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ประเด็นที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดล7อม
1.1 สภาพแวดล7อมภายใน (จุดแข็ง - Strength)
S1 มีบางจังหวัดที่เปนเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานํารอง
S2 มีหนวยงานกลางในการบูรณาการและประสานงานในระดับจังหวัดและระดับภาคที่เข,มแข็ง
S3 สถานศึกษาสวนใหญผานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
S4 ผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เปนผลจากการเรียนการสอนที่สามารถนํามาใช,ในการประกอบอาชีพ
S5 ผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่เปนผลจากการบริหารที่สามารถนํามาใช,ในการประกอบอาชีพ
S6 ผู,จบการศึกษาสวนใหญแล,วมีงานทํา
S7 มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสวนมาก ครอบคลุมทุกพื้นที่
S8 ผู,เรียนสามารถเข,าถึงบริการด,านการศึกษาได,อยางทั่วถึง
S9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน. มีแนวโน,มสูงขึ้น
S10 หนวยงาน/สถานศึกษามีความพึงพอใจในการได,รับการบริการจากสํานักงานฯ สูงกวาร,อยละ 80
S11 นักเรียนเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษามีคาร,อยละที่สูง ร,อยละ 90
S12 นักเรียนที่มีความต,องการพิเศษมีพัฒนาการเปนไปตามเกณฑI
S13 ผู,บริหารมีสมรรถนะ ความรู, ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
S14 สถานศึกษาทุกแหงใช,เกณฑIมาตรฐานคุณภาพของการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาได,อยางเข,มแข็งและตอเนื่อง
S15 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญ มีศักยภาพในการจัดการศึกษา
S16 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได,รับการสงเสริมและพัฒนาความรู,ความสามารถอยางตอเนื่อง
S17 มีภูมิปKญญาท,องถิ่นที่เอื้อตอการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพและการเรียนรู,ตลอดชีวิต
S17 หนวยงาน และสถานศึกษาสวนใหญ มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัย
S19 หนวยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่สวนมาก มีความพร,อมด,านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย
S20 สถานศึกษาสวนใหญผานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)
S21 มีแหลงเรียนรู,ที่หลากหลาย เชน การทองเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปKญญาท,องถิ่นที่เอื้อตอการจัดการศึกษา
การประกอบอาชีพและการเรียนรู,ตลอดชีวิต
S22 มีเครือขายความรวมมือทางการศึกษาเพื่อเปLดโอกาสให,ทุกภาคสวนเข,ามามีสวนรวม ในการบริหารจัดการศึกษา
S23 มีหนวยงานกลางในการบูรณาการและประสานงานในระดับจังหวัดและระดับภาคที่เข,มแข็ง
S24 สถาบันอุดมศึกษามีเครือขาย/มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะสมหนวยกิต ในการจัดการศึกษาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
S25 มีสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาที่เปนต,นแบบในการนําพระบรมราโชบายของในหลวง ร. 10 ไปสูการปฏิบัติ
S26 มีสถานศึกษาเฉพาะทางด,านสิ่งทอที่สามารถสงเสริมการจัดการศึกษาและการพัฒนาผู,เรียน เชน การพัฒนาหลักสูตร
ท,องถิ่น
S27 มีหลักสูตรเชื่อมโยงการจัดการศึกษาจากการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสูการศึกษาอาชีพ

1.2 สภาพแวดล7อมภายใน (จุดอBอน - Weakness)
W1 ความทับซ,อนของโครงสร,างการบริหารจัดการศึกษา
W2 ผู,เรียนมีผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในภาพรวมทุกรายวิชา ปUการศึกษา 2561 ต่ํากวา
ร,อยละ 50 ยกเว,นภาษาไทย
W3 ผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติ V-Net
W4 ผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติN-Net
W5 ผู,เรียนบางสวนขาดภูมิคุ,มกันทางสังคม และทักษะชีวิตสงผลให,ผู,เรียนมีคุณลักษณะที่ไมพึงประสงคI อาทิ ขาดความมี
วินัย ความอดทน ความรับผิดชอบ
W6 ความหลากหลายในชาติพันธุIทําให,เปนอุปสรรคในการจัดการเรียนรู,
W7 ผู,เรียนบางสวนไมผานเกณฑIการอานออก เขียนได,
W8 ผู,เรียนสวนมากขาดทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศอาเซียน
W9 การผลิตนักศึกษาด,านอาชีวศึกษาในแตละสาขาอาชีพ ไมสอดคล,อง/ไมเพียงพอกับความต,องการของตลาดแรงงานใน
ระดับภูมิภาค
