาติ 
  2) ควรเตรียมความพร้อมด้านระบบและบุคลากรมีการจัดระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเตรียม
ความพร้อมแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการก่อนท าหน้าท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  3) ควรด าเนินโครงการน าร่องการบริหารจัดการในระดับสถานศึกษาโดยเน้นการกระจายอ านา
การศึกษา   และการบริหารแบบ SBM ควรก าหนดบทบาทหน้าท่ีระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยละเอียดใน
กฎกระทรวงและ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องก่อนท่ีสถานศึกษาต่างๆจะน ารูปแบบการบริหารแบบ SBM ไปใช้ 
 
ด าเนินการบริหารแบบ SBM  ดังนี ้

1. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในโรงเรียน เป็นผู้น าการตัดสินใจ 
 กล้าเปล่ียนแปลงในการเช่ือมโยงการจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่ความส าเร็จ 
  2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ 
  3. พัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ครู  และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
  4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
  5. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการและเครือข่ายการเรียนรู้ 
  หากบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝ่าย ด าเนินการตามกระบวนการการบริหารจัดการโดยใช้ศาสตร์       
(องค์ความรู้) และศิลป์ (ลีลา,รูปแบบ) สร้างภาวะผู้น า มาปรับประยุกต์ในการบริหารจัดการกับงานในหน้าท่ีและ
ภารกิจท่ีรับผิดชอบอย่างจริงจัง จริงใจ และเป็นระบบต่อเนื่อง จึงจะเกิดความส าเร็จ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด



                                                                            แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระยะ 3 ปี (2563-2565)  
 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
 

48 

 

ดังกล่าว        ซึ่งส่ิงเหล่านี้สถานศึกษามีความตระหนักให้ความส าคัญ และถือปฏิบัติอยู่แล้ว จึงไม่ถือเป็นการ
เพิ่มภาระกับสถานศึกษาแต่อย่างใด 
 

ค่านิยมร่วม ( Shared  Value ) 
 

 โรงเรียนไหล่หินวิทยา   ได้น าค่านิยมร่วมมาใช้กับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมก าหนด
ค่านิยมร่วม ยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน 
 ค่านิยมร่วม  หมายถึง  ความเช่ือร่วมกันของคนในกลุ่มหรือองค์กรเดียวกันว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ค่านิยม
ร่วมเป็นคุณธรรม จริยธรรมท่ีผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนปฏิบัติร่วมกัน จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติตามมี
ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนองค์กรมีความเจริญก้าวหน้าด้วย 
 ค่านิยมร่วมของบุคลากรทางการศึกษามี ดังนี้ 
 1.  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง เพื่อก้าวให้ทนัความเปลี่ยนแปลง 
 -  ใฝ่หาความรู้ท้ังด้านการบริหาร ด้านวิทยาการใหม่ ๆ และปรับตัวให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลง        
ในทุกสถานการณ์ 
 -  น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษา การอบรม การสัมมนา มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด 
 2.  การท างานเป็นทีม 
   -  ให้เกียรติและเคารพในความคิดของเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ 
   -  ประสานงานกับทุกคนในทีมงานด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความ
คิดเห็น 
   -  เช่ือมั่น ไว้ใจ ความสามารถของเพื่อนร่วมงานเป็นทีม 
   -  มีน้ าใจ มีเจตคติท่ีดีต่อกัน เปิดเผย เปิดใจ ยอมรับด้วยความเต็มใจ 
   -  ไม่ยึดผลงานของทีมมาเป็นผลงานตนเองแต่เพียงผู้เดียว 
   -  ค านึงถึงความส าเร็จของโรงเรียนเป็นท่ีต้ัง 
 3. ร่วมกันแก้ปัญหา 
   - ยอมรับว่าในการขัดแย้งอาจก่อให้เกิดความเห็น หรือทางเลือก อันจะท าให้เกิดประโยชน์                   
ต่อการท างาน 
   - แก้ปัญหาด้วยวิธีการเจรจากันอย่างเปิดเผย จริงใจ เพื่อหาทางออกที่ดีท่ีสุด 
   - ยินดีให้เพื่อนร่วมงานแก้ไขข้อผิดพลาด และร่วมแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ 
 
