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ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 1
บทนา
ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดกำรจัดระบบ
โครงสร้ำงและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ โดยยึดหลักกำร กำรมีเอกภำพด้ำนนโยบำยและมีควำมหลำกหลำย
ในกำรปฏิบัติ มีกำรกระจำยอำนำจไปสู่เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรกำหนดมำตรฐำนและจัดระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ มีหลักกำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องระดมทรัพยำกรต่ำง ๆ มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ กำรมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 เป็นหน่วยงำนที่เกิดขึ้น เพื่อรองรับ
กำรกระจำยอำนำจจัดกำรศึกษำ จำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นหน่วยงำนที่
รองรับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งนี้ในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำหนดให้มีกำร
บริหำรโดยองค์คณะบุคคลและกำรมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรในระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ และคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งจะดำเนินงำนตำมภำรกิจให้บรรลุเป้ำหมำยและได้ผลผลิตตำมนโยบำย
ของรัฐบำล ของกระทรวงศึกษำธิกำรและของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้นั้น จำเป็นต้อง
มีกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดจุดมุ่งหมำยหรือทิศทำงองค์กรที่ควรจะเป็นภำยในระยะเวลำ 4 ปี และ
กำหนด กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงกำรและกิจกรรมในกำรดำเนินงำนแต่ละปีที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
แก่ประชำกรวัยเรียนทุกคนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
ดังนั้นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 จึงได้จัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพ.ศ. 2555 - 2558 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน

สภาพทั่วไป
สภาพภูมิประเทศ
เทศบำลเมืองเบตง และอำเภอธำรโต ตั้งอยู่ในแนวเทือกเขำสันกำลำคีรี ทำงตอนใต้สุดของ
ประเทศไทย ลักษณะของพื้นที่คล้ำยหัวหอกที่พุ่งไปอยู่ในดินแดนประเทศอื่น พื้นที่ประกอบด้วย
ที่รำบสูง เนินเขำ ลุ่มน้ำ โดยสภำพทั่วไป พื้นที่สูงกว่ำระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 1,900 ฟุต พื้นที่ของอำเภอ
เบตงตั้งอยู่ในหุบเขำ มีลักษณะเหมือนแอ่งกระทะ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขำน้อยใหญ่มีลำคลองสำคัญไหลผ่ำน
ใจกลำงเมืองเบตง คือ คลองเบตง ไหลจำกทิศตะวันตกไปทำงทิศตะวันออก แล้วไปบรรจบกับแม่น้ำ ปัตตำนี
จำกลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขำ จึงเป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำสำยสำคัญของจังหวัดยะลำและภำคใต้ คือ
แม่น้ำปัตตำนี เป็นที่ตั้งของเขื่อนบำงลำง มีควำมสำคัญคือ ผลิตกระแสไฟฟ้ำให้พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
และแก้ปัญหำน้ำท่วมตัวเมืองยะลำ
สภาพภูมิอากาศ
สภำพภูมิอำกำศโดยทั่วไป อยู่ภำยใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอำกำศร้อนชื้นตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมำณ 27.5 -28.5 องศำเซลเซียส
มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน (ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมกรำคม – เมษำยน/ ฤดูฝนอยู่ในช่วงเดือน
พฤษภำคม – ธันวำคม)
สภาพเศรษฐกิจ
สภำพเศรษฐกิจของอำเภอเบตง โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจอยู่กับกำรค้ำ กำรบริกำร
กำรเกษตร ประชำกรกว่ำร้อยละ 80 มีอำชีพกำรเกษตร โดยเฉพำะอำชีพกำรทำสวนยำงพำรำเป็นพืช
เศรษฐกิจ อำชีพรองลงมำ คือ กำรประกอบอำชีพทำงธุรกิจกำรท่องเที่ยวร้อยละ 18 และสวนผลไม้ ร้อย
ละ 2 อำเภอเบตงมีพื้นที่ปลูกยำงพำรำถึง 400,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.88 ของพื้นที่กำรเกษตร ผลิตยำง
ได้มำกกว่ำอำเภออื่น ๆ ของจังหวัดยะลำ คิดเป็นมูลค่ำมำกกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ย
ประมำณ 60,0000 บำท/คน/ปี ประกอบกับมีกำรส่งออกสินค้ำผ่ำนด่ำนพรมแดนอำเภอเบตง จังหวัดยะลำ
นับว่ำเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่สำมำรถส่งสินค้ำและผลผลิตไปยังตลำดภำยในประเทศมำเลเชีย และไปยังตลำดใน
ภูมิประเทศตะวันออกกลำง อินเดีย และยุโรป โดยผ่ำนท่ำเรือปีนัง ส่วนสภำพเศรษฐกิจของอำเภอธำรโต
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร

สภาพทางสังคม
สภำพสังคมของอำเภอเบตง และอำเภอธำรโต ประกอบด้วยชนกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม คือ
คนไทยนับถือศำสนำอิสลำมประมำณร้อยละ 51 มีภำษำยำวีท้องถิ่นใช้สื่อสำรในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 47
เป็นกลุ่มคนไทยซึ่งนับถือศำสนำพุทธ และไทยเชื้อสำยจีน อีกประมำณร้อยละ 2 เป็นกลุ่มที่นับถือศำสนำ
คริสต์และฮินดู ซึ่งเป็นกำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรมที่หลำกหลำยแต่สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข
ด้านคมนาคมและขนส่ง
กำรคมนำคม ในเขตเทศบำลมีกำรคมนำคมขนส่งที่สำคัญหนึ่งเส้นทำง คือ ทำงบกตำม
เส้นทำงหลวงหมำยเลข 410 ถนนสุขยำงค์ ส่วนถนนในเขตเทศบำล มีจำนวน 58 สำย รวมควำมยำวทั้งสิ้น
35,422 เมตร กำรสัญจรทำงน้ำ ที่ใช้เป็นทำงสัญจรไม่มี เนื่องจำกสภำพของแม่น้ำลำคลอง ไม่สำมำรถใช้
กำรคมนำคมได้
กำรประปำ เทศบำลเมืองเบตงอำศัยน้ำประปำจำกสำนักงำนกำรประปำเบตง แหล่งน้ำดิบที่
ใช้ในกำรผลิต และแหล่งน้ำสำรองจำกคลองเบตง และคลอง กม. 7
กำรไฟฟ้ำ ภำยในเขตเทศบำลอำศัยกำรบริกำรทำงด้ำนกำรไฟฟ้ำจำกสำนักงำนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค อำเภอเบตง โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำในเขตเทศบำล 6,721 ครัวเรือน
การปกครอง
กำรปกครองแบ่งออกเป็น 2 อำเภอ 9 ตำบล 2 เทศบำล 8 อบต.
ตาราง 1 แสดงกำรแบ่งเขตกำรปกครองจังหวัดยะลำ
อาเภอ
เบตง