W10 มีหลักสูตรสถานศึกษาด,านอาชีพที่สอดคล,องกับตลาดแรงงาน แตไมตรงตามความต,องการของผู,เรียน
W11 สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
W12 ความพร,อมและคุณภาพของสถานศึกษาแตกตางกัน
W13 สัดสวนของผู,เรียนสายอาชีพยังไมเพียงพอ
W14 การศึกษาพิเศษมีศูนยIการศึกษาพิเศษยอย ๆ ไมครบทุกอําเภอที่เปLดโอกาสให,นักเรียนที่มีความต,องการพิเศษเข,ามา
เรียนตามศูนยI
W15 พื้นฐานทางการเรียนของนักศึกษา อศ. ไมสูงนัก มีคุณภาพทางการเรียนสายวิชาการไมเข,มแข็ง
W16 นักเรียนในโรงเรียนบางโรงเปLดสอนนักเรียนพื้นถิ่นในชาติพันธIตาง ๆ ซึ่งมีปKญหาเรื่องการใช,ภาษาไทย สงผลตอการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม
W17 ปริมาณ drop out ของ นศ. อศ. / กศน. / สูง
W18 ครูผู,สอนบางสวนมีวุฒิไมตรงวิชาเอก
W19 บางวิชาเอกมีครูไมเพียงพอ
W20 ครูผู,สอนมีภาระงานอื่นที่ได,รับมอบหมายจํานวนมาก ทําให,ไมสามารถปฏิบัติงานสอนได,เต็มที่ เต็มเวลา
W21 ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสวนขาดจิตสาธารณะ
W22 บุคลากรสายสนับสนุนการสอนมีไมเพียงพอ สงผลให,ครูมีภาระงานเพิ่มขึ้น
W23 บุคลากรการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล มีไมเพียงพอ
W24 งบประมาณในการบริหารจัดการยังไมเพียงพอ
W25 แม,วามีชองทางในการเสนอของบประมาณ แตการได,รับการจัดสรรงบประมาณยังมีข,อจํากัด
W26 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ขาดสื่ออุปกรณIที่ทันสมัยในการฝ`กวิชาชีพ สงผลให,ผู,เรียนที่จบสายอาชีพขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน
W27 สถานศึกษาขนาดเล็กสวนมาก ขาดทรัพยากรในการบริหารจัดการศึกษา
W28 ครู กศน. ควรได,รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติม
W29 ครู อศ. มีความไมมั่นคงในอาชีพ เชน อัตราจ,าง / ครูใกล,เกษียณจํานวนหนึ่ง / ครูใหมบรรจุเข,ามาจํานวนหนึ่ง ยังขาด
ทักษะ และประสบการณIการสอนด,านวิชาชีพ
W30 ครูผู,สอนมีภาระงานอื่นที่ได,รับมอบหมายจํานวนมาก ทําให,ไมสามารถปฏิบัติงานสอนได,เต็มที่ เต็มเวลา

W31 มีหลักสูตรสถานศึกษาด,านอาชีพที่สอดคล,องกับตลาดแรงงาน แตไมตรงตามความต,องการของผู,เรียน
W32 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให,ความรวมมือในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ยังไมเพียงพอและ
ตอเนื่อง
W33 ระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล ขาดการบูรณาการและเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน
W34 ระบบฐานข,อมูลสารสนเทศเพื่อใช,ในการบริหารการศึกษาของหนวยงานในพื้นที่ไมสามารถแลกเปลี่ยนข,อมูลด,วยระบบ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสIระหวางกันได,
W35 หนวยงานที่เกี่ยวข,องกับการติดตามมีกิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษามากเกินไป
1.3 สภาพแวดล7อมภายนอก (โอกาส - Opportunities)
O1 ในหลวงรัชกาลที่ 10 ให,ความสําคัญในการจัดการศึกษา จึงมีพระราโชบายด,านการศึกษา เพื่อมุงสร,างพื้นฐานให,แก
ผู,เรียน 4 ด,าน
O2 แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอื้อตอการสร,างภูมิคุ,มกันให,กับประชาชนและเปนแนวทางการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการของสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา
O3 มีพหุวัฒนธรรม ทําให,เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู, และยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข
O4 ท,องถิ่นให,การสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารการศึกษา
O5 สถานประกอบการที่ชวยสงเสริมในการพัฒนาทักษะอาชีพ
O6 เทคโนโลยีที่ทันสมัย ก,าวไกล สามารถนํามาเปนเครื่องมือในการพัฒนาผู,เรียน การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
O7 นโยบายสนับสนุนการศึกษาของรัฐ เชน การเรียนฟรี 15 ปU กองทุนเงินกู,ยืมเพื่อการศึกษา ชวยสร,างโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น
O8 มีการทํา MOU เปนการสร,างพันธมิตรทางวิชาการ
O9 รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให,ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาในทุกพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษและพื้นที่ชายแดน
O10 รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สงผลตอการศึกษาที่ต,องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนา
การศึกษาให,ทันสภาวการณI
O11 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว และ มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย สงผลให,ผู,เรียน มีแหลงเรียนรู,
ด,านประวัติศาสตรI วัฒนธรรมฯ
O12 โครงการประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล เปLดโอกาสให,องคIกรภาครัฐ ภาคเอกชน องคIกรปกครองสวนท,องถิ่น
สถานประกอบการเข,ามา มีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น
O13 นโยบายรัฐบาล เชน STEM Education ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู, ทําให,ผู,เรียนได,เรียนรู,ตามความถนัดและ
ความสนใจ สงผลให,ผู,เรียนมีความสุขในการเรียน
O14 ยุทธศาสตรIจังหวัดและกลุมจังหวัดสนับสนุนการพัฒนากําลังคนในพื้นที่

1.4 สภาพแวดล7อมภายนอก (อุปสรรค - Threat)
T1 การปรับเปลี่ยนโครงสร,างของกระทรวงในบางจุดทําให,การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
T2 หนวยงานภายนอกมีกิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษามีมากเกินไปทําให,ครูจัด
การเรียนการสอนไมเต็มที่
T3 ผู,ปกครองมีการย,ายถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพตามความต,องการและความถนัด
T4 คานิยมของผู,ปกครองสวนใหญไมนิยม สงลูกเรียนสายอาชีพ
T5 ความก,าวหน,าของเทคโนโลยี วัฒนธรรม ข,ามชาติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
T6 สภาพสังคม และการเลี้ยงดูบุตรหลาน ปKญหาครอบครัวหยาร,าง สงผลให,เด็กอยูในภาวะยากลําบาก กําพร,า
ถูกทอดทิ้ง มีแนวโน,มมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมสูงขึ้น
T7 ผู,ปกครองบางสวนฐานะไมดี
T8 การกระจายรายได,ที่ไมสมดุล
T9 นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอย ทําให,นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาไมตอเนื่อง
T10 นโยบายการลดอัตรากําลังคนภาครัฐ ทําให,อัตรากําลังครูขาดแคลน
T11 การประเมินผลระดับชาติไมสอดคล,องกับการพัฒนาคุณภาพผู,เรียนได,อยางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ 2 วิสัยทัศน พันธกิจ เปNาประสงค และยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
ภาคสามบุรี สร,างคนมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมการเรียนรู,ตลอดชีวิตอยางทั่วถึง มีคุณภาพ ได,มาตรฐาน และเต็มตามศักยภาพ
3. สงเสริมการผลิต พัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล,องความต,องการของท,องถิ่น
ตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ
5. สงเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปNาประสงค
1. ผู,เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชากรได,รับโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม และทั่วถึง
3. ผู,เรียนได,รับการพัฒนาเพื่อสร,างองคIความรู,และทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21
4. ผู,เรียนสามารถสร,างสรรคIนวัตกรรมทางการศึกษาได,
5. ผู,เรียนได,รับการพัฒนาสูความเปนเลิศเฉพาะด,าน
6. ผู,เรียนมีทักษะอาชีพ สอดคล,องกับบริบทและความต,องการของตลาดแรงงาน
7. มีงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล,องความต,องการของท,องถิ่น ตลาดแรงงาน และรองรับการพัฒนา
ประเทศ
8. ผู,เรียนด,านอาชีพมีจํานวนเพิ่มขึ้น
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพและได,รับการพัฒนาเจตคติ ทักษะ ความรู,ความสามารถ
ตามมาตรฐานที่กําหนด
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก,าวหน,าทางวิชาชีพ
11. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน,นการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตาม
หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล,องกับความต,องการของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคน และการสร,างสังคมแหงการเรียนรู,ตลอดชีวิต
4. การสร,างโอกาสทางการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตให,กับผู,เรียนอยางทั่วถึง และเทาเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร,างเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิง่ แวดล,อม
6. การบริหารจัดการศึกษาให,มีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 3 (รBาง) แผนพัฒนาการศึกษาฉบับทบทวน (เอกสารแนบแนวนอน ในไฟลที่ 2)