 4. โปร่งใส  เป็นธรรม  สื่อสารชัดเจน 
   - พูดความจริง 
   - กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกับคนอื่น ท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
   - ไม่ท าผิดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ท่ีโรงเรียนออกไว้ 
   - ยอมรับในความคิดท่ีแตกต่าง และให้โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน 
 5. รับผิดชอบในหน้าที ่

  -  ส านึกในบทบาทหน้าท่ี 
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   - ไม่เกี่ยงงานกล้ารับผิดชอบ ไม่ท้ิงงาน หรือภาระหน้าท่ีของตน 
   - กล้าตัดสินใจ กล้ารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตน 
   - ซื่อสัตย์ อดทนอดกล้ัน 
   - มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 6. เชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ 
   - รู้กว้าง รู้ลึก รู้จริง รู้แจ้ง รู้ชัด รู้การประยุกต์ใช้ 
   - สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทันต่อเหตุการณ์ 
   - ครูมืออาชีพ 
  
เป้าหมายการให้บริการ 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีคุณธรรมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิอย่าง เท่าเทียม    
ท่ัวถึง และตรงตามศักยภาพ 

3. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. จัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิเศษให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา 
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3.3  การก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดปัจจัยความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
เป้าหมายการให้บริการที่ 1     :    ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ขั้น
พื้นฐานและมีคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551และทวิศึกษา
และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
  1. ร้อยละของครูท่ีใช้หลักสูตร สอดแทรกคุณธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ร้อยละของผู้เรียนมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรม 8 ประการ 
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
  4. ร้อยละของผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
           5. สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีและดีมากโดยไม่มีระดับปรับปรุง 
           6. ร้อยละอัตราการขาดครูของสถานศึกษา 
           7. สถานศึกษามีครูตรงวุฒิหรือผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
           8. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพปัญหาท้องถิ่นและ          
สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           9. สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพ การศึกษาทุกระดับให้สูงขึ้นและลดจ านวนผู้เรียนท่ี  อยู่ใน
เกณฑ์ปรับปรุง 
 
เป้าหมายการให้บริการที่ 2   :  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี            
ตามสิทธิอย่าง เท่าเทียม ท่ัวถึง และตรงตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และลดความเหล่ือมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
           1. ร้อยละของประชากรในเขตพื้นท่ีบริการท่ีเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
           2. ร้อยละของประชากรท่ีเรียนต่อระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 
เป้าหมายการให้บริการที่ 3   :   ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
            กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 3 ปี ( พ.ศ.2563-พ.ศ.2565 )  
                                 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
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ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
           1.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม 
           2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           3. ร้อยละของครูท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 
           4. ร้อยละของครูท่ีมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 
เป้าหมายการให้บริการที่ 4 : จัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิเศษให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และลดความเหล่ือมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 
ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
            1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
เป้าหมายการให้บริการที่ 5 : โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาโรงเรียน 
ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
  1. สถานศึกษาสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความพร้อมและมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าท่ี 
อย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกัน 
  2. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ท่ีมีความเข้มแข็งสามารถเป็น
กลไก     ในการจัดการความรู้ พัฒนาคุณภาพติดตามดูแลแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. สถานศึกษามีคณะกรรมการนักเรียน และผู้แทนนักเรียนประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับการพฒันาให้มีความ
พร้อมและมีบทบาทในการน าเสนอความคิดเห็น และร่วมพัฒนาโรงเรียน 
  4. สถานศึกษามีการสนับสนุน ของผู้ปกครอง ชุมชน และสมาคม เพื่อการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
จัด  และส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  5. สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญอย่างพอเพียง มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม มีการบริหาร
จัดการ   ท่ีดี มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระยะ 3 ปี (2563-2565)  
 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
 

52 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4  ส่วนที่  4    
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษากลยุทธ์พัฒนาการศึกษา  
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4.1  การก าหนดเป้าประสงค์ตามมิติ  4  ด้าน 
 

การก าหนดเป้าประสงค์ (Strategic Goals)  
ตามมิติทั้ง 4 ด้านของกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติการ  โรงเรียนไหล่หินวิทยา 

 
                                          

มิติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
มิติด้านประสิทธิผล 

 
 

มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

มิติด้าน
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ 

มิติด้านการพัฒนา
องค์การ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมคุณธรรมน า
ความรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและน า
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

นักเรียน/ผู้ปกครองมี
ความพึงพอใจในการ
รับบริการจาก
โรงเรียน 

-  มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-  มาตรฐาน สมศ. 
 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ความรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างความเสมอภาค

และเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึง 

ผู้เรียนได้เรียนอย่าง
เป็นธรรมและท่ัวถึง 

ให้บริการด้าน
ทุนการศึกษาและ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

มีระบบการ
ประเมินผลการ
ให้บริการท่ีชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาส่ือและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน 

 

ครูมีศักยภาพและมี
สมรรถนะในการ
จัดการเรียนการ
สอนสูง 
 

ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการด้านจัดการ
เรียนการสอนของคร ู

พัฒนาด้าน
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาโดย
เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการ
บริหารจัดการศึกษา
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ชุมชนมีความพึง
พอใจในการบริการ
ของโรงเรียน 

บริหารจัดการโดย
ใช้หลักธรรมาภิ
บาล 
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Strategy Map  โรงเรียนไหล่หินวิทยา 
 

วิสัยทัศน์  “โรงเรียนแห่งคุณภาพ ส่งเสริมคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ส่งเสริมคุณธรรมน ำควำมรู้
มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

สร้ำงควำมเสมอภำคและเพ่ิม
โอกำสให้ผู้เรียนได้รับ
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนำครูให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน 

 

กำรพัฒนำองค์กำร พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรควำมรู้ พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนำสื่อและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำด้ำนบุคลำกร 

มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยนอก (สมศ.) 

มาตรฐานการประเมินโรงเรียน
ในฝัน รุ่น 3 

ประสิทธิผล 

ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำร 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จรยิธรรมและน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันและมีคุณธรรมจริยธรรมดี 
ได้มำตรฐำน 

ผู้เรียนได้เรียนอย่ำงเป็น
ธรรมและทั่วถึง 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

คุณภำพกำรให้บริกำร 

สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ครูมีศักยภำพและมีสมรรถนะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนสูง 
 

นักเรียน/ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจใน
กำรรับบริกำรจำกโรงเรียน 

ให้บริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำและทรัพยำกร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มีระบบกำรประเมินผลกำร
ให้บริกำรที่ชัดเจนมีประสิทธิภำพ 

ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรด้ำน
จัดกำรเรียนกำรสอนของครู 

ชุมชนโดยรอบมีควำมพึงพอใจในกำร
บริกำรของโรงเรียน 

บริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

4.2  แผนที่ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  
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เป้าหมายการใหบ้รกิารที่ 1 : ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและ           
มีคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551และทวิศึกษาและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2563 -2565 

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของครูท่ีใช้หลักสูตร สอดแทรกคุณธรรม 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100 100 100 

 

100 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
คุณธรรม 8 ประการ 

100 100 100 
 

100 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการ
เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 

100 100 100 
 

100 

4. ร้อยละของผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100 100 100 
 

100 

5. สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ   
การศึกษาในระดับดีและดีมากโดยไม่มีระดับปรับปรุง 

100 90 100 
 

100 

6. ร้อยละอัตราการขาดครูของสถานศึกษา 0 0 0 
 

0 

7. สถานศึกษามีครูตรงวุฒิหรือผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

100 100 100 

 
 

100 

8. สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีได้
มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพปัญหาท้องถ่ินและ
สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

100 100 100 
 

100 

9. สถานศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพ การศึกษาทุก
ระดับให้สูงข้ึนและลดจ านวนผู้เรียนท่ี อยู่ในเกณฑ์
ปรับปรุง 

90 80 90 90 

 
 
 

เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ 3 ปี (พ.ศ.2563-พ.ศ.2565 )  
โรงเรียนไหลหินวิทยา 
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เป้าหมายการให้บริการที่ 2 : ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี                             
                                     ตามสิทธิอย่าง เท่าเทียม ท่ัวถึง และตรงตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และลดความเหลื่อมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 
 