ธารโต

ตาบล
1. ตำบลเบตง
2. ตำบลยะรม
3. ตำบลธำรน้ำทิพย์
4. ตำบลตำเนำะแมเรำะ
5. ตำบลอัยเยอร์เวง
1. ตำบลธำรโต
2. ตำบลแม่หวำด
3. ตำบลบ้ำนแหร
4. ตำบลคีรีเขต

เทศบาลตาบล
1. เทศบำลเมืองเบตง

อบต.
1. อบต.ยะรม
2. อบต.ธำรน้ำทิพย์
3. อบต.ตำเนำะแมเรำะ
4. อบต.อัยเยอร์เวง

1. เทศบำลตำบลคอกช้ำง

1. อบต.ธำรโต
2. อบต.แม่หวำด
3. อบต.บ้ำนแหร
4. อบต.คีรีเขต

รวม
9 ตำบล
2 เทศบำล
8 อบต.
ที่มำ : ข้อมูลกำรแบ่งเขตกำรปกครอง ที่ว่ำกำรอำเภอเบตง , ที่ว่ำกำรอำเภอธำรโต

สภาพการจัดการศึกษา
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำยะลำ เขต 3 เป็ น หน่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ล
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม และประสำนกำรจั ดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ หน่ว ยงำน องค์กรและบุคคลต่ำง ๆ
ที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เป็นไปตำมนโยบำยและได้มำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 3 จึงเป็นเสมือนหน่วยอำนวยควำมสะดวกให้กับสถำนศึกษำ และหน่วยงำนจัด
กำรศึกษำอื่น ๆ ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงคล่องตัวมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถให้บริกำรทำงกำรศึกษำ
ได้อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเป็นธรรมตลอดจนบริหำรงำนโดย 3 องค์คณะบุคคลที่เรียกว่ำ คณะกรรมกำร
เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ คณะอนุ ก รรมกำรข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ และ
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ โดยมีอำนำจกำรบริหำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ดังนี้
คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

สำนักงำนเขตพื ้นทีก่ ำรศึกษำ

คณะกรรมกำรเขตพื ้นที่กำรศึกษำ

หน่วยตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล

กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

กลุ่ม
นโยบาย
และแผน

งาน
งบประมาณ

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขันพื
้ ้นฐำน

สถำนศึกษำ

งาน
วิชาการ

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

งาน
บริหารงาน
บุคคล

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป

เขตพื้นที่บริการ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 ดูแลรับผิดชอบสถำนศึกษำภำครัฐ
ในเขตอำเภอ 2 อำเภอ คือ อำเภอธำรโต และ อำเภอเบตง
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสถานศึกษา
1. ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
2. รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
3. ข้ำรำชกำรครู
4. ลูกจ้ำงประจำ
5. พนักงำนรำชกำร(ทุกประเภท)
6. ครูอัตรำจ้ำง (ครูวิกฤต,ครูวิทย์ฯคณิตฯ)
7. พนักงำนธุรกำร
8. พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
9. วิทยำกรสอนศำสนำอิสลำม(รำยเดือน)
10. นักกำรภำรโรง(ลูกจ้ำงชั่วครำว)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
2. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2)
4. ศึกษำนิเทศก์

จานวน
666
28
8
337
29
134
23
18
31
45
13
53
1
5
11
2

5. ลูกจ้ำงประจำ(ช่วยรำชกำร)
1
6. พนักงำนรำชกำร(ช่วยรำชกำร)
2
7. ลูกจ้ำงชั่วครำว
31
รวม
719
ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2554 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3

จานวนโรงเรียน / ครู / นักเรียน ทุกสังกัด
จานวน
โรงเรียน
ครู นักเรียน
1 สพฐ.
36
472 10,810
33
373
8,631
- สพป.
3
99
2,179
- สพม.
2 เอกชน
7
185
5,813
3 ตชด.
3
16
185
4 เทศบำล
5
46
453
5 อำชีวศึกษำ
1
36
467
6 ปอเนำะ
2
8
170
7 ตำดีกำ
41
232
4,747
ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2554 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
ที่

สังกัด

จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดโรงเรียนเปรียบเทียบตามปีการศึกษา
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ปีการศึกษา
2552
2553
2554
อ.เบตง อ.ธารโต อ.เบตง อ.ธารโต อ.เบตง อ.ธารโต
สถำนศึกษำ ขนำดที่ (1 – 120 คน)
7
5
8
5
7
6
สถำนศึกษำ ขนำดที่ (121 - 200 คน)
4
2
3
2
4
1
สถำนศึกษำ ขนำดที่ (201 - 300 คน)
4
4
4
4
4
2
สถำนศึกษำ ขนำดที่ (301 - 499 คน)
2
2
2
2
1
3
สถำนศึกษำ ขนำดที่ (500 – 1499 คน)
3
2
3
2
3
2
สถำนศึกษำ ขนำดที่ (1500 - 2499 คน)
1
1
สถำนศึกษำ ขนำดที่ (> = 2500คน)
รวม
21
15
21
15
19
14
รวมทั้งสิ้น
36
36
33
ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2554 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
สถานศึกษาจาแนกตามขนาด
จานวนนักเรียน

จานวนโรงเรียนในสังกัดจาแนกตามระดับการศึกษา
อาเภอ
เบตง
ธารโต
รวม
1
ประถมศึกษำ(อ.1 – ป.6)
15
11
26
2
ขยำยโอกำส (อ.1 – ม.3)
4
3
7
รวม
19
14
33
ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2554 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3

ลาดับที่

ระดับการศึกษา

จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับชั้น เปรียบเทียบตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ลาดับที่ ระดับการศึกษา
2552
2553
2554
อ.เบตง อ.ธารโต อ.เบตง อ.ธารโต อ.เบตง อ.ธารโต
1
ก่อนประถมศึกษำ
1,018
717
1,302
775
1,349
864
2
ประถมศึกษำ
3,498 2,229 3,423
2,333
3,519
2,362
3
มัธยมศึกษำตอนต้น
1,304
338
1,387
336
347
190
4
มัธยมศึกษำตอนปลำย
703
90
2,117
113
รวม
6,523 3,364 8,229
3,557
5,215
3,416
รวมนักเรียนทั้งสิ้น
9,887
11,786
8,631
ที่มำ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2554 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา
(SWOT Analysis)

