๑๑
สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา
2.1) ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580)
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนี้
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ
สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกรรายยอย
สูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ใหไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
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(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
2.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่นอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี
สวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองให
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ
และมีความสุข โดยมีสุขภาวะที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนา
ตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมายการพัฒนา
1) คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น
3) คนไทยมีการศึกษาที่มีตอคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค
2) พัฒนาศักยภาพใหมีทักษะ ความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
เปาหมายการพัฒนา
1) เพิ่มโอกาสการเขาถึงการบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1) ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย
2.3) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กําหนดวิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึก
กําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง
แผนการศึกษาแหงชาติ วางเปาหมายไว 2 ดาน คือ
1) เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
2) เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเปาหมาย 53
ตัวชี้วัด
แผนการศึกษาแหงชาติ กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษาภายใต 6 ยุทธศาสตรหลัก
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป เพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปาหมายตามจุดมุงหมาย วิสัยทัศนและ
แนวคิดการจัดการศึกษาดังกลาวขางตน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
2.4) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน
“สรางคุณภาพมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
และเทาเทียม
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัว
ตอ เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู
ที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะในการใชเทคโนโลยี
4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทาง
วิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ
5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และ
ผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรูในทุกมิติ เปนโรงเรียน
นวัตกรรม
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม ใช
ขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอยางเปน
ระบบ
7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจยั และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ

๑๕
นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เปาประสงค
1. ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ไดรับการ
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
สูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพื่อสรางความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ และ
การพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความตองการ
และความถนัด
4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งในดานที่มีพัฒนาการ
ปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู หรือความสามารถพิเศษ ตามที่ระบุไวในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะ
ของผูเรียน
5. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ หรือการสงตอ
เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละ
บุคคล
6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองไดในสังคมอนาคตที่ซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม สามารถปองกันตนเองจาก
ปญหายาเสพติดได

๑๖
นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
เปาประสงค
สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และ
ลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เปาประสงค
สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
2.5) นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ทิศทางการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนา การศึกษาขั้นพื้นฐานไว
ตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ โดยกําหนดทิศทางการจัดการศึกษา ประเด็นกลยุทธ
เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและเปาหมาย ดังนี้
๑. วิสัยทัศน (Vision)
ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง เปนเลิศคุณธรรม นําคุณภาพสูสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม
๒. พันธกิจ(Mision)
๑. สงเสริมสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา
๓. เปาประสงค(Corporate Objective)
๑. นั กเรี ย นระดั บ ก อนประถมศึ กษามีพัฒ นาการที่เหมาะสมตามชว งวัยและไดส มดุล และนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
๓. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุงเนนผลสัมฤทธิ์

๑๗
๔. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. สํานักงานพื้นที่การศึกษา บูรณาการการทํางาน เนนการบริหารแบบมีสวนรวม กระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบสู สถานศึกษา
๔. กลยุทธ/จุดเนน/ผลผลิต
๔.๑ กลยุทธ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงไดกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๔ กลยุทธ ดังนี้
๑. พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
๒. ขยายโอกาสเขาถึงบริ การการศึ กษาขั้น พื้น ฐานให ทั่วถึ งครอบคลุมผู เรีย น ใหไดรับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
๓. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๔.๒ จุดเนน
๑. ดานพัฒนาผูเรียน
๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล
๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย ภูมิใจ
ในความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
๑.๓ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
๒. ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ครูไดรับการพัฒนาความรูและสมรรถนะผานการปฏิบัติจริง และความชวยเหลืออยางตอเนื่อง
๒.๒ พัฒนาผูบริหารสถานศึกษากลุมที่มีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาเรงดวน
๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึ กษาที่เปน มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการยกยองเชิด ชู
เกียรติอยางเหมาะสม
๒.๔ องคกรและคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ ใหครูและผูบริหารสถานศึกษาบรรจุใหม/ยายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคลองกับความตองการ
ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
๓. ดานการบริหารจัดการ
๓.๑ สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจาย
อํานาจ การมีสวนรวมและการรับผิดชอบตอการดําเนินงาน (Paticipation and Accoutabilit)
๓.๒ สถานศึกษาและ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
๔.๓ ผลผลิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีผลผลิตในการจัดการศึกษา จํานวน ๖ประการ
ไดแก
ผลผลิตที่ ๑ ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
ผลผลิตที่ ๒ ผูจบการศึกษาภาคบังคับ

๑๘
ผลผลิตที่ ๓
ผลผลิตที่ ๔
ผลผลิตที่ ๕
ผลผลิตที่ ๖

ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาสมรรถภาพ
เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ

