
 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 4 ป (2562 – 2565) 
โรงเรียนบานหาดสองแคว 

 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนบานหาดสองแคว 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

http://www.bhkschool.ac.th 



คํานํา 
 
 การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระยะที่มีสภาวการณของ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซอนมากขึ้น  ผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงตองรวมมือกันกําหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ 
ในการบริหารจัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร (Strategy 
– focus Organization)  จะกอใหเกิดคุณคา (Value Creation)  ตามเปาประสงคที่กําหนดไว  
 แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  4  ป  (2562- 2565)  ของโรงเรียนบานหาด
สองแคว  ฉบับนี้  เปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล     โดยใชกลยุทธการบริหาร
แบบใชโรงเรียนเปนฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพระยะ
ยาว ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบดวย 
  สวนที่  1 บริบทของโรงเรียน 
                     สวนท่ี  2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

 สวนที่  3 วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายและนโยบาย จุดเนนที่เก่ียวของ 
  สวนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม  
  สวนที่ 5 แผนการควบคุมและกํากับติดตาม  
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  แผนกลยุทธพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระยะ  4  ป  (2562- 
2565)    ฉบับนี้จะเปนแบบอยางและแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม  ใหประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่โรงเรียนกําหนดไว  
 
 
 
         คณะผูจัดทํา 
 
 



สารบัญ 
                                           หนา 

 
คํานํา 
สวนที่  1 ขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา            1 
สวนที่ 2  วิเคราะหบริบทโรงเรียนบานหาดสองแคว                    5  

-   วิเคราะหบริบทโรงเรียนบานหาดสองแคว (SWOT) สภาพภายนอก       5 

- วิเคราะหบริบทโรงเรียนบานหาดสองแคว (SWOT) สภาพภายใน               8 
สวนที่  3 วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายและนโยบาย จุดเนนท่ีเก่ียวของ                        18 
สวนที่  4 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา  ระยะ  4  ป           34 
  - โครงการ/กิจกรรม                
สวนที่  5 แผนการควบคุม  กํากับติดตาม             40 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

บทที่ 1 ขอมูลสถานศึกษา 
 

ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนบานหาดสองแคว 
 

1.  ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบานหาดสองแคว ตั้งอยูเลขที่ 84/1 หมูที่ 2 ถนน สายบานแกง –ทาสัก ตําบล
หาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ รหัสไปรษณีย 53140 โทรศัพท 055 496 004 
E-mail hatsongkhwae@gmail.com 
Website  http://member/.thai.net/songkhaew/ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2  เปดทําการสอนตั้งแตระดับ กอนประถมศึกษา ถึง ระดับ ชัน้มัธยมศึกษาตอนตน 
1.3  เขตพ้ืนที่บริการทางการศกึษา จํานวน 4 หมูบาน ไดแก ........... 

                     หมูที่ 1-3 ตําบลหาดสองแคว และหมูที่ 9 ตําบลบานแกง 
2.  ขอมูลดานการบริหาร 
 2.1  ชื่อ-สกุล ผูบริหารโรงเรียน   สิบเอกบุญแล  บางจับ  ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต  
วันที่  23  เมษายน  2561  จนถึงปจจุบัน  
 2.2  ประวัติโรงเรียนบานหาดสองแคว 
  โรงเรียนบานหาดสองแคว เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตําบลหาดสองแคว” (วัดหาดสองแคว) อาศัย
ศาลาการเปรียญวัดหาดสองแควเปนอาคารเรียน โรงเรียนนี้ไดเริ่มจัดตั้งข้ึนโดย ขุนพิณพลราษฎร นายอําเภอตรอน 
(ตําแหนงในขณะนั้น) เมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2465 ไดมีครูใหญคนแรกชื่อ นายเชย อูทอง ปจจุบันเปดทําการสอน
ตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

ทําเนียบผูบรหิาร 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง มาดํารงตําแหนง สิ้นสุด 
1 นายเชย   อูทอง ครใูหญ 1 เมษายน 2465 10 เมษายน 2470 
2 นายปลั่ง  พิชัยแพทย ครูใหญ 10 เมษายน 2470 1 พฤษภาคม 2475 
3 นายลอม   อรุณรัตน ครูใหญ 1 พฤษภาคม 2475 19 เมษายน 2476 
4 นายบุญเลื่อน  สติดี ครูใหญ 19 เมษายน 2476 23 เมษายน 2478 
5 นายสงวน  พุมไสว ครูใหญ 23 เมษายน 2478 4 เมษายน 2481 
6 นายตา  ยอดญาณะ ครูใหญ 4 เมษายน 2481 1 มกราคม 2490 
7 นายใส   จอมประเสริฐ รกน.ครูใหญ 1 มกราคม  2490  25 กรกฎาคม 2490 
8 นายสัญญา   ดีวิจิตร รกน.ครูใหญ 25 กรกฎาคม 2490 26 กรกฎาคม 2493 
9 นายตา   ยอดญาณะ ครูใหญ  26 กรกฎาคม 2493 30 กันยายน 2509 
10 นายกลีบเมฆ   ออนชูศรี    อาจารยใหญ 30 กันยายน 2509 23 เมษายน 2529 
11 นายดวล   ตรีพรม ผช.อจญ.รกน.อจญ. 23 เมษายน 2529 11 พฤศจิกายน 2529 
12 นายสงบ   เอกา อาจารยใหญ 11 พฤศจิกายน 2529 1 ตุลาคม 2545 
13 นายสงบ   เอกา ผูอํานวยการฯ 1 ตุลาคม 2545 30 กันยายน 2551 
14 นายเรวัฒน   เอกา รกน.ผูอํานวยการฯ 30 กันยายน 2551 18 กุมภาพันธ 2552 
15 นายธวัช  ตรีพุฒ ผูอํานวยการฯ 18 กุมภาพันธ 2552 30 กันยายน 2555 
16 นายทรงวุฒิ   บุตรแกว รกน.ผูอํานวยการฯ 1 ตุลาคม 2555 14 พฤศจิกายน 2555 
17 นายสมพร   วัลลิยะเมธ ี ผูอํานวยการฯ 15 พฤศจิกายน 2555 30 กันยายน 2560 
18 นางเครือวัลย  ยานนาวา รกน.ผูอํานวยการฯ 1 ตุลาคม 2560 22 เมษายน 2561 
19 สิบเอกบุญแล  บางจับ ผูอํานวยการฯ 23 เมษายน 2561 ปจจุบัน 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

ที่ ชื่อ – สกุล  ตําแหนง 
1  ดร.บัญชร     จันดา ผูทรงคณุวุฒิ ประธานกรรมการ 

2 นางจิตราภรณ   มุขวัฒน ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 
3 นายปฐมพงศ  แดงกองโค ผูแทนคร ู กรรมการ 
4 นายสมภพ     ตรีพุฒ ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 
5 นางรตันะ       เสริมมา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
6 นางสาววิภาพร  ชันยาสูบ ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 
7 พระครูไพโรจน  บุญพิทักษ ผูแทนพระภิกษุและตัวแทนองคกร

ศาสนา 
กรรมการ 

8 นายพงษเทพ    ชัยออน ผูทรงคณุวุฒิ กรรมการ 
9 สิบเอกบุญแล    บางจับ ผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการและ

เลขานุการ 

สัญลักษณ์ประจําโรงเรียน 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

 

ขอมูลบุคลากรครูนักเรยีน     

ตารางแสดงจํานวนนักเรียน  ขอมูล วันที่ 10  มิถุนายน  2562 
 

ระดับชั้น เพศ 
รวม 

ชาย หญิง 
อนุบาล 2 5 5 10 
อนุบาล 3   4 3 7 

รวมกอนประถมศึกษา 9 8 17 

ประถมศึกษาปที่ 1ก 4 5 9 
ประถมศึกษาปที่ 2 4 7 11 
ประถมศึกษาปที่ 3 9 4 13 
ประถมศึกษาปที่ 4 5 5 10 
ประถมศึกษาปที่  5 8 8 16 
ประถมศึกษาปที่  6 5 10 15 

รวมประถมศึกษา 35 39 74 
มัธยมศกึษาปที่ 1 8 3 11 
มัธยมศกึษาปที่ 2 5 1 6 
มัธยมศกึษาปที่ 3 3 2 5 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 16 6 22 

รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด 53 60 113 

 

ตาราง  แสดงจํานวนบุคลากรครู  นักการภารโรง  ปการศึกษา 2562 
 

บุคลากรครู ลูกจาง นักการภารโรง ครูอาสา  

ตําแหนง ชาย หญิง รวม 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 1 - 1 

        รองผูอํานวยการ - - - 

              ครู 2 11 13 

รวมบุคลากรครู 3 11 14 

ลูกจา้ง/ภารโรง/ธุรการ - 1 1 

รวมทงัสิน 3 12 15 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

   