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการศึกษา (SWOT Analysis)
สรุปผลการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์แบบ C-PEST
ด้านพฤติกรรมของลูกค้า C : Customer Behaviors/Competitors Factors
โอกาส
อุปสรรค
1.ผู้รับบริกำรมีจำนวนน้อย ทำให้กำรบริกำร
1.สภำพภูมิศำสตร์ยำกต่อกำรติดต่อประสำนงำนของ
ได้อย่ำงทั่วถึง
ผู้ปกครอง นักเรียน
2. ทรัพยำกรทำงด้ำนบุคลำกรมีวัยวุฒิและคุณวุฒิ
2.ควำมเร่งด่วนของงำน ทำให้กระทบต่อกำรเรียนกำร
ด้ำนเทคโนโลยี (ICT)ส่งผลให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีใน สอน พร้อมทั้งเสียโอกำสในกำรได้รับงบประมำณกำร
กำรจัดกำรเรียนรู้
บริหำรจัดกำร
3.โรงเรียนและชุมชนมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
3. กำรมอบหมำยงำนไม่ตรงกับคุณวุฒิและ
ด้ำนกำรศึกษำ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร
4.ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผู้ปกครองมีควำมสนใจและ 4.กำรย้ำยถิ่นฐำนของผู้ปกครองส่งผลกระทบต่อกำร
สนับสนุนในเรื่องกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เรียนกำรสอนเนื่องจำกนักเรียนขำดควำมต่อเนื่องใน
5. หน่วยงำนท้องถิ่นมีควำมพร้อมให้กำรส่งเสริม
กำรเรียน
สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำเป็นอย่ำงสูง
5.กำรย้ำยของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพของผู้เรียนและงำนในหน้ำที่
6.กำรเปลี่ยนแปลงระดับผู้บริหำรเขตพื้นที่และ
โรงเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
7. พรบ.กำรศึกษำ นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี จัดเงิน
อุดหนุนรำยหัวให้โรงเรียนเอกชนสูงกว่ำทำให้
ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน
ด้านการเมืองและกฎหมาย P : Political and Legal Factors
โอกาส
อุปสรรค
1. หลักสูตรกำรศึกษำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 1. กำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยทำงกำรเมืองใน
ท้องถิ่น
ปัจจุบัน ทำให้รัฐบำลขำดควำมมั่นคงและเสถียรภำพ
2. นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ ของรัฐบำล ส่งผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำนตำม
ส่งผลให้ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองบำงส่วน
นโยบำย
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในกำร
2. กำรกำหนดกิจกรรมของส่วนกลำงมีมำกเกินไป
ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับในพื้นที่ ส่งผลให้เขตพื้นที่กำรศึกษำไม่สำมำรถดำเนินงำน
เขตบริกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของพื้นที่
4. กลุ่มชุมชน ภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นองค์กรที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรศึกษำของผู้เรียน
5. กฎหมำยกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก
ทำให้เป็นโอกำสในกำรพัฒนำกำรศึกษำ

สรุปผลการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์แบบ C-PEST (ต่อ)
ด้านเศรษฐกิจ E : Economic Factors
โอกาส
อุปสรรค
1. สภำพภูมิประเทศที่เอื้อต่อกำรประกอบอำชีพ
1. ค่ำครองชีพสูงส่งผลกระทบต่อวิถีกำรดำรงชีวิตของ
2. พืชเศรษฐกิจ ยำงพำรำ ผลไม้ ที่เป็นรำยได้หลักมี คนในพื้นที่
รำคำสูงขึ้นทำให้รำยได้เฉลี่ยต่อหัวของประชำกร มี
2. กำรจ้ำงแรงงำนจำกชำวต่ำงชำติ ซึ่งมีค่ำแรงต่ำทำ
แนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลดีต่อกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด ให้กระทบต่อแรงงำนในพื้นที่
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3. อัตรำกำรว่ำงงำนสูง ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียน
3. สภำพภูมิศำสตร์มีแนวเขตติดต่อกับประเทศเพื่อน บำงส่วนไม่มีงำนทำ ไม่สำมำรถสนับสนุนกำรเรียนกำร
บ้ำนที่เอื้อต่อเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมกำรมีรำยได้
สอนของนักเรียนได้อย่ำงเต็มที่
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ด้านสังคม-วัฒนธรรม S : Social – cultural Factors
โอกาส
อุปสรรค
1. ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ทำให้มีควำม
1. เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
ภำคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสังคมและวัฒนธรรม รักษำ เรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร
สืบทอดวิถีชีวิตที่ดีงำมให้คงอยู่ได้สืบไป ส่งผลดีต่อ
2. ภำษำที่ใช้สื่อสำรในชีวิตประจำวันส่งผลกระทบต่อ
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมชุมชน
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำประจำชำติ
2. ประชำชนให้ควำมสำคัญของกำรจัดกำรศึกษำ
3. สภำพปัจจุบัน ผู้ค้ำ/ผู้เสพ มีกำรพัฒนำยุทธวิธี
ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วม สนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลกำร ลักลอบนำยำเสพติดมำจำหน่ำย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมำก
จัดกำรศึกษำ
ขึ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยำวชน
3. ภูมิปัญญำท้องถิ่น/ปรำชญ์ชำวบ้ำนหลำกหลำย
ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำร
ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและควำมเป็นชำติ
ไทย
ด้านเทคโนโลยี T : Technological Factors
โอกาส
อุปสรรค
1.ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผลให้สำนักงำนเขต 1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนขำด
พื้นที่และสถำนศึกษำนำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำร คุณธรรม จริยธรรมและส่งผลให้นักเรียนเลียนแบบ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจำกไม่มีข้อจำกัดใน
2.ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผลให้สำมำรถเป็น กำรเรียนรู้
สื่อ กำรจัดกิจกรรม กำรเรียนรู้ที่นักเรียนสำมำรถ
2. กำรขัดข้องทำงด้ำนเทคโนโลยี ไม่เอื้อต่อกำรเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตำมควำมสนใจ
กำรสอน
3.กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในระบบงำนสำรบรรณส่งผล 3. กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรวิจัย คิดค้นนวัตกรรม
ให้ประหยัดงบประมำณค่ำวัสดุ
ทำงกำรศึกษำ เพื่อนำไปในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำยังทำได้น้อย ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

สรุปผลการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมภายใน โดยวิเคราะห์แบบ 7S
ด้านโครงสร้าง S1 : Structure
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
1. ขั้นตอน สำยงำนกำรบังคับบัญชำมีมำกเกินไป
เขต 3 และโรงเรียนมีแผนกำรจัดกำรและ
2. บุคลำกรเป็นอัตรำจ้ำง มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน
ตลอดเวลำ อีกทั้งบุคลำกรยังขำดทักษะในกำรบริหำร
2. ในแต่ละหน่วยงำนมีอิสระในกำรออกแบบหรือ
เชิงกลยุทธ์ทำให้กำรบูรณำกำรแผนกลยุทธ์
พัฒนำงำนของตนเอง
ไม่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริง
3. กำรมอบหมำยงำนบำงส่วนไม่ตรงตำมภำรกิจงำน
ของแต่ละกลุ่ม
4. ขำดกำรบริหำรงำนและกำรประสำนงำนระหว่ำง
กลุ่มงำน
ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน S2 : Strategy
จุดแข็ง
จุดอ่อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
กำรมีวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลำกรและเอกลักษณ์ของ
เขต 3 โรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกำร
องค์กรยังไม่ชัดเจน
จัดทำกลยุทธ์
ด้านระบบในการดาเนินงานของหน่วยงาน S3 : Systems
จุดแข็ง
จุดอ่อน
มีระบบกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน 1. กำรติดตำมกำรดำเนินงำนไม่ต่อเนื่อง
และบุคลำกร
2. บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำน
3. ระบบกำรบริหำรจัดกำร กำรรับ-ส่ง
หนังสือรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ล่ำช้ำ
ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ S4 : Style
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. ผู้บริหำรมีนโยบำยในกำรบริหำรระบบจัดกำร
1. กำรเปลี่ยนแปลงโยกย้ำยผู้บริหำร ส่งผลทำให้มีกำร
คุณภำพและกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ภำยใต้ ปรับเปลี่ยนนโยบำย ทำให้ระบบกำรบริหำรจัดกำร
กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่ชัดเจน
ขำดควำมต่อเนื่อง
2. บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. โรงเรียนบำงแห่งขำดผู้บริหำรโรงเรียนเป็นระยะ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 3 และโรงเรียนปฏิบัติงำน
เวลำนำนเกินไป
ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. กำรบริหำรงำนของโรงเรียนขนำดเล็กขำดแคลน
ทั้งบุคลำกรและเทคโนโลยี
4. กำรนำเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ(PMQA) มำใช้ ยังไม่เกิดผลในทำงปฏิบัติ
เนื่องจำกบุคลำกรทุกระดับยังขำดควำมตระหนัก
กำรผลักดัน และควำมรู้ในกำรดำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA)

สรุปผลการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมภายใน โดยวิเคราะห์แบบ 7S (ต่อ)
ด้านบุคลากรสมาชิกในหน่วยงาน S5 : Staff
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. บุคลำกรของหน่วยงำนทำงำนอย่ำงเต็มที่ และมี
1.บุคลำกรของโรงเรียนและสำนักงำนเขตพื้นที่
ประสิทธิภำพ
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 ไม่เพียงพอ
2. บุคลำกรส่วนใหญ่ใน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 2. บุคลำกรไม่มีขวัญกำลังใจ ขำดควำมรู้ที่ชัดเจนใน
ประถมศึกษำยะลำ เขต 3 เป็นอัตรำจ้ำง มีควำม
กำรปฏิบัติงำน
มุ่งมั่นในกำรทำงำน
3. ครูบำงส่วนในโรงเรียนไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำร
3. ประสิทธิภำพกำรทำงำนของอัตรำจ้ำง ของ
สอนให้กับนักเรียนได้ เนื่องจำกสำขำที่จบไม่ตรงกับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
วิชำที่สอน
เขต 3 เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนกำรศึกษำต่ำงสังกัด
4. ครูส่วนใหญ่ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 3 มีภูมิลำเนำอยู่ในพื้นที่
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน S6 : Skills
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. กำรทำงำนของบุคลำกรในเขตพื้นที่ได้นำระบบ
1. ขำดบุคลำกรในด้ำนไอซีที
ไอซีทีเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรกำรจัดกำร
2. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ
2. มีกำรจัดอบรมด้ำนกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร
ยังดำเนินกำรได้ไม่ต่อเนื่อง สืบเนื่องจำกหน่วยงำนไม่
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลำกรใน สำนักงำนเขตพื้นที่ วิเครำะห์ควำมต้องกำรและวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำง
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 และโรงเรียน
จริงจัง
ในสังกัด
3. ผู้ที่มีควำมรู้ขำดกำรถ่ำยทอด
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงส่วน ไม่ได้รับ
กำรพัฒนำด้ำนภำวะผู้นำ ภำวะผู้ตำม ควำมมี
มนุษย์สัมพันธ์ กำรทำงำนเป็นทีม เทคนิคด้ำน
ควำมสัมพันธ์
ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน S7 : Shared Values
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. บุคลำกรในเขตพื้นที่กำรศึกษำมีค่ำนิยมในกำร
1. บุคลำกรบำงส่วนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่
ทำงำนร่วมกัน
ให้บริกำรที่ดีกับผู้รับบริกำร
2. บุคลำกรในเขตพื้นที่มีวัฒนธรรมในกำรทำงำนเป็น 2. กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงบุคลำกรภำยในสำนักงำน
กลุ่ม เนื่องจำกมีกิจกรรมร่วมกันภำยในกลุ่มอย่ำง
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 กับ
ต่อเนื่อง
สถำนศึกษำยังขำดควำมเข้ำใจที่ตรงกันในหลำยด้ำน

ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา

ส่วนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 รวมพลังขับเคลื่อน พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ปี 2558
คาอธิบายวิสัยทัศน์
1. รวมพลังขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ : กำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำนทุกภำคส่วนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ในกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้คู่คุณธรรมตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
2. ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี : กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
3. น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง : กำรประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในวิถีชีวิต ต่อตนเอง ต่อ
ชุมชน และสังคมโดยยึดทำงสำยกลำง และควำมไม่ประมำท มีควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
มีเงื่อนไขควำมรู้ ในกำรรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และเงื่อนไขคุณธรรมในกำรซื่อสัตย์ สุจริต สติปัญญำ
ขยันอดทน แบ่งปัน นำไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อมที่สมดุล มั่นคง ยั่งยืน
4. สู่ประชำคมอำเซียน : กำรพัฒนำครู นักเรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับ
อำเซียนด้ำนกำรเมืองและควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริมทักษะกำรสื่อสำร โดยใช้
ภำษำอังกฤษเป็นพื้นฐำนและภำษำจีนหรือภำษำมลำยูกลำงตำมบริบทของพื้นที่
พันธกิจ
1. ระดมสรรพกำลังทุกภำคส่วน สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย
และมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน
3. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตรและสอดคล้องกับท้องถิ่น
4. จัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคและทั่วถึง
5. พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพ ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
6. จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีที่ทันสมัย
7. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณำกำรสู่กำรเรียนรู้
8. เสริมสร้ำงควำมพร้อมในกำรพัฒนำนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สู่ประชำคมอำเซียนอย่ำง
มีระบบและมีประสิทธิภำพ
9. ส่งเสริมทักษะกำรสื่อสำรโดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นพื้นฐำนและกำรใช้ภำษำจีน หรือภำษำมลำยูกลำง
ตำมบริบทของพื้นที่

ค่านิยม เที่ยงธรรม โปร่งใส มีใจบริกำร
เป้าประสงค์
1. ประชำกรวัยเรียนได้เข้ำเรียนทุกคนและได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงตรงตำม
ศักยภำพมีคุณภำพตำมหลักสูตร
2. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ประเด็นกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

ปลูกฝังคุณธรรม สำนึกในควำมเป็นชำติไทย และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
พัฒนำนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ ให้พร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ และพัฒนำทักษะกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

ส่วนที่ 4
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา

ส่วนที่ 4
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ข้อมูล
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กลยุทธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
ปีฐาน
2555 2556 2557 2558
1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มี 1.1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำร
80
100 100 100 100 1) ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตำม
คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในควำมเป็น พัฒนำให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ไทย และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของ สำนึกควำมเป็นไทย
2) เสริมสร้ำงผู้เรียนให้ดำรงตนตำมวิถีทำงกำร
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำร
80
85
90 95 100 ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
1.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมวิถี พัฒนำให้มีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึก
ประชำธิปไตยและดำรงตนภำยใต้กำร ของเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมเป็นไทย
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี 1.1.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำร
80
85
90 95 100 3) พัฒนำผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส่งเสริมวิถีประชำธิปไตยและดำรงตน
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
ภำยใต้กำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมี
คุณภำพ
2.2 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตร

2.1.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษำมีพัฒนำกำรตำมวัยตำมเกณฑ์
ที่กำหนด
2.1.2 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกกลุ่ม
สำระเพิ่มขึ้น(อิงเกณฑ์สถำนศึกษำ)
2.1.3 ร้อยละของผลกำรทดสอบระดับชำติมี
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้น
(NT,O-NET)
2.1.4 ร้อยละของผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ที่อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
ลดลง
2.1.5 ร้อยละของสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำร
ประเมินและได้รับรองกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสำมระดับปฐมวัยและกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
2.1.6 ร้อยละของนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
พัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรระดับเขตพื้นที่
2.1.7 ร้อยละของครูที่ได้รับกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร

ข้อมูล
ปีฐาน
80
80
3
28
n/a

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
2555 2556 2557 2558
90 100 100 100 1) พัฒนำและเตรียมควำมพร้อมเด็กระดับ
ก่อนประถมศึกษำ โดยกำรจัดหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้และกำรวัดประเมินผลที่มี
85 90 90 90 คุณภำพและให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครอง
2) พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
5
6
7
8 มำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3) ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียน
ได้ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
20 10
5 0.00 4) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำมีระบบ
กำรประกันคุณภำพภำยใน
5) พัฒนำศักยภำพครูด้ำนจัดกำรเรียนรู้ให้
100 100 100 100 สอดคล้องกับหลักสูตร

14

16

18

20

22

100

100

100

100

100

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กลยุทธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
2555 2556 2557 2558
3.1 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและ 3.1.1 ร้อยละของประชำกรวัยเรียน 98.79 100 100 100 100 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง เข้ำเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
3.1.2 ร้อยละของนักเรียน
0.16 0.12 0.08 0.04 0.00 ขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
ออกกลำงคันลดลง
2) ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
3.1.3 ร้อยละของนักเรียนเรียนร่วม
100 100 100 100 100 เรียนร่วมได้รับกำรพัฒนำตำม
ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพ
ศักยภำพ
3.1.4 ร้อยละของสถำนศึกษำที่ได้รับ n/a 100 100 100 100
กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรเตรียมควำม
พร้อมสู่อำชีพ
3.1.5 ร้อยละของนักเรียนที่จบชั้น
100 100 100 100 100
มัธยมศึกษำปีที่ 3 เข้ำศึกษำต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น
ข้อมูล
ปีฐาน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

4.1 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมี
ควำมพร้อมในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรในชีวิตประจำวัน
4.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับ
กำรพัฒนำให้มีทักษะในกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
4.3 ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียน

4.1.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำร
พัฒนำควำมพร้อมในกำรใช้
ภำษำอังกฤษ เพื่อกำรสื่อสำรใน
ชีวิตประจำวัน
4.1.2 ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
4.1.3 ร้อยละของผู้เรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
4.1.4 จำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำร
เรียนรู้ภำษำที่สอง(ภำษำจีนหรือ
ภำษำมลำยูกลำง)

ข้อมูล
ปีฐาน
n/a

n/a
n/a
12

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
2555 2556 2557 2558
100 100 100 100 1) พัฒนำและเตรียมควำมพร้อม
ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ในชีวิตประจำวัน
80
85 90 100 2) สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
3) ส่งเสริมสถำนศึกษำที่มีควำมพร้อม
100 100 100 100 จัดกำรเรียนรู้ภำษำที่สอง(ภำษำจีน
หรือภำษำมลำยูกลำง)
14

15

16

18

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.1. สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีในกำร
บริหำรจัดกำร
5.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมรู้ควำมชำนำญในกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้
5.3 ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ในกำรเรียนรู้
5.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำมีคุณภำพตำม
มำตรฐำน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ข้อมูล
ปีฐาน