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2563 -2565 

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของประชากรในเขตพื้นท่ีบริการท่ีเข้ารับ   
     การศึกษาภาคบังคับ 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของประชากรท่ีเรียนต่อระดับการศึกษา 
    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

80 75 
 

80 
 

80 

 
เป้าหมายการใหบ้รกิารที ่3      :   ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
            กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2563 -2565 

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
1.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี
คุณธรรม  จริยธรรม 

100 100 100 100 

2.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท่ี
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

90 85 90 90 

3. ร้อยละของครูท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ 

90 85 90 90 

4. ร้อยละของครูท่ีมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

80 75 80 80 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารที่ 4 : จัดการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิเศษให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และลดความเหลื่อมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
             

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2563 -2565 

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางด้านการ
เรียนรู้  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

100 100 100 100 

 
เป้าหมายการใหบ้รกิารที่ 5 : โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน ในการพัฒนาโรงเรียน 
 

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2563 -2565 

ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
1. สถานศึกษาสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความพร้อมและมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าท่ี อย่างมี
เอกภาพและสอดคล้องกัน 

100 100 100 100 

2. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ท่ีมีความเข้มแข็งสามารถเป็นกลไกในการ
จัดการความรู้ พัฒนาคุณภาพติดตามดูแลแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 90 100 100 

3. สถานศึกษามีคณะกรรมการนักเรียน และผู้แทน
นักเรียนประเภทต่างๆ ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม
และมีบทบาทในการน าเสนอความคิดเห็น และร่วมพัฒนา
โรงเรียน 

100 90 100 100 

4. สถานศึกษามีการสนับสนุน ของผู้ปกครอง ชุมชน และ
สมาคม เพ่ือการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง 

80 75 80 80 

5. สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญอย่าง
พอเพียง มีโครงสร้างที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

100 90 100 100 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 และทวิศึกษาและส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาการ 

4.4  แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ ์
 

 
 

                                             
 
 

 

 
 
 
 

 
      

 
แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์    
 

         -  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
-  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ 
-  พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา                                  
   ภาษาอังกฤษและส่งเสริมภาษาจีน 
-  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
-  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
-  ส่งเสริมการบริหารคุณภาพในการแก้ปัญหาขาดแคลนครู 
-  ส่งเสริมการประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ 
-  พัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียนและการคิดเลข 
-  พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนคิดวิเคราะห์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการขบัเคลื่อนกลยทุธ ์
โรงเรียนไหลห่นิวิทยา 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำก ำแพงเพชร เขต 2 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขส าคัญแบบมีส่วนร่วม 

 

กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และลดความเหล่ือม
ล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 

 
 
 
 

 
                        
 

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์    
-  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สอดแทรกคุณธรรมน าความรู้                                    
   และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
-  พัฒนาครูไปสู่การจัดท าหลักสูตรและประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการ                                         
   จัดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม 
-  สร้างเครือข่ายคุณธรรมของบ้าน  วัด  โรงเรียน  ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมคิด  ร่วมท า 
-  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ 
-  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมน าความรู้ตามหลัก 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน  ค่ายคุณธรรม โดยเน้นลูกเสือ เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์                                         
   และค่ายคุณธรรม 

 
 
 
 

    
 

 
              

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์    
-  ส่งเสริมการเกณฑ์เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนทุกคน 
-  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกพื้นท่ี 
-  ส่งเสริมการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า          
-  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทางการ
กระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาโรงเรียน 

 
 

 

 
 
 
 
 

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์    
  -   จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ใช้วางแผนในการพัฒนาครู                                   
              และบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายบุคคล 
    -   ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบและตามศักยภาพ 
    -   พัฒนาระบบการนิเทศภายในเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียน                                              
              การสอนของครู 
  -   ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะการใช้ 

ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์    
-  ส่งเสริม  ความเข้มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นกลไก                                           
   การน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

             -  ส่งเสริม  สนับสนุน  ระดมและใช้ทรัพยากรร่วมกัน  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา 
             -  ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาองค์กรนักเรียน  เครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรชุมชน                                        
                 ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและช่วยเหลือครูและนักเรียน 
              -  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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4.5  กรอบแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