บทที่  2 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

โรงเรียนบานหาดสองแคว 
 โรงเรียนบานหาดสองแคว   เปนสถานศึกษาทีจ่ัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  ดังนั้นโรงเรียนบานหาดสองแควจึงไดวิเคราะหสภาพของโรงเรียนดวยการ
ทํา SWOT และนําขอมูลที่ไดไปกําหนดกลยุทธเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขาใจ  มีความชัดเจนใน
การดําเนินงาน  เพ่ือนําไปสูเปาประสงคของกลยุทธ  มีเอกภาพและประสิทธิภาพตอไป   

 วิเคราะหสภาพส่ิงแวดลอมภายนอก โรงเรยีนบานหาดสองแคว 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด 
เอื้อ 

(โอกาส) 
ไมเอื้อ 

(อปุสรรค) 
1. สังคมและวัฒนธรรม    

1.1  โครงสรางทางอายุและ               
เพศของประชากร
กลุมเปาหมาย 

-  ประชากรในวัยท่ีจะตองไดรับการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง (สถิติ
ยอนหลัง  5  ป และประมาณการ 5 ป 
ขางหนา) 
 

  

1.2  สภาพของชุมชน/
ครัวเรือนกลุมเปาหมาย 

- คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
- สภาพการโยกยายถิ่น ทําใหเด็กจาก
ครอบครัวที่ตองโยกยายบอย ๆ ทําใหการ
เรียนไมตอเนื่อง 
- สภาพชุมชนที่ยังเปนสังคมเกษตร ยึดมั่น
ในขนบธรรมเนียมประเพณี 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.3  สุขภาพอนามัยของ
ประชากรกลุมเปาหมาย 

-  ปญหาสุขภาพอนามัยของชุมชน เชน 
เอดส มลพิษ ภาวะทุพโภชนาการ 
- ประชากรมีความตองการไดรับการศึกษา
เพ่ิมขึ้นเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 
- ความคาดหวังของสังคม ซึ่งตองการให
บุตรหลานไดเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 

 
 
 
 



6 
 

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด 
เอื้อ 

(โอกาส) 
ไมเอื้อ 

(อปุสรรค) 
1.4คานิยมของประชากรและ

ชุมชนกลุมเปาหมาย 
- คานิยมของสังคมไทย มีผลกระทบทําให
ผูนอยไมกลาแสดงความคิดเห็นที่สรางสรรค
หรือขัดแยงกับความคดิของผูใหญ 
-  ความหลากหลายของผูรับบริการทาง
การศกึษาดานศาสนา ภาษา คานิยม และ 
ความเชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5ความรู-ทัศนคต-ิพฤติกรรม
ของประชากรและชุมชน
กลุมเปาหมาย 

-  วัฒนธรรมตางชาติหลั่งไหลเขามามากขึ้น 
สงผลใหเยาวชนไทยละเลยความเปนไทย 
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
-  แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
-  ปญหาสารเสพติดที่เพ่ิมขึ้น 
-  พฤติกรรมของคนไทยสวนหนึ่งไมใฝรู  ใฝ
เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  หมวดเทคโนโลยี -  เทคโนโลยีสมัยใหม  มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
- เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจําวันมาก
ขึ้นทําใหตองจัดการเรียนรูอยางเหมาะสม 
- ความเจริญดานเทคโนโลยีสงผลให
ประชากรมีความตองการและสามารถจัด
การศกึษาดวยตนเองมากขึ้น เชน Home 
School / การศึกษาตามอัธยาศัย 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด 
เอื้อ 

(โอกาส) 
ไมเอื้อ 

(อปุสรรค) 
3.  หมวดเศรษฐกิจ    
3.1  ภาวะทางเศรษฐกิจ 
3.2  ภาวะการวางงาน   
3.3  ความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

-  ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอการ
จัดสรรงบประมาณภาครัฐ 
- ภาวะเงินเฟอ คาเงินลดลง มีผลกระทบตอ
องคกรในอนาคต 
- ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทําใหการระดม
ทรัพยากรทองถิ่นและเอกชนเพื่อการจัด
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานลดนอยลง 
-  การกระจายรายไดในสวนตาง ๆ ของ
สังคมไมเทาเทียมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -  ผูปกครองวางงาน และมีรายไดนอยลง   
 -  ความตองการของตลาดแรงงานเปน

ตัวกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา 
  

4.  หมวดการเมืองและ
กฎหมาย 

   

4.1  นโยบายของรัฐบาล -  นโยบายกรปรับลดอัตรากําลังคนภาครัฐ 
-  การใชงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

 
 

 

4.2  นักการเมืองทองถิ่น -  บทบาทของนักการเมืองและผูมีอิทธิพล
ในทองถิ่น 

  

4.3  กฎหมายที่ออกใหมและที่
มีอยูเดิม 

-  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2542 
-  พ.ร.บ. กําหนดแนวทางและขั้นตอน 
การกระจายอํานาจ ฯ 
-  กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับบางกรณี  
มีขอจํากัด ทําใหไมคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 
-  พ.ร.บ. ขาวสาร ฯ 
-  พ.ร.บ.  ลิขสิทธิ์ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4ขอผูกพันระหวางประเทศ -  ขอผูกพันหรือพันธะสัญญาที่ทําไวกับ
ตางประเทศ หรือสหประชาชาติ 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โรงเรียนบานหาดสองแคว 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด เอื้อ (โอกาส) ไมเอื้อ 
(อปุสรรค) 

1.  หมวดโครงสรางและ
นโยบาย (Structure) 

   

1.1โครงสราง-องคกร -  การจัดองคกร/โครงสรางการบริหารเอ้ือตอ
การพัฒนาคณุภาพการศึกษา ซึ่งเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
-  การสื่อสารภายในองคกรและระหวาง
หนวยงาน เปนที่รับรูเขาใจทั่วถึงในกลุม
ผูเก่ียวของ 
-  นโยบายการดําเนินงานที่เนนเอกภาพการ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวม 
-  การมุงเนนคณุภาพของผูเรียนที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูเก่ียวของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2  นโยบายขององคกร -  การมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง 
เปาหมาย และวัตถุประสงคของโรงเรียน 
-  ระเบียบวิธีปฏิบัติและกฎเกณฑของโรงเรียน
และหนวยงานตนสังกัด สงเสริม สนับสนุนการ
ดําเนินงาน พัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 
 

 
 
 

 

2.  หมวดการบริการและ
คุณภาพของผูเรียน 

   

2.1  ความสามารถในการ
ใหบริการ 

   

2.1.1  ความทั่วถึงครอบคลุม
กลุมเปาหมาย 

-  ประชากรกลุมเปาหมายทุกกลุม (พิเศษ ปกติ 
พิการ ดอยโอกาส ฯลฯ) ที่ไดรับบริการจาก
โรงเรียน 
-  ปริมาณของนักเรียนที่เขาเรียนเก่ียวกับ
แผนการรับนักเรียน 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด เอื้อ (โอกาส) ไมเอื้อ 
(อปุสรรค) 

2.1.2  การจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอน 

-  หลักสูตรและการจัดแนวการเรียนการสอน
เปนระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนทองถิ่น ความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคมวิทยาการ และสามารถนําไป
แกปญหาปฏิบัติจริงได 

  

    
2.1.3  การจัดกิจกรรมและ
การเรียนการสอน 

-  ความสามารถของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
-  เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู
หลากหลายสอดคลองกับพ้ืนฐานพัฒนาการ 
ความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน 
-  ผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการคนควา 
สังเกต รวบรวมขอมูล คิดวิเคราะห คิดริเริ่ม
สรางสรรค  และสรางองคความรูดวยตนเอง จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  ผูเรียนไดเรียนรูจากการศึกษาคนควาและ
แสวงหาคําตอบดวยตนเอง 
-การนําภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่
เหมาะกับการประยุกตใชในการจัดการเรียนการ
สอน 
-  การจัดกิจกรรมในการสงเสริมคุณลักษณะของ
ผูเรียน ครอบคลุมทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม 
สุนทรียภาพ (เชน ดนตรี ศิลปะ  กีฬา)  สุขภาพ
กาย  สุขภาพจิต  ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด เอื้อ (โอกาส) ไมเอื้อ 
(อปุสรรค) 

    
2.3.2  ความรู ความสามารถ
(เกง) 

-  ความรูและทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ตามสาระการ
เรียนรูของหลักสูตรแตละชวงชั้นและกลุมวิชาการ
และความสามารถในการสื่อสาร 
-  ความคิดสรางสรรค และวิสัยทัศน 
-  ทักษะและนิสัยการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
วิธีการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเปน
บุคคลแหงการเรียนรู 
-  ทักษะในการจัดการและการทํางานที่ถูกตอง 
ผลงานมีคุณภาพ รักการทํางานมีเจตคติที่ดีตอ
อาชีพสุจริตสามารถทํางานรวมกับผูอื่นเปนทีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.3  สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และบุคลิกภาพ (มีสุข) 