5.1.1จำนวนสถำนศึกษำที่ใช้เทคโนโลยีในกำร 100
บริหำรจัดกำร
5.1.2 จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ 50
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
จัดกำรเรียนรู้
5.1.3 ร้อยละของนักเรียนได้รับบริกำร
100
สำรสนเทศ(ICT)ตำมโครงกำรเรียนฟรี เรียนดี
15 ปีอย่ำงมีคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 40 ชั่วโมง
5.1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในกำร 80
เรียนรู้และนำเสนอผลงำน
5.1.5 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำร
85
ประเมินตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ(SAR)ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำระดับ
ดีและดีมำก
5.1.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนกำร 1.75
ประเมินมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในระดับ
ดีหรือคะแนนเฉลี่ย 1.76 ขึ้นไป
-คะแนน 1.00-1.75 คือ พอใช้
-คะแนน 1.76-2.50 คือ ดี
-คะแนน 2.51-3.25 คือ ดีมำก
-คะแนน 3.26-4.00 คือ ดีเยี่ยม

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ปี
ปี
ปี
ปี
2555 2556 2557 2558
100 100 100 100 1) เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และพัฒนำ
ทักษะให้ผู้เรียน ครูและบุคลำกร
60
70 80
90 ทำงกำรศึกษำใช้เทคโนโลยีในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงมีคุณภำพ
100 100 100 100 2) พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA)
85
90 95 100
90

100

100

100

1.76

2.51 2.55 3.00

ส่วนที่ 5
โครงการ/งบประมาณ

ส่วนที่ 5
โครงการ/งบประมาณ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์ที่ 1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมสำนึกในควำมเป็นไทย และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมวิถีประชำธิปไตยและดำรงตนภำยใต้กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
กลยุทธ์
โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยผู้รับผิดชอบ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
1. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม 1. โครงกำรส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
600,000
600,000
400,000
400,000 กลุ่มนิเทศ ติดตำม
จริยธรรม ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และประเมินผล
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมพัฒนำครูในกำรจัดทำแผนบูรณำกำรใน
กำรจัดกำรศึกษำ
2. เสริมสร้ำงผู้เรียนให้ดำรงตน กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตำมวิถีทำงกำรปกครองใน
- กิจกรรมประกวดครูดี นักเรียนเด่น โรงเรียนดัง
ระบอบประชำธิปไตยอันมี
- กิจกรรมขยำยโรงเรียนต้นแบบระบอบ
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประชำธิปไตย
ประมุข มีจิตสำนึกควำมเป็น
- นิเทศ ติดตำม ประเมินผล
ไทย
3. พัฒนำผู้เรียนให้มีวิถีชีวิต
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ยั่งยืน

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้ำประสงค์ที่ 2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ
2.2 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

1. พัฒนำและเตรียมควำม
พร้อม เด็กระดับก่อน
ประถมศึกษำ โดยกำรจัด
หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้
และกำรวัดประเมินผลที่มี
คุณภำพและให้ควำมรู้แก่
ผู้ปกครอง
2. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
มำตรฐำนหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
3. ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนออกเขียนได้ด้วยรูปแบบที่
หลำกหลำย
4. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้
สถำนศึกษำมีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน
5. พัฒนำศักยภำพครูด้ำน
จัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร

1. โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย
- กิจกรรมส่งเสริมภำษำอังกฤษพื้นฐำน
- กิจกรรมจัดตั้งเครือข่ำยพัฒนำครูระดับปฐมวัย
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรดูแลเด็กปฐมวัย
- กิจกรรมประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
- กิจกรรมนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
2. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- กิจกรรมพัฒนำผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสำระโดยใช้ศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
- ทดสอบคุณภำพผู้เรียน Pre O-NET ทุกกลุ่มสำระ
- กิจกรรมพัฒนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT , O-NET โดย
กำรจัดค่ำยวิชำกำร
- กิจกรรมนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
3. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- จัดตั้งคลินิกช่วยเหลือนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
- กิจกรรมผลิตสื่อส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
685,000
685,000
685,000
685,000

หน่วยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

600,000

600,000

600,000

600,000

กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

50,000

50,000

50,000

50,000

กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)
เป้ำประสงค์ที่ 2.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ
2.2 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม
4. โครงกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อรองรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
648,075
400,000
300,000
200,000

5. โครงกำรส่งเสริมระบบกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลภำยในสถำนศึกษำ

200,000

200,000

200,000

200,000

6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู
- กิจกรรมกำรเขียนแผนกำรสอน
- กิจกรรมเทคนิคกำรสอน
- กิจกรรมกำรวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมกำรวัดและประเมินผล
- กิจกรรมกำรสร้ำงนวัตกรรม
- กิจกรรมกำรนิเทศภำยใน
- กิจกรรมนิเทศ ติดตำม ประเมินผล
7. โครงกำรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำบรรจุใหม่
8. โครงกำรมหกรรมวิชำกำร

300,000

100,000

100,000

100,000

300,000

100,000

100,000

100,000

900,000

900,000

900,000

900,000

9. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์เครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพทำงกำรศึกษำ

410,000

550,000

350,000

350,000

หน่วยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล

กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล
กลุม่ ส่งเสริมฯ/
กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3. ขยายโอกาสทางการศึกษา
เป้ำประสงค์ที่ 3.1 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
กลยุทธ์

โครงกำร/กิจกรรม

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนเรียนร่วมได้รับกำร
พัฒนำตำมศักยภำพ

1. โครงกำรเร่งรัดพัฒนำโอกำสทำงกำรศึกษำ
- กิจกรรมจัดทำข้อมูลสำมะโนประชำกรวัยเรียน
- กิจกรรมกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนกำรรับนักเรียน
- กิจกรรมฝึกอบรมครูแกนนำโรงเรียนเรียนร่วม
- กิจกรรมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
2. โครงกำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำนักเรียน

ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
300,000
300,000
300,000
300,000

หน่วยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

400,000

400,000

400,000

400,000

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

3. โครงกำรหนึ่ง สพป. หนึ่ง อำชีพ

250,000

250,000

250,000

250,000

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

4. โครงกำรโรงเรียนสีขำว

200,000

200,000

200,000

200,000

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

5. โครงกำรเชื่อมสัมพันธ์ชำยแดนไทย-มำเลเซีย
- กิจกรรมลูกเสือชำยแดน

790,000

790,000

790,000

790,000

กลุม่ ส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4. พัฒนานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้ำประสงค์ที่ 4.1 ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำมพร้อมในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจำวัน
4.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
4.3 ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำคมอำเซียน
ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
กลยุทธ์
โครงกำร/กิจกรรม
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
1. พัฒนำและเตรียมควำม
1. โครงกำรเตรียมพร้อมครูและบุคลำกรเข้ำสู่
500,000
500,000
500,000
500,000
พร้อมผู้เรียน ครูและบุคลำกร ประชำคมอำเซียน
ทำงกำรศึกษำในกำรใช้
- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับครู บุคลำกรทำงกำรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ศึกษำ ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในชีวิตประจำวัน
- กิจกรรมพัฒนำครูและบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อม
2. สร้ำงควำมตระหนักควำมรู้ เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำคม - กิจกรรม English speaking day
อำเซียน
- กิจกรรมเข้ำค่ำยอำเซียน
3. ส่งเสริมสถำนศึกษำที่มีควำม - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
พร้อมจัดกำรเรียนรู้ภำษำที่สอง 2. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำสัมพันธ์
150,000
150,000
150,000
150,000
(ภำษำจีนหรือภำษำ
(ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำจีนและภำษำ
มลำยูกลำง)
มลำยูกลำง)