 
กรอบแผนกลยุทธ์โรงเรียนไหล่หนิวิทยา 

 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ 

นักเรียนได้รับการเรียนรู้ อย่าง
เต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551  
และทวิศึกษาและส่งเสริม
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้วิชาการ 

 

1. โครงการพัฒนาปรับปรงุอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ ์
2. โครงการพัฒนาระบบ ICT 
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
4. โครงการปรับปรงุห้องอาเซียนและวันอาเซียน 
5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระศิลปะ 
6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน(คหกรรม) 
7. โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
8. โครงการพัฒนางานวิชาการ 
9. โครงการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
10. โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
11. โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
13. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ(ช่างอุตสาหกรรม) 
14. โครงการวันภาษาไทย 
15. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทย 
16. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีพ้ืนเมือง 
17. โครงการสง่เสริมวิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝัง
คุณธรรม จิตส านึกในความ
เป็นไทย  และวิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ส าคัญแบบมีส่วนร่วม 

 

1. โครงการกิจการนักเรียน 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ3. โครงการวันสุนทรภู ่
4. โครงการลูกเสือ-เนตรนารี 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ โครงการ 

นักเรียนได้รับการเรียนรู้ อย่าง
เต็มตามศักยภาพ  มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา  
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึง และลดความ
เหลื่อมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 

1. โครงการการส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียน 
2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. โครงการงานทะเบียนนักเรียน 
4. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน 
ชั้น ม.3 
5. โครงการพัฒนางานแนะแนว-ปัจฉิมนิเทศ 
6. โครงการลูกเสือ เนตรนารี 
7. โครงการทศันศึกษา 
8. โครงการพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วม 
 

 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหส้ามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. โครงการพัฒนาบริหารงานบุคลากร 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
3.  โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยในชั้นเรียน 

 
 กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล  ตามแนวทางการ
กระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ในการพัฒนา
โรงเรียน 

1. โครงการการจัดสภาพสภาพแวดล้อมและ
บริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. โครงการพัฒนางานการเงิน 
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานสารบรรณ 
4. โครงการพัฒนางานแผนงาน 
5. โครงการพัฒนาพัสดุและสินทรัพย์ 
6. โครงการวัดผลประเมินผลและการจัดท า
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน(GPA) 
7. โครงการพัฒนาการยกระดับประกันคุณภาพ 
8. โครงการออกร้านนิทรรศการงานฤดูหนาว 
อ าเภอเกาะคา 
9.ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
10.พัฒนางานระบบสารสนเทศในโรงเรียน 
11.ค่าสาธารณูปโภค 
12.โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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4.6  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

                  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน าแผนปฏบิตัิการ 4 ป ี
                      โรงเรียนไหล่หนิวิทยา ไปสูก่ารปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาภารกิจ 
และวิสัยทัศน ์

 
แผนปฏบิัตกิาร 4 ป ี
พัฒนาแผนรายป ี

ก าหนด 
วัตถุประสงค ์

น าแผน 
สู่การปฏบิัต ิ

ตรวจสอบ 
ประเมนิผล 

P 

A C 

D 
Plan   

(วางแผน) 

Check   
(ตรวจ) 

Action  
(วางมาตรฐาน) 

Do   
(ปฏบิัต)ิ 
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 1.  ความเช่ือมโยงกับกลุ่ม/งาน ของสถานศึกษา  เมื่อได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี            
โรงเรียนไหล่หินวิทยา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องเช่ือมโยง                 
กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  ท้ังนี้รวมทั้งการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  
 2.  แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีได้เป็นไปใน
ทิศทาง      ในการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงก าหนดแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล ดังนี้ 
  (1) การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual review) เป็นการติดตามความก้าวหน้า                             
ของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์  เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมาย  ท่ีก าหนดอันจะ
น าไป สู่การทบทวนปรับปรุง แก้ไขเป้าหมาย และกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
  (2) การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid–term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปี
แรก  ของแผนท้ังนี้เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย หรือการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม 
  (3) การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล แผนปฏิบัติ
การ 4 ปี เมื่อส้ินสุดปี 2562  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา 4 ปี 