-  สขุนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ที่
ครอบคลุมพัฒนาการและสมรรถภาพกาย 
พฤติกรรม การบริโภค การออกกําลังกาย การดูแล
รักษาสุขภาพและสวัสดิภาพการปลอดจากภาวะ
เสี่ยงจากสิ่งเสพติดมอมเมา มีมนุษยสัมพันธ การ
ปรับตัวและแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม 
-  การรูจกัตนเอง พ่ึงตนเอง และมีบุคลิกภาพที่ดี 
- สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี
และกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
-การปองกัน สารเสพติด และโรคเอดส ความเปน
ประชาธิปไตย การทํางานและความรับผิดชอบ
รวมกันกับผูอื่น 
-  การประเมินพัฒนาการของผูเรียนที่ควบคูไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน ดวยวิชาการที่
หลากหลาย ตอเนื่อง ตรงตามสภาพจริง 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด เอ้ือ (โอกาส) ไมเอ้ือ 
(อุปสรรค) 

2.1.4  การจัดสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการการเรียนรูสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน 

-  ความสะอาด  รมรื่น ความเปนระเบียบ อบอุน
ปลอดภัย 
-  การจดับรรยากาศและสถานที่เรียนที่ปฏิบัติ
กิจกรรม แหลงเรียนรูที่เพียงพอใชประโยชนไดและ
เอ้ือตอการเรียนรู 
-  การจัดระบบและมาตรการปองกันใหโรงเรียน
เพ่ือปลอดสารพิษ  มลพิษ สิ่งเสพติด โรคเอดส 
อาชญากรรม และอบายมุข 

 
 
 
 
 
 
 

 

 -  การจัดระบบสาธารณปูโภคที่เหมาะสมพอเพียง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ 

  

2.2  การมีสวนรวมผูเก่ียวของ 
 
 

-  การศกึษาสํารวจความตองการของผูรับบริการ
และผูเก่ียวของเพ่ือจัดบริการทางการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการ 
-  การตรวจสอบความสามารถ คุณลักษณะของ
ผูเรียน ผูจบการศกึษา กระบวนการจัดการเรียน
การสอนและใหบริการของโรงเรียนจากผูเก่ียวของ
หนวยงานภายนอกและสาธารณชน 
-  การกําหนดทบทวนในการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาการเรียน 
-  ผูปกครอง ชุมชน และผูเก่ียวของมีสวนรวมใน
การวางแผนดําเนินงาน สนับสนุนการเรียนรูและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด เอื้อ (โอกาส) ไมเอื้อ 
(อปุสรรค) 

2.3  คุณภาพ/คุณลักษณะ
ของผูเรียน 

   

2.3.1  คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค 
(ดี) 
 

-  คุณธรรมจริยธรรม และคานิยม ที่ครอบคลุม 
ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา ความมีเมตตา กรุณา ซื่อสัตยสุจริต การ
บริโภคใชสอยอยางประหยัดคุมคาการปฏิบัติตน
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค 
-  การเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและ
สังคมซึง่ครอบคลุมการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ 
การใชสิทธิเสรีภาพ การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ 
การใชสิทธิเสรีภาพ การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
ระเบียบ ประเพณี การรวมกิจกรรมการพัฒนา
และการเมืองการปกครอง 
-  จิตสํานึก และการปฏิบัติที่เห็นแกประโยชน
สวนรวม รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  หมวดบุคลากร    
3.1  ปริมาณอัตรากําลัง -  ความพอเพียงของครูและบุคลากร 

 
  

3.2คุณภาพครูและบุคลากร -  คุณวุฒิ/ความรูความสามารถที่ตรงสายงานที่
ปฏิบัต ิ
-  วิญญาณความเปนครู คุณธรรมจริยธรรม 
-  ความรูความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 
-  ความสามารถในการแสวงหาความรู วิจัย 
วิเคราะห แกปญหา สรางองคความรู เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน และผูเรียน 
- ขวัญและกําลังใจ 
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แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด เอื้อ 
(โอกาส) 

ไมเอื้อ 
(อปุสรรค) 

4.  หมวดการเงิน    
4.1  ประสิทธิภาพใน 
การบริหารเงิน 

-  การใชจายงบประมาณที่เปนไปตามความตองการ
ของโรงเรียน/ทองถิ่น 
-  การใชจายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงคและ
เปนไปตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว 

 
 
 
 

 

4.2  ความสามารถใน 
การระดมทุน 

-  ความสามารถของโรงเรียนในการระดมเงนิทุน/
เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาขององคกรตาง ๆและ
ชุมชน 

  

5.  หมวดวัสดุอุปกรณ -  ความเพียงพอของสื่อ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอ้ือตอการเรียน 
-  ความเพียงพอของอาคารสถานที่แหลงเรียนรูและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 
-  ความสามารถในการจัดหาพัสดุไดตามความ
ตองการ ประสิทธิภาพในการใช สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ 
อาคารสถานที่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.  หมวดการบริหารจัดการ    
6.1  กระบวนการบริหาร
จัดการ 

-  การบริหารจัดการที่เปนระบบคลองตัวลดขั้นตอน 
สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได 
-  การใชขอมูลสารสนเทศที่เชื่อถือไดในการบริหาร
จัดการ 
-  มีแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติ
การและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
-  การปฏิบัติตามแผน 
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หมวด/ตัวชี้วัด ประเด็นตัวชี้วัด เอ้ือ 
(โอกาส) 

ไมเอ้ือ 
(อุปสรรค) 

 - การนิเทศ  กํากับ ติดตาม  ประเมินผล 
เปรียบเทียบกับเปาหมายอยางตอเนื่อง 
-  การบันทึก การรายงานผล การประเมินผล และ
ประชาสัมพันธเผยแพร 
- การนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการ
ตัดสินใจและปรับปรุงงาน 
-  การสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร 
-  การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
-  การจัดการใหผูปกครอง ชุมชน องคกรภาครัฐ
และเอกชนมีสวนรวมในการจัดการตรวจสอบและ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2  คุณภาพผูบริหาร -  ระบบการสรรหาผูบริหารที่มีคณุภาพ 
-  พฤติกรรมของผูบริหารที่สอดคลองกับการปฏิรูป
การเรียนรู 
-  คุณธรรม จรยิธรรม และความเปนแบบอยางท่ีดี 
-  ภาวะผูนําและความสามารถในการบริหารจัดการ 
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สรุปผลการวิเคราะห SWOT ของโรงเรียนบานหาดสองแคว 

จากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเพ่ือวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและปญหา
อุปสรรค ในดานตางๆดังนี้ 
จุดแข็งแยกเปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 

 
 ดานการบริหารและการจัดการ 

 มีการแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน 

 มีการจัดสรรงบประมาณแตละฝายอยางเปนระบบ 

 มีระบบการทํางานที่สามารถตรวจสอบได 

 มีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการทํางาน 

 มีทีมงานที่มีศักยภาพ 

 มีการกําหนดแผนปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

 มีการประสานงานเพ่ือการวางแผนการทํางาน 

 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 
 ดานผูบริหาร 

 มีวิสัยทัศนในการทํางานสนับสนุนทกุดาน 

 เปนกันเองและ มีความยุติธรรม 

 รับฟงความคิดเห็นของลูกนอง 

 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

 ดานคร ู

 มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

 มีความสามัคคี 

 มีประสบการณในการสอนเปนอยางดี 

 ไมมีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปดสอน 
 

 ดานนักเรียน 

 นักเรียนมีมารยาท 

 นักเรียนปฏิบัติตามกฎของทางโรงเรียนเปนอยางดี 

 นักเรียนเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดดวยความสมัครใจ 
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 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 ครูมีความสามารถมีประสบการณและศักยภาพตรงตามรายวิชาที่สอน 

 มีการจัดทําแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนตรงตามหลักสูตร 

 ขาดสื่อการสอนที่ทันสมัย 

 มีระบบติดตามการเรียนการสอน 

 มีการอบรมพัฒนากระบวนการเรียนอยูเสมอ 
 

จุดออน แยกเปนรายดาน สรุปไดดังนี ้
 
 ดานการบริหารและการจัดการ 

 มีขอจํากัดดานระเบียบ กฏระเบียบ นโยบายขาดการตอเนื่อง ขาดความยืดหยุน 

 งบประมาณมีไมเพียงพอ 

 การประสานงานของหนวยงานตางๆไมท่ัวถึง 

 ขาดนวัตกรรมใหมในการบริหาร 
 

 ดานผูบริหาร 

 จุดเนนเปาหมายเชิงนโยบายเปลี่ยนบอย 
 

 ดานคร ู

 ครูผูสอน 1ทานไดรับมอบหมายใหทําการสอนหลายวิชา 

 ไมมีวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปดสอน 

 อายุเฉลี่ยสูง ปญหาสุขภาพ 

 สอนไมตรงตามวิชาเอก 
 
 ดานนักเรียน 

 ขาดความกระตือรือรน 

 สมาธิสั้น 

 บกพรองทางการเรียนรู  

 ฐานะยากจนนักเรียนขาดแคลน 
 
 ดานการจัดการเรียนการสอน 

 ครูผูสอนสอนทุกกลุมสาระ 

 สื่อการสอนไมเพียงพอ และไมมีความหลากหลาย 

 การเรียนการสอนไมตรงตามแผนเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมบอยครั้งและมีวันหยุดมากเกินไป 
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 วัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนมีไมเพียงพอ 
 

