แผนพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ระยะ ๓ ปี
( พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ )

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย :
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
โทร. ๐๔ ๒๒๑ ๗๕๑๙ ต่อ ๔๑๑ โทรสำร ๐๔ ๒๒๘ ๒๖๐๑
เว็บไซต์ : http://www.udon4.g๐.th
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสำรสำคัญกลุ่มนโยบำยและแผน สพป.อุดรธำนี เขต ๔ ลำดับที่ ๑ / ๒๕๖๒
จัดพิมพ์ต้นฉบับ
นำยพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ตรวจทำน
นำงสำวอมรำ จันทะไทย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ออกแบบปก/ศิลป์
นำยสยมพล จันทะแจ้ง
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มีจุ ดมุ่งหมำยและหลั กกำรในกำรจัดกำรศึกษำที่สำคัญยิ่ง เพื่อพัฒ นำสั งคมไทย
ให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และมุ่งมั่นให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้คนไทยได้รับโอกำสเท่ำเทียมกันที่จะเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ ด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้ ยึดหลักกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต
โดยให้ สั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด กำรศึ ก ษำ พั ฒ นำสำระกำรเรี ย นรู้ และกระบวนกำรเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไป
อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ำ นกำรจั ด ระบบโครงสร้ ำ ง และกระบวนกำรจั ด กำรศึ ก ษำยึ ด หลั ก กำรควำมมี เ อกภำพ
ด้ำนนโยบำยและหลำกหลำยในกำรปฏิบัติ หลักกำรกระจำยอำนำจไปสู่เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ
จำกผลกำรดำเนินงำนและกำรประเมินสถำนภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึก ษำ
อุดรธำนี เขต ๔ ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร ที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses) ที่เป็นโอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์
SWOT Analysis ซึ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสำนักงำน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน
องค์คณะบุคคล ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรจัดกำรศึกษำ (Stakeholders) ผลกำรวิเครำะห์ พบว่ำ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
๑.๑ ด้านโครงสร้าง (Structure 1 : S๑)
ประเด็นการวิเคราะห์
๑. กำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำร
ของหน่วยงำนท่ำน

๒. กำรกำหนดบทบำทหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและมำตรฐำน
ของหน่วยงำน

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
(Strengths)
๑. ควำมทุ่มเทของบุคลำกรทั้ง
สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มกำลัง
๒. มีกำรให้ควำมสำคัญกับงำน
และระบบงำนเพื่อผลักดันให้งำน
เกิดควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย
๓. บุคลำกรมีประสบกำรณ์
ทักษะ ควำมชำนำญในกำร
ปฏิบัติงำนได้ในระดับที่มีคุณภำพ

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Weaknesses)
๑. ควำมไม่แน่นอนด้ำนนโยบำย
โครงสร้ำงสำนักทำให้เกิดปัญหำ
กำรวำงแผนระยะยำว
๒. บุคลำกรบำงส่วนมีควำมรู้ไม่
ตรงกับภำรกิจที่ปฏิบัติหรืองำนที่
ได้รับมอบหมำย

๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำหนดบทบำท อำนำจหน้ำที่
มอบหมำยงำนบุคลำกรทุกระดับ
ชัดเจน เนื่องจำกจัดบุคลำกร
เนื่องจำกบริหำรจัดกำรสอดคล้อง
กับระเบียบกฎหมำย

๑. กำรจัดบุคลำกรเข้ำสู่กรอบ
อัตรำกำลังยังไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ครอบคลุมชัดเจน
เนื่องจำกอัตรำกำลังไม่ครบตำม
กรอบ ซึ่งขำดคุณสมบัติดังกล่ำว

๑.๒ ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S๒)
ประเด็นการวิเคราะห์
๑. กำรกำหนดทิศทำงของ
หน่วยงำน

๒. กำรกำหนดโครงกำร/กิจกรรม

๓. กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ไปสู่กำร
ปฏิบัติในระดับกลุ่มและระดับ
บุคคล