หน่วยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
เป้ำประสงค์ที่ 5.1 สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร
5.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมชำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้
5.3 ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้
5.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
ประมำณกำรงบประมำณปีที่ดำเนินกำร
กลยุทธ์
โครงกำร/กิจกรรม
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
1. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และ 1. โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
100,000
100,000
100,000
100,000
พัฒนำทักษะให้ผู้เรียน ครูและ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำใช้
- กิจกรรมฝึกอบรมจัดทำข้อมูล(SMIS,Obec,
เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร B-Obec,M-Obec,EPP,P-Obec)
และกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำง 2. โครงกำรอบรมครูและบุคลำกรในกำรใช้เทคโนโลยี
100,000
100,000
100,000
100,000
มีคุณภำพ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
2. พัฒนำระบบกำรบริหำร
- กิจกรรมระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จัดกำรตำมเกณฑ์คุณภำพกำร (My-Office)
บริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) - กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้(KM)
- กิจกรรมเพิ่มศักยภำพครูในกำรใช้เทคโนโลยี
- กิจกรรมผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในองค์กร
400,000
400,000
400,000
400,000
- พัฒนำและปรับปรุงภูมิทัศน์
- พัฒนำศักยภำพบุคลำกรใน สพป.ยะลำ เขต 3
หลักสูตร “ชีวิตเบิกบำน กำรทำงำนเป็นสุข”
กระบวนกำร OD (Organization Development)

หน่วยผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและ
แผน
กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มอำนวยกำร

ส่วนที่ 6
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 6
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2555 - 2558 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยะลำ เขต 3 เป็นแผนกลยุทธ์ที่มุ่งใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำนภำยในสำนักงำนและ
สถำนศึกษำ ในกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติจึงกำหนดหลักกำร แนวทำงกำรดำเนินกำรดังนี้
1. หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
กำรนำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2555 - 2558 สู่กำรปฏิบัติยึดหลักควำมสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 รวมพลังขับเคลื่อน พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ปี 2558
1.2 เป้าประสงค์
1) ประชำกรวัยเรียนได้เข้ำเรียนทุกคนและได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงตรงตำม
ศักยภำพมีคุณภำพตำมหลักสูตร
2) ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
1.3 ความสอดคล้องกับการปฏิรูปในทศวรรษที่สอง โดยเน้น
1) กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (คุณภำพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถำนศึกษำและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ กำรบริหำรจัดกำรใหม่)
2) กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
3) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในกำรตัดสินใจเลือกแผนงำน โครงกำร
ไปดำเนินงำนให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งต้องอำศัยยุทธศำสตร์หลำย ๆ อย่ำงทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน นอกจำกนี้กำร
นำแผนไปสู่กำรปฏิบัตินั้นจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรในแง่ของกำรมอบหมำยอำนำจหน้ำที่
(empowerment) กำรประสำนงำน (co-ordinate)กำรอำนวยกำร (direction) กำรควบคุมงำน (controlling)
ตลอดจนกำรวิเครำะห์ข้อมูลย้อนกลับ(feedback) ในแต่ละขั้นตอนของแผนด้วย กำรนำแผนไปปฏิบัติต้องมีกำร
เตรียมกำรอย่ำงรัดกุมรอบคอบ และต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผน เพื่อจะให้งำนนั้นสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ จึงกำหนดหลักกำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ มีดังนี้
2.1 การสื่อสารกลยุทธ์
เมื่อคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระยะ 4 ปี พ.ศ.2555-2558 แล้ว บทบำทที่สำคัญจะต้องดำเนินกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องกลยุทธ์ และ
ระบบวัดผลกำรดำเนินงำน ให้แก่บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสถำนศึกษำ ที่มี
ประสิทธิภำพโดยกำหนดเป้ำหมำยและวำงแผน ในกำรสื่อสำรกลยุทธ์ให้ชัดเจนเพื่อให้บุคลำกรได้รับทรำบข้อมูลที่
ต้องกำรสื่อสำรอย่ำงถูกต้องและทั่วถึง

2.2 การกาหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์
กำหนดทีมงำนในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์หลัก ซึ่งประกอบด้วยทีมงำนจำกกลุ่มภำยในสำนักงำนที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ สอดคล้องกับภำรกิจของในแต่กลยุทธ์ ดำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์
2.3 การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
ในกำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
จัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ โดยกำรวิเครำะห์แผนเพื่อกำหนดโครงกำร/งำน ตำมกรอบวงเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
2.4 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษา
ดำเนินกำรให้สถำนศึกษำจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ระยะ 4 ปี พ.ศ.2555 - 2558 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
3. การจัดการระบบติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
จัดระบบกำรวัดผลกำรดำเนินงำนกับกลยุทธ์หลัก แล้วนำมำถ่ำยทอดเป็นแผนที่กลยุทธ์(Strategy Map)
มีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญในกำรใช้ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติกำร แล้วแปลงตัวชี้วัดขององค์กรไปสู่
ตัวชี้วัดระดับกลุ่ม ระดับสถำนศึกษำ และระดับบุคคล โดยจัดทำเป็นคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรกับหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง และสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ข้ำรำชกำรในระดับต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไป
ในแนวทำงเดียวกันได้ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยควำมสำเร็จ เป็นรำยปีและเมื่อสิ้นสุดแผน
4. การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ (Initiative Management)
บทบำทในกำรจัดกำรข้อเสนอและควำมคิดริเริ่มใหม่ ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำม กลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น
เช่น กำรคัดกรอง คัดเลือก และจัดกำรควำมคิดริเริ่ม ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนอกจำกนี้ยังต้อง
คอยตรวจสอบกลยุทธ์ ที่ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ำสำมำรถนำกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติได้จริงรวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกรให้
เพียงพอ และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ที่ประชุมผู้บริหำรทรำบเป็นระยะๆ
5. การขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วม
กำรบริหำรกลยุทธ์ จะขับเคลื่อนด้วยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำยในตำมพันธกิจที่ได้รับมอบหมำย
รวมทั้งแสวงหำและประสำนเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมในกำรพัฒนำกำรศึกษำในกลุ่มจังหวัด
6. การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อยกระดับไปสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นกลยุทธ์