 
 
 

ปญหาและอุปสรรคแยกเปน 
ดาน การบริหารและการจัดการ 

 - มกีารเปลี่ยนนโยบายบอยจนการทํางานเปาหมายไมชัดเจน 
 

ดานผูบริหาร 
-  การพัฒนาศักยภาพไมตอเนื่อง 
 

ดานคร ู
-  ครูไมมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
-  รอเกษียณขาดความกระตือรือรน 
- มีความรูไมตรงสาระที่สอน 
 

ดานนักเรียน 
-  นักเรียนขาดความรับผิดชอบตอหนาที่ 
-  ปญหาทางครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การอพยพแรงงาน 
-  ความบกพรองทางดานรางกาย 
 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
-  วิธีการจัดการเรียนการสอนมีความไมหลากหลาย 
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บทที่  3 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายและนโยบาย จุดเนนท่ีเกี่ยวของ 
 

วิสัยทัศน (vision) 
 ภายในป 2562 โรงเรียนบานหาดสองแควจัดการศึกษามุงเนนใหผูเรียนแตละระดับมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาชาติ  เปนคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามกําหนดดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น มีความสามารถใชเครื่องมือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาความรู  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีบริหารจัดการภายใตการมีสวนรวมและจัด
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
พันธกิจ(Mission) 

1.  จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยนอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     มาพัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู  ทักษะ 
     ความสามารถ ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  
2.  จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนานักเรียนและชุมชนดานสุขภาพอนามัย 

 3 . นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 4.  พัฒนาครูใหมีความรู สามารถเปนครูมืออาชีพ 
 5.  สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น 
           6.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

 
ปรัชญาการจัดการศึกษา 

 ปรัชญาการจัดการศกึษาโรงเรียนจัดการศึกษาที่สนองตอบตอความตองการของผูเรียนและทองถ่ิน  พัฒนา
สมรรถภาพดานการเขียน  อาน  พูด และการคิดท่ีเปนระบบ  ดวยวิธีจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ  
พัฒนานักเรียนใหเต็มศักยภาพที่มี  โดยยึดหลักการ ที่วา”แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี” และจัดการเรียนการ
สอนตามคําขวัญที่วา”สามัคคี   มีวินัย  ใฝศึกษา  กีฬาเดน  เนนคุณธรรม” 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรโรงเรียนบานหาดสองแคว พุทธศักราช  2562  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช  2551   มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี ้
1.  รักชาติศาสน  กษัตริย 
2.   ซื่อสัตยสุจริต 
3.   มีวินัย 
4.   ใฝเรียนรู 
5.   อยูอยางพอเพียง 
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6.   มุงม่ันในการทํางาน 
7.   รักความเปนไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

เปาหมาย 
1. ผูเรียนทุกคนรักชาติ ศาสน กษัตริย 
2. ผูเรียนรอยละ 80  มีความชื่อสัตยสุจริต 
3. ผูเรียนรอยละ 80 มีวินัย 
4. ผูเรียนรอยละ 75 ใฝรูใฝเรียน 
5. ผูเรียนรอยละ 80 อยูอยางพอเพียง 
6. ผูเรียนรอยละ 75 มุงมั่นในการทํางาน 
7. ผูเรียนทุกคนรักความเปนไทย 
8. ผูเรียนรอยละ 80 มีจิตสาธารณะ 
9. ครูทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพ 
10. ผูปกครองชุมชนทองถ่ินรอยละ 80  ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
11. พัฒนาสื่อและแหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชนใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน ในระดับดี 

 
คุณลักษณะอนัพงึประสงคโรงเรียนบานหาดสองแคว 

          1.   ผูเรียนปฏิบัติตนอยูในระเบียบ  ขอบังคับของสถานศึกษาและสังคม มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย 
               ประหยัด  อดออม  มีคณุธรรม จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค 
         2.    ผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย และอนุรักษปาไมสิ่งแวดลอม 
         3.    ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดี 
                ตออาชีพสุจริต 
          4.   ผูเรยีนมีความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิด 
                สรางสรรค  คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
          5.    ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
          6.    ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและนอมนําแนวคดิปรัชญา 
                 ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต 
          7.    ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ด ี
          8.    ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

เปาหมาย 
1.      ผูเรียนรอยละ 80 ปฏิบัติตนอยูในระเบียบขอบังคับของสถานศกึษาและสังคม 
         มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย   ประหยัด  อดออม  มีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
2.      ผูเรียนรอยละ 80 มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย  วัฒนธรรมไทย  ประเพณีไทย และพัฒนา สิ่งแวดลอม 
3.      ผูเรียนรอยละ 80 มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 
         และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
4.      ผูเรียนรอยละ 80 มีความสามารถในการอาน  คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ  
         มีความคิดสรางสรรค คดิไตรตรอง และมีวิสัยทัศน 
5.      ผูเรียนรอยละ 80 มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 



20 
 

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

6.      ผูเรียนรอยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและนอมนําแนวคิด 
         ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักในการดําเนินชีวิต 
7.      ผูเรียนรอยละ90 มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 
8.      ผูเรียนรอยละ 90 มีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศลิปะ ดนตรี และกีฬา 
 

นโยบายและจุดเนนที่เกี่ยวของ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  
นโยบายของรัฐบาล  

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อ
วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เก่ียวของกับการศึกษา ดังนี้  
ขอ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณีการ
ปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปอง
รักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม จิตวิทยาและมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบัน
หลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรู
ความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับพระมหากษัตริย และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐ 
เรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนท่ีประจักษและเกิด
ประโยชนในวงกวางอันจะชวยสรางความอุดมสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในท่ีสุด  
ขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  

3.1 การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยการ
สรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน  

3.2 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดประกาศไวแลว  
ขอ 4 การศึกษาและการเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทยมาใชสรางสังคมให
เขมแข็งอยางมีคุณภาพและมีคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้  

4.1 จัดใหมีการปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสมเปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคณุภาพการเรียนรู โดยเนนการ
เรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง  
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเพื่อการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง  



21 
 

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนทั่วไป มีโอกาสรวม
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัด
การศกึษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความพรอม โดยให
สถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน  

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรให
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนในดานความรู 
ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนพลเมือง 
โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน  

4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในทองถิ่นที่
มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเปนครูเนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรง
ตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใชในการเรียนการสอน เพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือ
เพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการ
ประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  

4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคญั 
ในการปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทใน
สังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม  

4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย นําไปสู
การสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกประเทศ 

4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากลและการ
สรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมที่เปนสากล เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก  

4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปดพ้ืนที่สาธารณะใหเยาวชน
และประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค  
ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

5.1 สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีน้ําใจนักกีฬา มีวินัย 
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถแขงขันในระดับนานาชาติ
จนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ  
ขอ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังคางอยูกอนท่ีจะพนกําหนดภายในสิ้น
ปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว โดยติดตามใหมี
การเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมทั้งจะดูแลไมใหมีการเบิกจายอยางคลองตัว
ตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถิ่น รวมท้ังจะดูแลไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา เพื่อชวยสรางงานและกระตุนการ
บริโภค  
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6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว โดยนํา
หลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ใหความสําคัญใน การบูรณา
การงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงานรวมทั้งนําแหลงเงินที่มาประกอบพิจารณาดวย เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ประหยัด ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไมยั่งยืนหรือ
สรางภาระหนาที่สาธารณะของประเทศเกินความจําเปนและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความ
โปรงใส เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ ควบคูไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณตั้งแตระดับกระทรวง
จนถึงระดับทองถิ่น เพ่ือชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค โดยจะจัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบ
ไมใหมีการใชจายที่สูญเปลา  
ขอ 7 การสงเสริมการบริหารระบบราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

7.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครฐัทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและทองถิ่น 
ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่ซ้ําซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนการปฏิบัติงานที่ยืดยาว 
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช แกไขกฎระเบียบใหโปรงใสชัดเจน สามารถบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม
เปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม การตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในฐานะที่เปนศนูยกลาง และการอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ ลดตนทุนการดําเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และ
ตามที่กฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการได  

7.2 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริหารเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิม
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด โดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง ศูนยบริการสาธารณะ
แบบครบวงจรที่ครอบคลุมการใหบริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนสามารถเดินทาง
ไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวก การใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบ ศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีการ
สรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพและระบบบูรณาการ  

7.3  เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปองกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ  

7.4  ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา ศักดิ์ศรี
ของความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสีย
คาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน  