 3.  การจัดท ารายงานประจ าปี  โดยแต่ละกลุ่ม/งานของสถานศึกษาจะต้องด าเนินการสรุปรายงาน
การด าเนินงานโครงการท่ีรับผิดชอบ  เพื่อเปิดเผย และแสดงให้เห็นถึงข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ 
ตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
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ส่วนที่  5  ส่วนที่  5    
โครงการและงบประมาณโครงการและงบประมาณ  
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การด าเนินงานตามกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 – 2565 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และทวิศึกษาและ 
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1. โครงการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 2,000 3,000 3,500 บริหารท่ัวไป 
2. โครงการพัฒนาระบบ ICT 11,000 15,000 20,000 บริหารวิชาการ 
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

500 1,000 1,500 บริหารวิชาการ 

4. โครงการปรับปรุงห้องอาเซียนและวันอาเซียน 1,000 1,500 1,500 บริหารวิชาการ 
5. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระศิลปะ 1,000 1,000 1,000 บริหารวิชาการ 
6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน(คหกรรม) 1,000 1,500 2,000 บริหารวิชาการ 
7. โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2,500 3,000 3,500 บริหารวิชาการ 
8. โครงการพัฒนางานวิชาการ 4,000 5,000 6,000 บริหารวิชาการ 
9. โครงการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 25,000 30,000 35,000 บริหารวิชาการ 
10. โครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 1,500 2,000 2,000 บริหารวิชาการ 
11. โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 1,000 1,000 1,500 บริหารวิชาการ 
12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

3,000 4,000 5,000 บริหารวิชาการ 

13. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ(ช่างอุตสาหกรรม) 

2,000 2,000 2,500 บริหารวิชาการ 

14. โครงการวันภาษาไทย 2,000 2,000 2,500 บริหารวิชาการ 
15.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
งานอาชีพ(งานช่างอุตสาหกรรม) 

1,000 1,000 1,500 บริหารวิชาการ 

16.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทย 1,000 1,000 1,500 บริหารวิชาการ 
17.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีพื้นเมือง 1,000 1,000 1,500 บริหารวิชาการ 
18.โครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 22,000 30,000 30,000 บริหารวิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จิตส านึกในความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขส าคัญแบบมีส่วนร่วม 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1.โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 11,000 15,000 15,000 บริหารวิชาการ 
2. โครงการกิจการนักเรียน 3,000 4,000 4,500 บริหารบุคคล 
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน
วิถีพุทธ 

3,000 3,000 3,500 บริหารบุคคล 

4. โครงการวันสุนทรภู่ 1,000 1,500 2,000 บริหารวิชาการ 
 
กลยุทธ์ที่  3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึง และลดความเหล่ือมล้ า ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ   
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1. โครงการการจัดสภาพสภาพแวดล้อมและ
บริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3,000 10,000 10,000 บริหารงานท่ัวไป 

2. โครงการพัฒนางานการเงิน 1,500 1,500 1,500 บริหารอ านวยการ 
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานสารบรรณ 1,500 1,500 1,500 บริหารอ านวยการ 
4. โครงการพัฒนางานแผนงาน 1,000 1,000 1,500 บริหารอ านวยการ 
5. โครงการพัฒนาพัสดุและสินทรัพย์ 71,500 90,000 100,000 บริหารอ านวยการ 
6. โครงการวัดผลประเมินผลและการจัดท า
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน(GPA) 

1,000 1,000 1,500 บริหารวิชาการ 

7. โครงการพัฒนาการยกระดับประกันคุณภาพ 1,0200 1,000 1,000 บริหารวิชาการ 
8. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 3,000 4,500 6,000 บริหารท่ัวไป 
9. โครงการค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 210,000 300,000 300,000 บริหารงบประมาณ 
10.โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา - - - บริหารบุคคล 
     
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                            แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระยะ 3 ปี (2563-2565)  
 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
 

68 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1. โครงการพัฒนาบริหารงานบุคลากร 170,000 200,000 200,000 บริหารบุคคล 
2. โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยในช้ันเรียน 1,000 1,000 1,000 บริหารวิชาการ 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 20,000 20,000 20,000 บริหารบุคคล 
 
 
กลยุทธ์ที่ 5  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ตามแนวทางการกระจายอ านาจ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ในการพัฒนาโรงเรียน   