ภาคผนวก

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร(SWOT)
โอกาส
O
STARS

Question Marks

รุ ก / เพิ่ม / ขยาย

เอือ้ แต่ อ่อน

+3.85
จุดแข็ง

+3.75

S

+0.10
+0.27

จุดอ่ อน

-3.21

W

-3.65

Cash Cows

Dogs

ไม่ เอือ้ แต่ แข็ง

ไม่ เอือ้ และอ่ อน
อุปสรรค
T

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร สรุปได้ดังนี้
จำกกรำฟข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำจุดแรเงำหรือจุดไข่แดงพร้อมลูกศรจะปรำกฏอยู่ทำงด้ำนโอกำสและจุด
แข็ง ซึ่งถือว่ำเป็น Stars แสดงให้เห็นว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 มีสภำพภำยนอกเอื้อ
และสภำพภำยในแข็ง คือปัจจัยภำยนอกมีส่วนสนับสนุน ส่วนปัจจัยภำยในหน่วยงำนดี มีประสิทธิภำพ มีกำร
ร่วมมือร่วมใจในกำรทำงำน ส่งผลให้หน่วยงำนประสบผลสำเร็จ
อย่ำงไรก็ตำมมีข้อสังเกตว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 ยังมิได้มีควำม
สมบูรณ์ที่สุด โดยสังเกตจำกรูปไข่ที่ปรำกฏ จะเห็นว่ำมีไข่บำงส่วนล้ำเข้ำไปในส่วนของ Question Marks(เอื้อแต่
อ่อน) , Cash Cows(ไม่เอื้อแต่แข็ง) และ Dogs(ไม่เอื้อและอ่อน) ซึ่งแสดงว่ำยังมีปัจจัยบำงอย่ำงที่มีปัญหำเป็นอุปสรรค
และจุดอ่อนอยู่ แต่เมื่อวิเครำะห์เป็น Stars แล้ว ก็ต้องรักษำสถำนภำพของตนเองไว้อย่ำให้ตกต่ำ ต้องพลิกวิกฤติให้
เป็นโอกำสและกำจัดหรือลดจุดอ่อนที่ยังมีอยู่ให้หมดไป

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
1. ว่ำที่ร.ต.นรินทร์ สำโร
2. นำยเอกรัฐ สมจิต
3. นำยมนูญ จันทร์สุข
4. นำยสุริยัณ จันทร์ทบ
5. นำยโกมุท รุยอ่อน
6. นำยสมมำต ศรีใหม

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3

คณะทางาน
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
2. นำยเอกรัฐ สมจิต
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
3. นำยมนูญ จันทร์สุข
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
4. นำยสุริยัณ จันทร์ทบ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
5. นำยโกมุท รุยอ่อน
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
6. นำยสมมำต ศรีใหม
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
7. นำยวิเชียร เลี้ยงพันธุ์สกุล
คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
8. นำยวิชัย อรชร
คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3
9. นำยวิโรจน์ คำนึงคุณำกร
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
10.นำยบรรเทิง ละอองพันธ์
คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
11.นำงสำวกชภัทร เกื้อก่อยอด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบ่อหิน
12.นำงอรวรรณ เรืองหิรัญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนใหม่(วันครู 2503)
13.นำยไพโรจน์ ทองศิริ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนิคมสร้ำงตนเองธำรโต
14. นำยจำลอง จันทรโชติ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสังวำลย์วิท 5
15.นำงพรทิพย์ สำยะเวส
ครูโรงเรียนบ้ำนยะรม
16. นำงสำวพรรณภำ แก้วคง
ครูโรงเรียนบ้ำนรำโมง
17. นำยไอหยุ หมัดชุดชู
ครูโรงเรียนบ้ำนโต
18. นำงจงจิตต์ อินทจักร
ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนสันติรำษฏร์
19. นำงเยำว์ สำโร
ครูโรงเรียนบ้ำนเบตง “สุภำพอนุสรณ์”
20. นำยนิพัทธ์ สัจจะบุตร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
21. นำงนำรีรัตน์ ช่องชนิล
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
22. นำยจักรพงศ์ ถีรำวุฒิ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
23. นำงรัตติกำล ต้องเซ่งกี่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
24. นำงชูจิต ทับพรหม
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
25. นำยสมศักดิ์ อินทจักร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
26. นำงเสำวลักษณ์ บุญกำเหนิด ศึกษำนิเทศก์
27. นำยเจ๊ะเฮง มีนำ
ศึกษำนิเทศก์
28. นำยปรีชำ สุกใส
ศึกษำนิเทศก์

29. นำยวัชระ จันทรัตน์
ศึกษำนิเทศก์
30. นำงสุภำพร จันทรัตน์
ศึกษำนิเทศก์
31. นำงมำรียำนี บำฮำ
ศึกษำนิเทศก์
32. นำงอภิสรำ มีนิ่ม
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
33.นำงสำวนำรำ ลีวำณิชย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
34.นำงสำวเกสรี กอตอ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
35. นำงสำวจิรำ ตำเย๊ะ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
36.นำงสำวสำธิดำ ตำเดอิน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
37.นำงสำวกุลกนก พูลทอง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
38.นำงสำวอัญชิสำ อ้วนเส้ง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
39.นำงสำวฮัสนี ซียง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
40. นำงรัตติกำล ต้องเซ่งกี่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
41. ว่ำที่ร.ต.หญิงขวัญฤทัย ไชยกะโผะ พนักงำนรำชกำร
ฝ่ายเลขานุการ
1. นำงรัตติกำล ต้องเซ่งกี่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
2. นำงสำวนำรำ ลีวำณิชย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
3. ว่ำที่ ร.ต.หญิงขวัญฤทัย ไชยกะโผะ พนักงำนรำชกำร
4. นำยกฤษกร แดเบำะ
พนักงำนรำชกำร
5. นำงสำวสำธิดำ ตำเดอิน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
6. นำงสำวกุลกนก พูลทอง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
7. นำงสำวฮัสนี ซียง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
8. นำงสำวอัญชิสำ อ้วนเส้ง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