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศแตงตั้งรัฐมนตรี ตามประกาศ ณ วันที ่
19 สิงหาคม 2558 โดยแตงตั้งให พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และนายธี
ระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป เปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ ยังคงความเปน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที ่27 สิงหาคม 2558 
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบายแกผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผูบริหารสวน
ภูมิภาค และขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพ่ือเปนแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
และของกระทรวงศึกษาธิการไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผลตอเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศ 
ทัศนคติในการทํางาน  
เหตุผลและความจําเปนที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาลปจจุบันไดเขามา
บริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณบานเมืองอยูในสภาวการณไมปกติ ตองชวยกันยุติความขัดแยงและปฏิรูป
ประเทศไทย ซึ่งในสวนของการศึกษานั้น ถือวาเปนพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจาก การปฏิรูป 11 ดานของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ เพราะการศึกษาเปนพ้ืนฐานของความมั่นคงยั่งยืนในการ ปฏิรูปประเทศ ตองใช
เวลานานและตองมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเรงดวน ระยะปานกลาง และ ระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการตองดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยคํานึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ใหมีชีวิตที่สดใสและสามารถแขงขันกับ
นานาประเทศได ตอจากนี้ ตองขอทุกคนสละเวลา มากขึ้นเพราะมีงาน เรงดวนที่ตองทํา ตองการผลลัพธมากขึ้น เร็ว
ขึ้น และตองสื่อสารกันเพ่ือลดความรูสึกขัดแยงทั้งหมดใน กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน  
แนวคิดในการทํางานของสวนราชการ  
สวนราชการตั้งแตระดับพื้นที่ จะตองดําเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ กระทรวงศึกษาธิการ ตาม
ภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหนวยงานเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ มีการศึกษาวิเคราะหและปรับกลยุทธการ
ทํางานปจจุบันใหสอดคลองกับแนวนโยบายใหเห็นผลเปนรูปธรรม เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานและความคิดเห็น
ของผูบริหารระดับพื้นที่ ตลอดจนผูบริหารระดับสูงเนื่องจากมีชวงเวลาจํากัด จึงตองการความคิดเห็นเพ่ือการหลอม
รวมวิธีการทํางานใหรวดเร็วและทํางานรวมกันไดคลองตัวมากยิ่งข้ึน โดยมีแผนการดําเนินการแบงเปนกลุม ดังนี้  

1) งานที่ดําเนินการอยูแลวและตรงตามนโยบาย  
2) งานที่ดําเนินการอยูแลวสามารถปรับใหเปนไปตามนโยบาย  
3) งานที่ดําเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม แบงเปน  

(1) งานที่เพ่ิมโดยไมตองใชงบประมาณดําเนินการ  
(2) งานที่เพ่ิมโดยตองใชเวลาและงบประมาณดําเนินการ  

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา ประกอบดวย 2 สวน คือ  
นอมนํากระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเปนแนวทาง
ปฏิบัติ  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  

1. “ใหครูรักเด็กและเด็กรักคร”ู  
2. “ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจกับเพื่อน ไมใหแขงขันกัน แตใหแขงกับตัวเอง ใหเด็กที่เรียนเกงกวาชวยสอน

เพ่ือนที่เรียนชากวา”  
3. “ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกัน เพ่ือใหเห็นคุณคาของความสามัคค”ี กระทรวงศึกษาธิการโดย

หนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเกี่ยวของ นอมนํากระแส พระราชดํารัสมาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
การสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถายทอดพระราชดํารัสท้ัง 3 ประการใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม และเปน
เสนทางสูความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตอไป  
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)  
การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคกรหลัก และหนวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศกึษาธิการที่ตองสอดคลอง
และขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการศึกษา ดังนี้  

1. ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ใหมากที่สุด สวนท่ีเหลือสงตอใหรัฐบาลตอไป  
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2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ  
3. ปรับลดภาระงานที่ไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง  
4. เรงปรับหลักสูตร/ตํารา แตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา  
5. ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา สามารถเขาทํางาน ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ใหทันป 2558 เพ่ือชวยแกปญหาวางงานและปญหา
สังคมได  

6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข  
7. ใชสื่อการเรียนการสอน กระตุนผูเรียนเพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหกับเด็ก  
8. ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ  
9. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง  
10. การเรียนไมใชเพื่อการสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิต สามารถอยูในยุคโลกไรพรมแดน  

แนวนโยบายดานการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง  
1. การจัดทําแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม  

1.1 ตองเขาใจจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของงานที่ปฏิบัติใหชัดเจน  
1.2 ตองมองภาพงานในอนาคตไดอยางชัดเจน สามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง และงานที่

ตองดําเนินการกอน/หลัง เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ  
1.3 ตองมีฐานขอมูลที่ดี ถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ตั้งแตหนวยงานยอยข้ึนมาจนถึงหนวยงานหลักและทันตอ

สถานการณ เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวศกึษาตองรูความตองการจางงานของตลาดแรงงาน ในแตละสาขาวิชา  
1.4 มีการวิเคราะหปญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาใหชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะหจะชวยใหการ

แกไขปญหามีความแมนยํามากขึ้น  
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล ใหคนหาสาเหตุปญหาการดําเนินงานที่ผานมา แลววิเคราะห
หาทางเลือกในการแกไขปญหา ที่หลากหลาย เชน ปญหาเรื่องอายุของผูเรียน ปญหาอยูที่ครู ปญหาอยูที่พอแม 
ปญหาอยูที่สภาวะแวดลอม ซึ่งบางครั้งไมสามารถแกไขไดดวยวิธีหนึ่งวธิเีดียว  
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดําริ  

3.1 ใหมีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในสวนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรงหรือมีสวน
เก่ียวของ  

3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ หรือ
พระบรมวงศานุวงศพระองคใดที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ หรือให การสนับสนุน ตองสามารถอธิบายท่ีมา 
เหตุผล และความสําคัญของโครงการใหนักเรียนนักศึกษารูและเขาใจหลักการแนวคิดของโครงการไดชัดเจน รวมทั้ง
ถายทอดใหเกิดการเรียนรูไดอยางดี  

3.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสวนที่เก่ียวของ โดยการ
เรียนรูทําความเขาใจและยึดเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พรอมทั้งสามารถเผยแพรขยายผลตอไปได  

3.4 สงเสริมใหมีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสรางอุดมการณรักชาติและสถาบันหลักของชาติ  
4. งบประมาณ  

4.1 งบลงทุน  
1) ใหเตรียมการดําเนินโครงการใหพรอมในไตรมาสแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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2) การใชงบประมาณ เมื่อไดรับแลวตองเรงดําเนินการตามแผนที่กําหนดเพ่ือใหเกิด การกระจาย
งบประมาณในพื้นที่  
4.2 งบกลาง  

1) ใหเสนอขอใชงบกลางอยางมีเหตุผลและใชเทาที่จําเปน  
2) ใหเกลี่ยงบประมาณปกติของสวนราชการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

4.3 การใชงบประมาณในการดําเนินงาน ตองเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได ซึ่งรัฐบาล จะแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐของกระทรวงศกึษาธิการ และชวยการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปรงใสและถูกตอง  

4.4 งานบางโครงการที่ตองมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ใหมี การบูรณาการกับ
หนวยงานภายนอก เพ่ือใหการใชงบประมาณคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
5. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร  

5.1 จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาชวยปฏิบัติงาน อาทิ การ
ประชุมทางไกล โปรแกรมไลน เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1) สรางความเขาใจภายในองคกรใหมากขึ้น  
2) ใหผูบริหารมีชองทางติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา สามารถถายทอดคําสั่งไปยัง หนวยรองและ

หนวยปฏิบัติไดทันที รวดเร็ว และทั่วถึง  
3) ใหมีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ และทดสอบระบบที่มีอยูเสมอ  

5.2 ทุกหนวยงานตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ อาทิ  
1) เสมาสนเทศ เปนการสื่อสารประชาสัมพันธภายในองคกร คือ การสรางความเขาใจภายในองคกร 

หนวยงาน  
2) ประชาสนเทศ เปนการประชาสัมพันธผานสื่อภายนอกองคกร คือ การสราง ความเขาใจกับ

ประชาชน  
6. อํานวยการเม่ือมีเหตุการณฉุกเฉิน  
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณที่สงผลกระทบตอสถานศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรยีน นักศึกษา ทั้งที่เกิดใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกลาวหาพฤติกรรมผูบริหาร การประทวงตอตานผูบริหาร นักเรียนเจ็บปวย
ผิดปกติ โรงเรียนถูกขูวางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดมาตรการ วิธีการ 
ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการปองกันแกไขปญหา ตลอดจนสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกผูเก่ียวของ ให
ทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซอมความเขาใจ อยูเสมอ ซึ่งเบื้องตนตองมีรายละเอียดดังนี้  