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
(Strengths)
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
หน่วยงำนเนื่องจำกใช้กระบวนกำรมี
ส่วนร่วมและดำเนินกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน
ด้วยเทคนิค SWOT ทีส่ อดคล้องกับ
บริบทและสภำพจริงของหน่วยงำน
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้ำประสงค์และบริบทของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมถึงหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกมีกระบวนกำร
วำงแผนอย่ำงเป็นระบบและมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ดำเนินกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ไปสู่
กำรปฏิบัติทั้งในระดับกลุ่มงำน และ
ระดับบุคคลได้อย่ำงทั่วถึงเนื่องจำก
ใช้กระบวนกำร วิธีกำรและช่องทำง
ที่หลำกหลำย

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Weaknesses)
๑. กำรกำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัดต้องรอหน่วยงำน
ส่วนกลำงเป็นผู้กำหนด
ซึง่ ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ

๑. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มีกำรดำเนินกำร
ปรับแผนงำน/โครงกำร /
กิจกรรม และงบประมำณ
อยู่เสมอ เนื่องจำกมีนโยบำย
ให้ปรับลดงบประมำณจำก
หน่วยงำนส่วนกลำงสั่งกำร
๒. กำรดำเนินกิจกรรม
โครงกำรต่ำงๆ ส่วนใหญ่
ไม่เป็นไปตำมปฏิทินกำหนดไว้
เนื่องจำกมีภำรกิจเร่งด่วนที่
สำคัญตำมห้วงเวลำนั้นๆ
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำดำเนินกำรนำ
กลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัตินั้น
บุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถไม่ได้ถูกนำ
ออกมำใช้ได้อย่ำงเต็มที่

๑.๓ ด้านระบบในการดาเนินงานของหน่วยงาน (Systems : S๓)
ประเด็นการวิเคราะห์
๑. ระบบขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ภำยในหน่วยงำน

๒. ระบบด้ำนงบประมำณ
ระบบบัญชี กำรเงิน กำรพัสดุ

๓. ระบบกำรสรรหำและคัดเลือก
กำรฝึกอบรม

๔.ระบบกำรติดต่อสื่อสำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
(Strengths)
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
เป็นระบบมีประสิทธิภำพเนื่องจำก
บริหำรจัดกำรสอดคล้องกับ
ระเบียบกฎหมำย สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและหลักกำร
กระจำยอำนำจรวมถึงคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีระบบบริหำรด้ำน งบประมำณ
ระบบบัญชี และกำรเงิน กำรพัสดุ
โปร่งใส ตรวจสอบได้เนื่องจำก
บริหำรจัดกำรตำมระเบียบ
กฎหมำย
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีระบบกำรสรรหำและคัดเลือก
บุคคลำกรโปร่งใส ตรวจสอบได้
เนื่องจำกดำเนินกำรตำมระเบียบ
กฎหมำยที่กำหนด
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนและตนเองเนื่องจำกมี
แผนพัฒนำบุคลำกรระยะสั้นและ
ระยะยำว เน้นกำรส่งเสริมให้
พัฒนำตนเอง (ID Plan)
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีระบบกำรติดต่อสื่อสำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่สนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน
และโรงเรียนที่มีควำมคล่องตัวและ
ทันสมัย

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Weaknesses)
๑. บุคลำกรบำงส่วนยังไม่
ตระหนักในระบบขั้นตอนกำร
ดำเนินงำนภำยในหน่วยงำน
ซึ่งจะผลถึงแรงจูงในกำรทำงำน
ควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
๑. กำรดำเนินกำรระบบบริหำร
ด้ำนงบประมำณ ระบบบัญชี
และกำรเงิน กำรพัสดุ ของ
โรงเรียนในสังกัดไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร
เนื่องจำกมีกำรปรับเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบบ่อย
๑. กำรสรรหำและคัดเลือก กำร
ฝึกอบรม สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำไม่มีอำนำจในกำร
บริหำรจัดกำรโดยตรง