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ กลุ่มงานที่

รับผิดชอบ 2563 2564 2565 
1. โครงการการจัดสภาพสภาพแวดล้อมและ
บริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3,000 10,000 10,000 บริหารงานท่ัวไป 

2. โครงการพัฒนางานการเงิน 1,500 1,500 1,500 บริหารอ านวยการ 
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานสารบรรณ 1,500 1,500 1,500 บริหารอ านวยการ 
4. โครงการพัฒนางานแผนงาน 1,000 1,000 1,500 บริหารอ านวยการ 
5. โครงการพัฒนาพัสดุและสินทรัพย์ 71,500 90,000 100,000 บริหารอ านวยการ 
6. โครงการวัดผลประเมินผลและการจัดท า
ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน(GPA) 

1,000 1,000 1,500 บริหารวิชาการ 

7. โครงการพัฒนาการยกระดับประกันคุณภาพ 1,0200 1,000 1,000 บริหารวิชาการ 
8. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 3,000 4,500 6,000 บริหารท่ัวไป 
9. โครงการค่าสาธารณูปโภคในโรงเรียน 210,000 300,000 300,000 บริหารงบประมาณ 
10.โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา - - - บริหารบุคคล 
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ส่วนที่  6  ส่วนที่  6    
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
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การควบคุมกลยุทธ์  โรงเรียนไหล่หินวิทยา   

แผนควบคุม ก ากับ ติดตาม 
 

1. การก ากับตดิตาม 
 1. โรงเรียนได้จัดระบบการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรม โดยติดตามใน
เร่ืองข้ันตอนการด าเนินงาน วิธีการด าเนินงาน บุคลากรท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินงาน และการใช้
งบประมาณ 
 2. โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย น าเสนองานก่อนการด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน
และหลังการด าเนินงาน ท้ังน้ีเพื่อดูความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
2. การตรวจสอบ 
 1. การตรวจสอบภายใน โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน  
ต้ังแต่การวางแผน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ และประเมินผลในทุกภาค
เรียน 
 2. การตรวจสอบภายนอก  โรงเรียนจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) 
 
3.  การรายงาน 

1. โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้างานในฝ่าย ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม และจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน ทุกภาคเรียน 

2. โรงเรียนจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( SAR ) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดผู้เกี่ยวข้อง       
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี 

3. โรงเรียนจัดท ารายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา เสนอต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงาน      
ต้นสังกัด ทุกปี 
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ภำคผนวกภำคผนวก  
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คณะท างาน 
 

1. นายพรศิลป์  สิงห์ทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา 
2. นางไพบูลย์  พัลวัน    ครู คศ.3 
3. นางสมใจ  สาใจ     ครู คศ.3 
4. นางวัลณีย์  คุ้มภัยเพื่อน    ครู คศ.3 
5. นางดวงดาว  ชัยวรรณ์    ครู คศ.3 
6. นางอัญชลี  นันทอาภา    ครู คศ.3 
7. นายสุรเดช  นาคพงษ์พันธ ์    ครู คศ.2 
8. นายสัจจา  สัจจะเดช    ครู คศ.2 
9. นางสุดาพร  อ าไพรัตน์    ครู คศ.2 
10. นางรัตนา  ค าตาบุตร                     ครู คศ.2 
11. นายสุรชัย  จอมแปง    ครู คศ.1 
12. นางสาวจิตธกานต์  แผ่นค า    ครู ผู้ช่วย 
13. นางสาวประภาพรรณ  วงศ์ตามี            ครูเด็กพิเศษ 
14. นายเอกจรินทร์  สว่างสุข                                  ครูอัตราจ้าง 
15. นายศุภรดา  ลาดปาละ    เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
16. นายณรงค์  ขันตรี     นักการภารโรง 
17. นางมนทิรา  ขันตรี    แม่บ้าน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                            แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระยะ 3 ปี (2563-2565)  
 

โรงเรียนไหล่หินวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
 

73 

 

 
ภาพประกอบการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม โรงเรียนไหล่หินวทิยา อ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง 

ณ  แพวันหวาน  เข่ือนก่ิวลม จังหวัดล าปาง วันที่  14 มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