1) มีการจัดระบบและกําหนดผูปฏิบัติท่ีชัดเจน  
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาว  
3) สํารวจระบบที่มีอยูใหมีความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ  
4) ใหมีระบบการรายงานเหตุดวนตามลําดับขั้นอยางรวดเร็ว  

7. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
การประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน ใหเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดการศึกษา ใหครบวงจร เชน รวมกําหนด
หลักสูตรการเรียนการสอนใหนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานระหวางกําลังศึกษา และการรับเขาทํางานเมื่อสําเร็จ
การศกึษา  
8. ใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตาง ๆ ของแตละสวนราชการ  



26 
 

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหาดสองแคว 

8.1 ใหมีการทบทวนบทบาทหนาที่การปฏิบัติงานของหนวยงานระดบัพ้ืนที่ใหครบถวน  
8.2 กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ตองรูและสิ่งท่ียังไมรู ใหมีการแบงภารกิจงานใหชัดเจน  
8.3 กําหนดความตองการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ใหพอเพียง  

 
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ตองบรรลุตามวัตถุประสงค  

9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ตองดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด อยางมี
ประสิทธิผล เปนไปตามนโยบาย และเกิดประโยชนแกประชาชน  

9.2 การคัดเลือกกลุมเปาหมาย วิทยากร หรือสงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานในทุก ระดับ
ตองเปนผูที่มีความรูเหมาะสม เพ่ือใหไดผลการดําเนินงานที่มีคณุภาพ  
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
ใหเรงยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุมเปาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ใหมีความรูและ สามารถใชในการ
สื่อสารเพ่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมถึงคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  
11. ใหมีการนํา ICT มาใชในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอยางท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ  

11.1 ใหมีการดําเนินงานของศนูยศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการเขากับ
สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใชเปน
ชองทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  

11.2 จัดใหมี CEO ดาน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใชสือ่เพ่ือสราง ความเขาใจ ความสนใจ 
และการประชาสัมพันธดาน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”  
12. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย สงเสริมใหครผููสอนพัฒนาหรือตอยอดนวัตกรรมการ
เรียนการสอน การใชสื่อเทคโนโลยี ตาง ๆ จัดการเรียนการสอน การสรางความรูความเขาใจที่ดี ทําใหเด็กเกิดความ
สนใจเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
13. การดูแลรักษาสภาพแวดลอม  

13.1 ใหมีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาใหเรียบรอย เหมาะสม  
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ  
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหนวยงานและสถานศึกษา ตองจัดใหมีแผนรักษา ความปลอดภัยใหชัดเจน 

อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคภีัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและสภาพปญหา ภัยคกุคามของแตละพื้นที่ และมีการ
ซักซอมแผนอยางสม่ําเสมอ  
14. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  

14.1 ใหนอมนํากระแสพระราชดํารัส มาเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู  
14.2 ใหลดเวลาเรียนตอวันในชวงเวลาบาย เพ่ือใหเด็กไดใชเวลานอกหองเรียนเพ่ือการเรียนรูและเขารวม

กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือใหเกิดการผอนคลายและมีความสุข  
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  
ใหจัดระบบการประเมินผลงาน ความกาวหนา และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของครูผูสอนใหสามารถ
วัดผลไดจริงสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ทั้งดานความรู คุณลักษณะที่พึงประสงค และทักษะชีวิต  
16. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต  
ใหเรงรัดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใตและ  
สนับสนุนการดําเนินโครงการในสวนที่เก่ียวของ ใหบังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝนการกีฬาสูจังหวัดชายแดน
ภาคใต เปนตน  
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17. ครูควรมีขอมูลนักเรียนและผูปกครอง  
ใหจัดระบบการทําระเบียนขอมูลประวัติผูเรียนและผูปกครองใหเปนปจจุบัน เพ่ือเปนระบบดูแลนักเรียนและชวย
แกไขปญหาที่ตัวผูเรียนและครอบครัวเปนรายบุคคลได เชน ครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุ ภัยแลง อุทกภัยตาง ๆ และ
รวบรวมเปนขอมูลในภาพรวมของหนวยงานระดับพื้นที่ในการใหความชวยเหลือบรรเทาปญหาในรูปแบบที่เหมาะสม
ตอไป  

นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
1. นโยบายดานการปราบปรามทุจริต  

1.1 หามมิใหมีการซื้อขายตําแหนงหรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกยาย หรือ
ผลตอบแทนอันใด ที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  

1.2 หยุดการทุจริตภายในองคกรโดยเด็ดขาด หากพบขอมูล  
1) ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง  
2) ทําการตรวจสอบชองวางท่ีทําใหเกิดการทุจริตตามท่ีตรวจพบนั้น ๆ และทําการแกไข  
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการตาง ๆ ควบคุมเพื่อไมใหเกิดการทุจริตขึ้นอีก  

1.3 ดําเนินการสุมตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหนวยงานใด ผูบังคับบัญชาหนวยงานตามลําดับชั้นตองมี
สวนรวมรับผิดชอบดวย ฐานปลอยปละละเลยใหเกิดการกระทําผิดดังกลาว  
2. นโยบายดานสวัสดิการ  

2.1 การสอบบรรจุ แตงตั้งโยกยาย ใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม  
2.2 ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูใหครอบคลุมทุกดาน ไมเฉพาะกรณีเสียชีวิต
เทานั้น เพ่ือชวยใหครูไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2.3 เรื่องหนี้สินของครู สงเสริมใหครูมีจิตสํานึกรูจักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
รูจักใช รูจักเก็บ สรางเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอการเรียนการสอน  
3. นโยบายดานการจัดการขยะ  

3.1 ใหสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการโรงเรียนขยะ
ใหเพ่ิมมากขึ้น  

3.2 ใหสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูกจิตสํานึกแก
ผูเรียนทุกระดับ ใหลดการทิ้งขยะ รูจักการคัดแยกประเภทขยะ และการกําจัดขยะ ที่ถูกตอง  
4. นโยบายดานการดูแลรักษาสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑ  
ใหมีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสรางและครุภัณฑใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

4.1 ระบบการจัดหาและแจกจายครุภัณฑ ใหใชหลักตรรกะในการดําเนินการ ตามเหตุผลและความ จําเปน
ของหนวยงาน  

4.2 ระบบการซอมบํารุง ใหจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจสรางระบบการดูแลซอมบํารุง ตรวจสอบวงรอบ  
การใชงาน กําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน มีการเชื่อมโยงและรวมมือกับหนวยงานที่มีทักษะในการซอมบํารุง  

4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ใหจัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ตรวจ
สภาพไมใหทรุดโทรมอยางตอเนื่อง  

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. การแกไขปญหาเด็กประถมศึกษา อานไมออกเขียนไมได  
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1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกดคํา โดยใชแนวการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)  

2) กําหนดเปาหมายใหนักเรียนชั้น ป.1 ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.2 ขึ้นไปตองอานคลองเขียนคลอง  
2. การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ  

1) ตองมีฐานขอมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน  
2) เด็กที่ออกกลางคันตองมีขอมูลและติดตามดูแลใหไดรับการศึกษาภาคบังคับตอเนื่อง หรือออกไปทํางาน

ตองสงเสริมใหไดรับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือขายประสานการติดตามอยางเปนระบบ  
3. ใหทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  

1) ลดเวลาเรียนตอวัน ลดการบานนักเรียน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข ไมมีกิจกรรม เพ่ิมภาระนักเรียนใน
เวลาที่เหลือ  

2) ใหผูเรียนไดใชเวลานอกหองเรียนเพ่ือการเรียนรู และเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึน ตามความถนัดและ
ความสนใจของผูเรียนใหมากข้ึน เพ่ือใหผอนคลายและมีความสุข  

3) ใหผูเรียนไดรูจักคิด ปฏิบัติ มากกวาทองจาเพ่ือการสอบอยางเดียว เพ่ือสรางภูมิตานทานใหกับเด็กยุคโลก
ไรพรมแดน  
4. การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  
โรงเรียนที่มีครูสอนไมครบชั้นเรียน ใหจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Information 
Technology : DLIT) อยางจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเปนโรงเรียนตนทางที่มี
คุณภาพ  
5. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
ใชโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ดวยการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLIT)  
6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน  
ใหหาความสมดุลระหวางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ตองเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัด
สรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากสวนกลางเพ่ือชวยลดภาระครู หรือนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุน  
 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานเปนการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพ่ือใหการศึกษาของประเทศไทย มีคณุภาพ
มาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย ใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและ
ทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม เปนพ้ืนฐานสําคัญในการเรียนรูระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้  
1. เรงรัดปฏิรูปการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ัง
ระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  
2. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และดอยโอกาส มีความรู 
และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน เขียน และการคิด เพ่ือใหมีความพรอมเขาสู
การศกึษาระดับสูง และโลกของการทํางาน  
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3. เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธกับเนื้อหา ทักษะ 
และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวยมาตรฐานการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ 
สภาพแวดลอมการเรียนรู  
4. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูที่มีความสามารถและทักษะท่ี
เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศกึษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเปนผูนํา
ทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน สรางความมั่นใจและไววางใจ 
สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลท่ีเกิดกับนักเรียน ที่สอดคลองกับวิชาชีพ  
5. เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนองคกรคณุภาพที่แข็งแกรงและมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ
ใหบริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศกึษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคณุภาพและมาตรฐานไดเปนอยางดี  
6. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล  
7. สรางระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีขอมูลสารสนเทศ และขาวสารเก่ียวกับ
กระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม  
8. การสรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการที่ดีทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค เรงรัด
การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียน  
9. เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุงเนนความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม ปราศจากคอรรัปชั่น ใหเปนปจจัย
หนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สรางภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความ
รับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาที่  
10. มุงสรางพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษานําการแกปญหา
สําคัญของสังคม รวมทั้งปญหาคอรรัปชั่น  
11. ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมไดคุณภาพ เพ่ือไมให
ผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มกีลยุทธ ดังตอไปนี้  