นโยบาย ๕๕๕
เปาหมาย แหงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ไดแก
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชาทุกระดับชั้นสูงขึ้นไมนอยกวารอยละ ๕
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นไมนอยกวารอยละ และมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวารอยละ ๕๐
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๓ อานได เขียนได และคิดเปนทุกคน
๔. นักเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ถึงมะยมศึกษาปที่๓ อานคลอง เขียนคลอง ทุกคน และคิดไดอยางมี
วิจารณญาณ : ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔-๖ ไมนอยกวารอยละ ๗๑๐ และชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑-๓ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๕. นักเรียนทุกระดับชั้นการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ตามแนวคิดการสราง
เปนเลิศ ๕ ไดแก
๑. ครูสรางสรรคนวัตกรรมการสอน
๒. ผูบริหารโรงเรียนไมยอหยอนการบริหารโรงเรียน
๓. ผูบริหารเขตพากเพียร ติดตามกํากับ
๔. คณะกรรมการทุกระดับรวมรับผิดชอบผลผลิต
๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเลิศ
วัฒนธรรมองคกร ๕ ไดแก
๑. ถือศีลหา
๒. วาจาไพเราะ
๓. เสนาะหูเมื่อทักทาย
๔. ยิ้มงาย ไหวสวย
๕. ร่ํารวยความดี
โดยสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษาเลย เขต ๑ เปน หนว ยกํากับ ประสาน สงเสริมการจั ด
การศึ กษา ซึ่ งมี ส ถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานเป น หนว ยปฏิบั ติก ารการจัด การศึ ก ษา เพื่อใหภ ารกิจ ดังกลาวสามารถ
ตอบสนองสภาพป ญ หา และรองรั บ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๙
2.6 ทิศทางและกลยุทธการพัฒนาการศึกษา ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานกลาง
ทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562 – 2564 ของโรงเรียนบานกลาง เปนจุดมุง
ปลายทางที่โรงเรียนตองการกาวไปสูความสําเร็จประกอบดวย วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
ดังรายละเอียด ตอไปนี้
เอกลักษณของโรงเรียน (Uniqueness)
โรงเรียนนาอยู ภูมิทัศนสะอาด บรรยากาศรมรื่น
อัตลักษณของโรงเรียน (Identity)
มารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทพวน
คําขวัญของโรงเรียน (School motto)
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง
คติธรรมของโรงเรียน
" ปญญา นรานํ รตนํ "
ปญญาดุจแสงสวางแหงนรชน
สีประจําโรงเรียน
ฟา – ขาว
วิสัยทัศน (Vision)
โรงเรียนบานกลาง มุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะความเปนไทย ครูและบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ บริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม ดํารงตนบนวิถีพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. มุงเนน ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม 13 ประการ
2. จัดการศึกษาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. สงเสริม และพัฒนาครูใหมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4. บริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. สงเสริมการจัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เปาประสงค (Goal)
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยม 13 ประการ ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ครูมีความรู ความสามารถ ทักษะในการแสวงหาความรู และใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่อง

๒๐
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
5. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ (Strategies)
กลยุทธที่ 1 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด
กลยุทธที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน
กลยุทธที่ 5 นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในสถานศึกษา โดยชุมชนเขามามีสวนรวม
สรุปผลการวิเคราะหสถานศึกษา (SWOT Analysis)
ปจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเดน (Strengths)
จุดควรพัฒนา (Weaknesses)
1. ครูมีความเปนมืออาชีพ ไดรับการพัฒนาตนเองอยาง 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางกลุมสาระการเรียนรู
ตอเนื่อง ทํางานเปนทีม และบริหารงานแบบมีสวนรวม ยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
2. โรงเรียนมีโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม พัฒนา และ
2. ผูเรียนยังขาดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่
ตอบสนองความตองการของผูเรียนอยางตอเนื่อง
สถานศึกษากําหนด
ปจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนใหความ 1. ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
รวมมือ สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปน
ทํางานหามรุงหามค่ําทําใหไมมีเวลาเอาใสใจและติดตาม
อยางดี
ใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนของลูก
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐและ
2. นโยบายการจัดการศึกษาของหนวยงานตนสังกัดมี
เอกชนใหการสนับสนุนการศึกษาอยางตอเนื่อง
การเปลี่ยนแปลงบอยครั้งทําใหกระทบตอการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3. ประชากรวัยเรียนในชุมชนมีแนวโนมที่จะลดจํานวน
ลงทุกป ทําใหสงผลกระทบตอจํานวนครูและ
งบประมาณที่จะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตน
สังกัด