๑. บุคลำกรบำงส่วนไม่ตระหนัก
ถึงควำมสำคัญในกำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้
ประโยชน์ในกำรติดต่อสื่อสำร

๑.๔ ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริการจัดการ (Style : S๔)
ประเด็นการวิเคราะห์

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
(Strengths)
1. บุคลำกรส่วนใหญ่ในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม
ภำวะผู้นำ สำมำรถบริหำรจัด
กำรศึกษำเชิงกลยุทธ์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2. บุคลำกรส่วนใหญ่ในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย มี
ประสิทธิภำพได้มำตรฐำน

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Weaknesses)
๑. บุคลำกรบำงส่วน ปฏิบัติตน
ไม่เหมำะสมแบบอย่ำงในกำร
ปฏิบัติงำน เช่น กำรมำทำงำน
สำย กำรใช้วำจำไม่สุภำพ
กำรเล่นกำรพนัน กำรไม่
เสียสละเวลำต่อภำระงำน
ส่วนรวม

๑. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำได้กระจำยอำนำจตัดสินใจ
ให้บุคลำกรได้ใช้ศักยภำพที่มีอยู่
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมรู้
ควำมสำมำรถและสมรรถนะ
ที่กำหนด
๓. กำรใช้รูปแบบบริหำรจัดกำรที่ ๑. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน
เหมำะสมในกำรบริหำรงำน
เหมำะสม
๒. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่มี
ทักษะกำรสั่งกำร กำรควบคุม กำรจูง
ใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมหน่วยงำน
๔. กำรคิดค้นระบบงำนและเทคนิค ๑. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรบริหำรเพื่อในกำรปฏิบัติงำน กำรศึกษำ ดำเนินกำรจัดกำรภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มศักยภำพ
มุ่งสู่วิสัยทัศน์
มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำน โดยใช้
กระบวนกำร PLC ตลอดจนได้
คิดค้นนวัตถกรรม ระบบงำนเทคนิค
กำรทำงำนเป็นทีมและมีค่ำนิยม
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมุ่งผลสัมฤทธิ์
สู่วิสัยทัศน์

๑. บุคลำกรบำงส่วนขำดควำม
รับผิดชอบต่องำนที่ได้รับ
มอบหมำย

๑. คุณธรรม จริยธรรม ภำวะผู้นำ
ควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ

๒. กำรกระจำยอำนำจตัดสินใจให้
บุคลำกรได้ใช้ศักยภำพที่มีอยู่
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่

๑. บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในรูปแบบบริหำร
จัดกำรที่เหมำะสมในกำร
ปฏิบัติงำน
๑. บุคลำกรบำงส่วนยังขำด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำร
พัฒนำระบบงำน

๑.๕ ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff : S๕)
ประเด็นการวิเคราะห์
๑. จำนวนบุคลำกรมีเพียงพอ
เหมำะสมกับควำมต้องกำร
ของหน่วยงำน
๒. บุคลำกรมีคุณธรรม จริยธรรม
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตรงกับงำน
ที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนำตนเอง

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
(Strengths)
๑. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีบุคลำกรกรอบอัตรำต่ำเกณฑ์ แต่
ดำเนินกำรภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
๑. บุคลำกรทุกระดับในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกำรภำรกิจที่
ได้รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วนตำม
บทบำทหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนด
มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนเนื่องจำก
บุคลำกรทุกระดับมีคุณธรรม
จริยธรรม ควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสม มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ภำระงำน/มำตรฐำนวิชำชีพที่
รับผิดชอบ รวมถึงได้พัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Weaknesses)
๑. ขำดแคลนบุคลำกรตำม
กรอบอัตรำกำลัง
๑. บุคลำกรส่วนใหญ่
มีควำมรู้เฉพำะงำนหน้ำที่ที่
ตนเองรับผิดชอบเท่ำนั้น
ซึ่งบำงครั้งทำให้กำร
ประสำนงำนจำกหน่วยงำนอื่น
หรือบุคคลภำยนอก เกิดควำม
ล่ำช้ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดควำม
เสียหำยได้