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท  
กลยุทธที่ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหได  

รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
กลยุทธที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  

ผลผลิต  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการดําเนินงาน 6 ผลผลิต คือ  

1. ผูจบการศกึษาระดับกอนประถมศึกษา  
2. ผูจบการศกึษาภาคบังคบั  
3. ผูจบการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย  
4. เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
5. เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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6. ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ  
 
โดยมีหนวยกํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษา คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา จํานวน 183 
เขต สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และสํานักงาน บริหารการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเปนหนวยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือใหภารกิจ ดังกลาว สามารถตอบสนองสภาพปญหาและรองรับ
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
และยุทธศาสตรการปฏิรูป การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จุดเนนการดําเนินงานของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดกําหนดจุดเนนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้  

1. จุดเนนดานผูเรียน  
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. จุดเนนดานการบริหารจัดการ  

 

สวนที่ 1 จุดเนนดานผูเรียน  
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้  

1.1.1 นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญา ที่
สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข  

1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3  

1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถดานภาษา อานออก เขียนได ดาน คํานวณ 
และดานการใชเหตุผลที่เหมาะสม  

1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจ สู
อาชีพ ดวยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผูประกอบอาชีพตาง ๆ (ผูปกครอง ศิษยเกา สถานประกอบการใน / 
นอกพ้ืนที่) และไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะการสื่อสารอยาง 
สรางสรรคอยางนอย 2 ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู เหมาะสม
ตาม ชวงวัย  
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง สังคมที่

เหมาะสม  
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอื่นได  
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง  
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน และสามารถ

ปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  
1.3 นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนา เต็มศักยภาพเปนรายบุคคล ดวย

รูปแบบที่หลากหลาย  
1.3.1 เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบ ที่หลากหลายตามหลักวิชา  
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1.3.2 เด็กดอยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรูของหลักสูตร และอัตลักษณแหงตน  

1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  

1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องคกร
วิชาชีพ องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ไดรับการพัฒนาอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน  

1.3.5 เด็กกลุมท่ีตองการการคุมครองและชวยเหลือเปนกรณพีิเศษ ไดรับการคุมครองและชวยเหลือ
เยียวยา ดวยรูปแบบที่หลากหลาย  

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถ่ินทุรกันดาร ไดรับการศกึษาและพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  

สวนที ่2 จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศกึษา  
2.1 ครูไดรับการพัฒนาองคความรู และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  

2.1.1 ครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบตางๆ และการวัดประเมินผล 
ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล  

2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารอยาง
เหมาะสม  

2.1.3 ครูไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
และครูทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืน ๆ ตามความพรอมของโรงเรียน  

2.1.4 ครูสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชน
แหงการเรียนรู  

2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน  
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนคร ูการเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่น

ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
2.2 ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน  
2.4 องคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ วางแผน และสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม  

สวนที ่3 จุดเนนดานการบริหารจัดการ  
3.1 สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการโดย

มุงเนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน  
3.1.1 โรงเรียนที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนต่ํา

กวาคาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไข ชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศกึษาทําหนาที่สงเสริมสนับสนุน และเปนผูประสานงานหลัก ใหโรงเรียนทําแผนพัฒนาเปนราย โรง 
รวมกับผูปกครองชุมชน และองคกรอื่นๆ ที่เก่ียวของ  

3.1.2 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษา  

3.1.3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาระบบชวยเหลือ กํากับ ติดตามตรวจสอบ การ บริหาร
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อยางจริงจัง และตอเนื่อง  
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3.1.4 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
อัตราการออกกลางคนัลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อยางจริงจัง และตอเนื่อง  
3.2 หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3.2.1 หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับทั้งสวนกลาง 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมใหทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษา  

3.2.2 หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับทั้งสวนกลาง 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิสัยทัศน 
สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสรมิใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

เปาหมาย 
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและคุณลักษณะของผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพล
โลกที่ด ี
2. ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกลทุรกันดารไดรับ
การศกึษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลย ี
4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทางวิชาการ มีสํานึก
ความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 
5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผูเก่ียวของใน
การจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรูใน 
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ทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม 
6. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม ใชขอมูล
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ 
7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให
สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการ
รายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
นโยบายที 5 เพมิประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
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บทที่  4 

กลยุทธ และ ยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษา 
โรงเรียน บานหาดสองแคว 

 

วิสัยทัศน(Vision) 

       ภายในป 2566 โรงเรียนบานหาดสองแคว มุงสรางตนกลานักประดิษฐ คิดดวยภูมิปญญา 

ศรัทธาคานิยม ชุมชนรวมบริหาร จัดการดวยเทคโนโลยี ครูดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

             พันธกิจ (Mission) 

1.มุงใหผูเรียนรักงานประดิษฐ รักการทํางาน ฝกใหผูเรียนคิดเปนระบบ คิดดวยภูมิปญญาตลอดจนการเรียน

ดวยตัวเอง 

2.ปลูกฝงคานิยมคนไทยใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณภาพ ตามหลักคานิยม 12 ประการ 

3.บริหารและพัฒนาโดยชุมชนมีสวนรวม ใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ  ตามองคกร 

4.มุงใหครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนครูดีมีคุณภาพ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
เปาประสงค 
(Purpose) 
 1. ผูเรียนเปนนักประดิษฐท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถพิเศษ 
2. ผูเรียนเปนนักคิด คิดเปนระบบ คิดดวยภูมิปญญา ใฝเรียนรู 
3. ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม ตามหลักคานิยม 12 ประกําร 
4. ผูเรียนมีมาตรฐํานการศึกษาตามที่กระทรวงกําหนด 
5. ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน 
6. มีระบบเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือใชการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
7. ครูและบุคลากรมีความรูความสํามรรถและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
8. ครูมีใจรักในการใหบริการผูเรียน และชุมชนครดูมีีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

กลยุทธของโรงเรียน 
 

1. กลยุทธระดับองคกร 
กลยุทธที ่1   พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

กลยุทธที ่2   สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม 

กลยุทธที ่3   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 

กลยุทธที ่4   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กรอบแผนกลยุทธ 

 

 

กลยุทธระดับองคกร กลยุทธระดับแผนงาน วัตถุประสงคเชิง

จุดมุงหมาย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

กลยุทธที่ 1 

 

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1.1.พัฒนาคุณภาพผูเรียน

สูนักประดิษฐ 

1.2.เสริมสร้ําง

ประสิทธิภาพ

ความสามารถพิเศษ 

ผูเรียนเปนนักประดิษฐที่มี

คุณภาพ มีความสามารถ

พิเศษ 

รอยละของผูเรียนเปนนัก

ประดิษฐที่มีคุณภาพ มี

ความสามารถพิเศษ 

 1.3.พัฒนากระบวนการคิด

ของผูเรียนแบบโครงงาน 

1.4.เสริมสร้ําง

ประสิทธิภาพความรู

ผูเรียนดวยภูมิปญญา 

1.5.สงเสริมผูเรียนใหรัก

การอาน ใฝเรียนรู 

ผูเรียนเปนนักคิด คิดเปน

ระบบ คิดดวยภูมิปญญา

ใฝเรียนรู 

รอยละของผูเรียนเปนนัก 

คิด คิดเปนระบบ คิดดวย 

ภูมิปญญํา ใฝเรียนรู 

 

กลยุทธที่ 2 

 

สงเสริมใหผูเรียนเปนคน 

ดี มีคุณธรรม 

 

 

 

2.1.สงเสริมผูเรียนใหมี

คุณธรรม จริยธรรม 

2.2.สงเสริมผูเรียนใหมี

สุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่

สมบูรณ 

2.3.ปลูกฝงคานิยม 12

ประการใหผูเรียน 

 

ผูเรียนเปนคนดี มีคุณภาพ 

ตามหลักคานิยม 12

ประการ 

 

รอยละของผูเรียนเปนคน

ดีมีคุณภkพ ตkมหลักคk

นิยม 12 ประการ 

กลยุทธที่ 3 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
3.1.บริหารแบบมีสวนรวม ชุมชนมีสวนรวมในการ รอยละของการมีสวนรวม
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บริหารจัดการองคกร โดยทุกภาคสวน บริหารและพัฒนาโรงเรียน ในการบริหารและพัฒนา 

โรงเรียนของชุมชน 

 3.2 พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

มีระบบเทคโนโลยี

สมัยใหมเพ่ือใชการบริหาร

จัดการ 

และการจัดการเรียนการ

สอน 

รอยละของระบบ

เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใช 

การบริหารจัดการ และ

การจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธที่ 4 

พัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

4.1.สงเสริมครูพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

4.2.สงเสริมครูมุงสูความ 

เชี่ยวชาญ 

ครูและบุคลากรมีความรู 

ความสามารถและพัฒนา 

ตนเองอยูเสมอ มุงสูความ 

เชี่ยวชาญ 

 

รอยละของครูและ 

บุคลํากรมีควํามรู 

ความสามารถและพัฒนา 

ตนเองอยูเสมอ มุงสูความ 

เชี่ยวชาญ 

 

 4.3.สรางจิตสํานึกใหครู
เอาใจใส รักการบริการ
ผูเรียนและชุมชน 

 

ครูมีใจรักในการใหบริการ 

ผูเรียน และชุมชน 

 

รอยละของครูมีใจรักใน 

การใหบริการผูเรียน และ 

ชุมชน 

 

 

 

โครงสรางแผนงานและโครงการ ปงบประมาณ 2562-2565 

 
กลยุทธที่ 1  พัฒนาคุณภาพ 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 
2562 2563 2564 2565 

1.1.พัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนสูนักประดิษฐ 
1.2.เสริมสร้ําง
ประสิทธิภาพ
ความสามารถพิเศษ 

1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
  - ติวสอบ NT 
  - ติวสอบ O-Net 
2. สงเสริมความเปนเลิศทาง
วิชาการ 

1.1 รอยละของผูเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิทํางกํา
รเรียนเพ่ิมขึ้น 
 
1.2 รอยละของผูเรียน
ผลสัมฤทธิตาม
เปาหมายท่ีกําหนด 

65 
 
 
 
60 
 
 

75 
 
 
 
70 
 
 

85 
 
 
 
75 
 
 

100 
 
 
 
100 
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1.3.พัฒนา
กระบวนการคิดของ
ผูเรียนแบบโครงงาน 
1.4.เสริมสร้ําง
ประสิทธิภาพความรู
ผูเรียนดวยภูมิปญญา 
1.5.สงเสริมผูเรียนให
รักการอาน ใฝเรียนรู 

  - แขงขันศิลปหัตกรรม
นักเรียน 
3. พัฒนาการเรียนการสอน
และงานดาน ICT 
4. หองสมุดรักการอาน 
5. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 
เสริมทักษะการทํางาน การ
ดํารงชีวิต และทักษะชีวิต 
6. ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

 
1.3 รอยละของผูเรียน
เปนนักสืบไซเบอร 
(ICT)  
1.4 รอยละของผูเรียน
อํ่านออกเขียนได 
1.5 รอยละของผูเรียน
เปนนักคิดดวยภูมิ
ปญญา 
1.6 รอยละของผูเรียน
มีประสิทธิภาพมี
ความสามารถพิเศษ 

 
65 
 
 
60 

 
75 
 
 
65 

 
80 

 
100 

 
 
กลยุทธที่ 2  สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 
2562 2563 2564 2565 

2.1.สงเสริมผูเรียนให
มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.2.สงเสริมผูเรียนให
มสีุขภาพกาย สุขภาพ
ใจ ที่สมบูรณ 
2.3.ปลูกฝงค่ํานิยม 12 
ประการใหผูเรียน 

1.คุณธรรมพ้ืนฐาน 12 
ประการ 
- อบรมคุณธรรมจริยธรรม 
2. วันสําคัญตางๆ 
  - วันไหวคร ู
  - วนัแมแหงชาต ิ
  - วนัสุนทรภูและวัน
ภาษาไทย 
  - วนัอาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา 
  - วันครสิตมาส 
  - วนัเด็กแหงชาติ 
3.กิจกรรมลูกเสือ – ยุว
กาชาด 
  - วนัสถาปนาลูกเสือ 
  - ลูกเสือตานยาเสพติด 
  - วันวชิราวุธ 
  - อยูคายพักแรมลูกเสือ - 
ยุวกาชาด 
  - เดินทางไกลลูกเสือสํารอง 

1.2.1 รอยละของ
ผูเรียนที่มีความ
ประพฤติดีอยูใน
ระเบียบวินัยของ
โรงเรียน 
1.2.2 รอยละของ
ผูเรียนเขาใจ ตระหนัก 
หวงแหนและรวม
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 
1.2.3 รอยละของ
ผูเรียนสามารถเรียนรู
และปรับตัวกับ
วัฒนธรรมตาง ๆได 
1.2.4 รอยละของ
ผูเรียนมีสุขภาพและ
พลานามัย 
แข็งแรงตามเกณฑ 

60 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
65 
 
 
 
65 
 

65 
 
 
 
 
65 
 
 
 
 
70 
 
 
 
70 

75 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 
75 
 
 
 
75 

95+ 
 
 
 
 
90+ 
 
 
 
 
90+ 
 
 
 
100 
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กลยุทธที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 
2562 2563 2564 2565 

3.1.บริหารแบบมีสวน
รวมโดยทุกภาคสวน 
3.2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
เพ่ือการบริหาร 

1. การประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 
2. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
4.สานสัมพันธบาน - 
โรงเรียน 
   - ประชุมชี้แจงผูปกครอง
นักเรียน 
   - กิจกรรมเยียมบาน
นักเรียน 
5. จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
6.เสริมสรางความปลอดภัย 
ในชีวิต 
7. อาหารกลางวันนักเรียน 
8. โครงการอาหารเสริม  
(นม) 
9. พัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่ 
10.พัฒนาจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียน 
11.สงเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2. รอยละมาตรฐาน
การศกึษาที่ผานการ
ประเมินในระดับดีมาก
ขึ้นไป 
 2.1 รอยละของ
หนวยงานยอยมีการ
บริหารจัดการดวย
ระบบคุณภาพ 
2.2 รอยละของ
แผนงาน/โครงการที่
บรรลุผลตาม 
ระบบคุณภาพ 
2.3 รอยละของความ
เหมาะสมและ
สอดคลอง 
ของหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

65 
 
 
 
60 
 
 
 
60 
 
 
 
65 

70 
 
 
 
65 
 
 
 
65 
 
 
 
70 

75 
 
 
 
70 
 
 
 
75 
 
 
 
75 

95+ 
 
 
 
100 
 
 
 
80+ 
 
 
 
95+ 
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กลยุทธที่ 4  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 
2562 2563 2564 2565 

4.1.สงเสริมครูพัฒนา
ตนเอง 
อยางตอเนื่อง 
4.2.สงเสริมครูมุงสู
ความเชี่ยวชาญ 
 

1. พัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
  - เขารับอบรม ประชุม  
สัมมนา 

4. รอยละของครูและ
บุคลากรไดรับความรู   
    และประสบการณ
ในการปฏิบัติงานอยาง 
    มีประสิทธิภาพ 

60 65 75 95+ 
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บทที่  5 

การควบคุมกลยุทธ 
โรงเรียนบานหาดสองแคว 
แผนควบคุม กํากับ ติดตาม 

1. การกํากับติดตาม 
 1. โรงเรียนไดจัดระบบการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรม โดยติดตามใน
เรื่องข้ันตอนการดําเนินงาน วิธีการดําเนินงาน บุคลากรที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดําเนินงาน และการใช
งบประมาณ 
 2. โรงเรียนมอบหมายใหหัวหนางานในแตละฝาย นําเสนองานกอนการดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงาน
และหลังการดําเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือดูความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 

2. การตรวจสอบ 
 1.การตรวจสอบภายใน โรงเรียนจัดใหมีการตรวจสอบภายใน เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การควบคุมดูแลการใชงบประมาณ และประเมินผลในทุกภาค
เรียน 
 2. การตรวจสอบภายนอก  โรงเรียนจัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา(องคการมหาชน) และการตรวจสอบจากภาคี
เครือขาย ผูอุปถัมภโรงเรียน 
 

3.  การรายงาน 
1. โรงเรียนมอบหมายใหหัวหนางานในฝาย ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ทุกภาคเรียน 
2. โรงเรียนจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( SAR ) เสนอตอหนวยงานตนสังกัดผูเก่ียวของและเผยแพรตอ
สาธารณชนทุกป 
3.รายงานผลการดําเนินงานภาพรวมโรงเรียนประชารัฐที่เปนเอกสารและในรูปของระบบออนไลน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