๑.๖ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills : S๖)
ประเด็นการวิเคราะห์

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
(Strengths)
๑. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 1.บุคลำกรส่วนใหญ่สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำจัดกำรภำรกิจที่ได้รับ
และทักษะในกำรปฏิบัติงำน
มอบหมำยอย่ำงครบถ้วนตำม
บทบำทหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนด
มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนเนื่องจำก
บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำม
สมรรถนะ/มำตรฐำนวิชำชีพ
2.บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ จัดทำแผนพัฒนำตนเอง
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ผลสำเร็จ

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Weaknesses)
๑. ขำดแคลนบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ
ด้ำน เนื่องจำกไม่มีอัตรำกำลัง
ตำมกรอบที่กำหนด

๑.๗ ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S๗)
ประเด็นการวิเคราะห์

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง
(Strengths)
๑. ค่ำนิยมและบรรทัดฐำนที่ยึดถือ ๑. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีค่ำนิยมในกำรทำงำน“มุ่ง
ร่วมกัน
ผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้”
ตำมอัตลักษณ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
๑. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่
๒. วิธีปฏิบัติของบุคลำกรและ
กำรศึกษำมีวัฒนธรรมในกำรทำงำน
ผู้บริหำรในหน่วยงำน หรือ
“เป็นทีม” โดยใช้กระบวนกำรที่
วัฒนธรรมหน่วยงำน
หลำกหลำยและเป็นระบบ เป็นผลให้
เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
(Weaknesses)
๑. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
ของบุคลำกร ทำให้ค่ำนิยมและ
บรรทัดฐำนที่ยึดถือร่วมกัน ไม่
เป็นไปตำมแนวทำงที่กำหนด
๑. บุคลำกรบำงส่วนใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ยังต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำ

๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
๒.๑ ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior : C)
ประเด็นการวิเคราะห์
๑. กลุ่มผู้รับบริกำรโดยตรง

๒. กลุ่มคูแข่งและกำรแข่งขัน

๓. กลุ่มองค์กร/หน่วยงำน
ที่มีส่วนในกำรสนับสนุนต่อกำร
จัดกำรศึกษำ

ประเด็นที่เป็นโอกำส
(Opportunities)
1. ชุมชน ผู้ปกครอง มีควำม
ตระหนักและเห็นควำมสำคัญใน
กำรจัดกำรศึกษำมั่นใจในกำร
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ จึงให้ควำมร่วมมือใน
กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัด
กำรศึกษำเป็นอย่ำงดี
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมี
โรงเรียนในสังกัด จำนวน 1๔๓
โรงเรียน กระจำยอยู่ทุกตำบล
เกือบทุกหมู่บ้ำนส่งผลให้สำมำรถ
จัดบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม ครอบคลุม
ทุกพื้นที่

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Threats)
1. ชุมชนบำงแห่งมีสภำพเสื่อม
โทรม เป็นแหล่งอบำยมุขส่งผลให้
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์
2. กำรอพยพย้ำยถิ่นของผู้ปกครอง
ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อกำรจัด
กำรศึกษำ

1. กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
เอกชนของท้องถิ่น มีกำรบริกำร
ทำงกำรศึกษำ ที่ถูกใจและจูงใจให้
ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้ำเรียน เช่น
มีรถรับส่ง มีสระว่ำยน้ำ มีเครื่อง
แต่งกำยสวยงำม ทำให้จำนวน
นักเรียนลดลง เมื่อบำงครั้งนักเรียน
ไม่สำมำรถเรียนในโรงเรียนเอกชน
เดิม ทำให้เกิดปัญหำในกำรจัด
กำรศึกษำ
1. สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ 1. ระเบียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ให้กำร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับรองมำตรฐำนโรงเรียนในสังกัด มีข้อจำกัดและไม่เอื้อต่อกำร
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ส่งผลให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำได้
๒. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วน
อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
ท้องถิ่นไม่ให้ควำมสำคัญกำร
2. องค์กรภำครัฐ เอกชน ให้
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ควำมร่วมมือ และสนับสนุน
เนื่องจำกเห็นว่ำสถำนศึกษำมี
งบประมำณในกำรจัดกำรศึกษำ
งบประมำณจำกส่วนกลำงอยู่แล้ว
ส่งผลให้ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำบริหำรจัดกำรศึกษำได้ ๓. งบประมำณอำหำรเสริม (นม)
และอำหำรกลำงวันได้รับกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
จัดสรรไม่ต่อเนื่อง

๒.๒ ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P)
ประเด็นการวิเคราะห์
๑. นโยบำยกำรศึกษำของรัฐบำล

ประเด็นที่เป็นโอกำส
(Opportunities)
1. นโยบำยเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมี
คุณภำพของรัฐบำลส่งผลให้ลด
ภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง
ผู้เรียนมีโอกำสทำงกำรศึกษำ
มำกขึ้น
2. มำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำม พ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งขำติ หมวด 6
สถำนศึกษำต้องจัดให้มีระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในและรำยงำน
ทุกปีเพื่อรองรับกำรประกัน
คุณภำพภำยใน และรำยงำนทุกปี
เพื่อรองรับกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอก ส่งผลให้สถำนศึกษำ
สำมำรถจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน
๓. มีกฎหมำย พ.ร.บ.กำรศึกษำ
นโยบำยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเอื้อ
ต่อกรจัดกำรศึกษำ
๔. รัฐบำลให้ควำมสำคัญต่อ
นโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ
๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐ
และเอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ
๖. มีองค์กรกำกับติดตำม
ประเมินผลกรดำเนินงำน
สำมำรถตรวจสอบ

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Threats)
1. จุดเน้นของนโยบำยเรื่อง
โรงเรียนขนำดเล็กไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ
๒. มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำร
บริหำร ทำให้นโยบำยเปลี่ยน
ตำมรัฐบำลด้วย
๓. กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
บำงเรื่อง ส่งผลกระทบต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ทำให้ขำดขวัญ
และกำลังใจ
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทั้ง
ภำครัฐ ภำคเอกชน มีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
และไม่ต่อเนื่อง

๒. นโยบำยกำรศึกษำของ
หน่วยงำนต้นสังกัด

1. นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ทศวรรษที่สองและนโยบำยกำร
ขับเคลื่อนคุณภำพผู้เรียนสู่กำร
ปฏิบัติถือเป็นโอกำสที่ดีต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

1. กิจกรรมที่ตอบสนอง
นโยบำยมีควำมซ้ำซ้อน และมี
ข้อจำกัดด้ำนระยะเวลำซึ่งทำให้
กำรดำเนินกำรมีปัญหำอุปสรรค
ต่อกำรดำเนินงำน

๓. บทบำทของกลุ่มผลประโยชน์
กลุ่มพลังทำงกำรเมือง

๑. กำรแข่งขันของกลุ่ม
ผลประโยชน์ กลุ่มพลังทำง
กำรเมือง ส่งผลดีต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ
1. พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ
กำหนดให้สำมำรถจัดกำรศึกษำทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตำม
อัธยำศัย ส่งผลให้โรงเรียนสำมำรถ
จัดกำรศึกษำได้สอดคล้องกับสภำพ
ผู้เรียนและสำมำรถลดอัตรำกำร
ออกกลำงคัน
2. ระเบียบกฎหมำยที่กำหนดให้
หน่วยงำน บุคลำกร ถือปฏิบัติ
อย่ำงชัดเจน เคร่งครัด ส่งผลดีต่อ
กำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
3. จรรยำบรรณวิชำชีพ ทำให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4. . พ.ร.บ.ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำกำหนดให้
กำรเลื่อนให้มีวิทยฐำนะส่งผลให้
กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพ

๑. กฎหมำยของท้องถิ่นไม่เอื้อ
ต่อกำรส่งเสริมสนับสนุนต่อกำร
จัดกำรศึกษำ

๔. ระเบียบกฎหมำยและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ กำรบริหำร
วิชำกำร กำรบริหำร งบประมำณ
กำรบริหำรงำนบุคคล
และกำรบริหำรทั่วไป

1. พ.ร.บ.ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำหนดให้ครู ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำร
กำรศึกษำและศึกษำนิเทศก์
มีวิทยฐำนะ ไม่ครอบคลุม
กลุ่มบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มำตรำ 38 ค

๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E)
ประเด็นการวิเคราะห์
๑. สภำวะทำงเศรษฐกิจ เช่น
รำคำน้ำมัน อัตรำกำรว่ำงงำน
อัตรำค่ำครองชีพ
ผลผลิตทำงเกษตร

๒. งบประมำณ/กำรสนับสนุน
งบประมำณของรัฐบำล

ประเด็นที่เป็นโอกำส
(Opportunities)
๑. รัฐบำลจัดสรรงบประมำณ
ช่วยเหลือประชำชนที่มีรำยได้น้อย
เช่น บัตรประชำรัฐ , โครงกำรชิมช้อป
ใช้ ส่งผลให้ผู้ปกครองสำมำรถ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแก่
บุตรหลำนได้

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Threats)
๑. เศรษฐกิจไม่ดี รำคำ
สินค้ำอุปโภคบริโภคแพงขึ้น
แต่รำคำพืชผลทำง
กำรเกษตรลดลง ทำให้
ผู้ปกครองมีรำยได้น้อย ซึ่งมี
ส่วนทำให้กำรสนับสนุน
ด้ำนกำรศึกษำน้อยลง

1. รัฐบำลตระหนักถึงประโยชน์ของ
กำรศึกษำส่งผลให้ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณเพิ่มขึ้น
2. กำรสนับสนุนงบประมำณสำหรับค่ำ
เล่ำเรียนของนักเรียน งบประมำณ
สำหรับพัฒนำครูทั้งระบบ และ
งบประมำณด้ำนอื่นๆ เป็นโอกำสต่อ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

๑. ควำมล่ำช้ำในกำรโอน
จัดสรรงบประมำณเป็น
อุปสรรคต่อกำรดำเนินงำน
เพื่อบริหำรจัดกำรและกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

๒.๔ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural : S)
ประเด็นการวิเคราะห์
๑. จำนวนประชำกรและ
โครงสร้ำงประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย

ประเด็นที่เป็นโอกำส
(Opportunities)
1. แนวโน้มโครงสร้ำงประชำกร
วัยเรียนลดลง ส่งผลให้โรงเรียน
มีนวัตกรรมบริหำรแบบศูนย์รวม
โรงเรียนหรือกำรเรียนรวม
2. กำรวำงแผนครอบครัวที่สำมำรถ
ควบคุมจำนวนประชำกรได้อย่ำง
เหมำะสม ทำให้ครอบครัวมีคุณภำพ
และมีควำมพร้อมที่จะสนับสนุน
กำรศึกษำของบุตรหลำนได้ดีขึ้น

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Threats)
1. แนวโน้มประชำกรวัย
เรียนลดลง ส่งผลให้จำนวน
นักเรียนลดลง และมี
โรงเรียนขนำดเล็กเพิ่มขึ้น
2. จำนวนนักเรียนที่ลดลง
ส่งผลให้ได้รับจัดสรร
งบประมำณและอัตรำกำลัง
บุคลำกรลดลงเป็นอุปสรรค
ต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ

1. สังคมโดยภำพรวมเป็นสังคมเกษตร
๒. คุณภำพชีวิตของประชำชน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ควำมเชื่อ ส่งผลให้สำมำรถขยำยแนวคิดกำร
ดำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
ค่ำนิยมและวัฒนธรรม
พอเพียงจำกโรงเรียนสู่ชุมชนได้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
2. สังคมโดยภำพรวมเห็นคุณค่ำ
ประโยชน์ของกำรศึกษำ และ
สนับสนุนกำรศึกษำด้วยรูปแบบ
ที่หลำกหลำย
๓. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่หลำกหลำยสำมำรถนำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนรู้
๔. สังคมให้ควำมสำคัญในกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในกำร
พัฒนำกำรศึกษำ

1. วิถีชีวิตประจำวัน
เปลี่ยนไปส่งผลต่อ
วัฒนธรรมที่ดีในอดีต
2. ค่ำนิยมกำรไปเรียน
ในโรงเรียนที่ดี มีควำมพร้อม
มีชื่อเสียงทำให้นักเรียนที่มี
ควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ
ไปเรียนในต่ำงท้องที่
เกิดปัญหำกำรย้ำยที่เรียน
บ่อย
3. ครอบครัวขำดควำม
อบอุ่น เหตุเกิดจำกกำร
หย่ำร้ำง หรือไปทำงำน
ต่ำงถิ่น ส่งผลต่อคุณภำพ
ชีวิตของนักเรียนและกำรจัด
กำรศึกษำ
4. ประชำกรมีรำยได้น้อย
ส่วนใหญ่มีอำชีพ
เกษตรกรรม ทำให้มีกำร
ระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำได้น้อย
ไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ

๒.๕ ด้านเทคโนโลยี (Technological : T)
ประเด็นการวิเคราะห์
๑. ควำมก้ำวหน้ำและ
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี

๒. ภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเด็นที่เป็นโอกำส
(Opportunities)
1. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ส่งผลให้มีสื่อกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ที่กว้ำงไกล นักเรียนสำมำรถ
เรียนรู้ด้วยตนเองเต็มตำมศักยภำพ
2. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ส่งผลให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และโรงเรียนในสังกัดนำมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำได้
๓. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีควำม
ตื่นตัวในกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ใน
กำรจัดกำรศึกษำ
๔. หน่วยงำนภำยนอกทั้งภำครัฐ
เอกชน และชุมชน ให้กำรสนับสนุน
ด้ำนเทคโนโลยี
๕. กำรให้บริกำรของเอกชนมีกำร
แข่งขันสูง ทำให้สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีประสิทธิภำพ ได้ง่ำย
เสียค่ำใช้จ่ำยไม่สูง

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค
(Threats)
1. ควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีสำมำรถสื่อสำร
ได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้
นักเรียนเลียนแบบพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์
2. คุณภำพและรำคำของสื่อ
เทคโนโลยีเป็นปัญหำอุปสรรค
สำหรับโรงเรียนขนำดเล็กที่มี
งบประมำณจำกัด
3. ระบบเครือข่ำยและบริกำร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ไม่ทั่วถึงโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกล
ขำดงบประมำณในกำรจัดซื้อ/
บำรุงรักษำ สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่
เนื่องจำกมีรำคำสูง
4. ขำดบุคลำกรหลักที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำน ICT
๕. กำรให้บริกำรของ
ภำคเอกชนยังไม่ครอบคลุมใน
บำงพื้นที่
๖. เทคโนโลยีมีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
สถำนศึกษำขำดศักยภำพใน
กำรปรับตัวให้ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลง
1. ภูมิปัญญำท้องถิ่น / ปรำชญ์
1. กำรรวบรวม สังเครำะห์
ชำวบ้ำนที่หลำกหลำยส่งผลให้เป็น ข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ / เป็นครูให้ควำมรู้ /
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งกำร
เป็นแบบอย่ำงกำรเรียนรู้
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ยังไม่
กำรดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น แพร่หลำย ขำดควำมรู้ด้ำน
และควำมเป็นชำติไทย
ทำงเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่

