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ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
การพัฒ นาการจั ดการศึกษาขั้น พื้นฐานที่ผ่ านมาจะมุ่งเน้น แต่ด้านปริมาณมากกว่าด้านคุณ ภาพ การ
ดาเนินงานแก้ปัญหาเป็นไปในทางตั้งรับ แยกส่วนการบริหารจัดการจึงไม่สามารถแก้ไขทันการณ์ทาให้คุณภาพ
ของเด็กไทยไม่มีคุณภาพและถึงจะมี คุณภาพก็จะไม่ยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้อง
ปรั บ กระบวนการทั ศน์ โดยเน้ น ให้ ค นเป็ น ศูนย์ กลางของการพั ฒ นา และจะต้อ งเป็ นการพัฒ นาแบบองค์รวม
รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจึงได้กาหนดทิศทางของการ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1. ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
1.1 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย
ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี 2540 เป็นต้นมาประกอบกับกระแสการ
เปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัฒ น์ ความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์ สารสนเทศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลากหลาย เหลื่อมล้าและซับซ้อนทาให้ประเทศไทยต้องปรับตั วให้
เข้ ากั บ สภาวะที่ เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ สู งสุ ด ให้ กั บ ประเทศ รวมทั้ งจะต้ อ งค านึ งถึ งกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่มีผลกาหนดวิสัยทัศน์ในอนาคต
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงภายนอกประเทศ
- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โลกในอนาคตโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการใช้
นวั ต กรรมสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ดี ขึ้ น และเทคโนโลยี ชี ว ภาพที่ มี บ ทบาททางด้ า นการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทา
ให้ สังคมโลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดน น าไปสู่ยุคการจัดระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่าง
ประเทศ ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
- เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก แนวโน้มเศรษฐกิจทาให้การค้าการลงทุนมีก ารแข่งขัน
อย่ างเข้มข้น ยิ่งขึ้น แนวโน้ มเศรษฐกิจมีการรวมตัวกันของเศรษฐกิจภูมิภ าคต่าง ๆ ส่ งผลให้ ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก โดยต้องอาศัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือวางรากฐานสาคัญในทุก ๆ ด้าน
- ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทาให้การ
สื่อสารข้อมูลโยงใยถึงกันทั่วโลก คนไทยมีโอกาสรับเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายสังคมจะมีพลังต่อรอง
มากขึ้นและมีแรงกดดันทาให้ เกิดกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันกระแสวัฒ นธรรมและ
ค่านิยมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาแทนที่เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
ส่งผลให้พฤติกรรมและความเอื้ออาทรของคนในสังคมไทยส่งผลให้เกิดปัญหาสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้น
- ความเป็นประชาธิปไตย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนค่านิยมส่งผล
ให้เกิดความตระหนักในประชาคมโลกว่าการพัฒนาที่มุ่งเน้นไปในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยละเลยความเป็น
มนุษย์ ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้เกิดสภาพการเสียสมดุลการพัฒนาที่รุนแรง จึง
จาเป็นที่สังคมไทยต้องคานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนมากขึ้นในการพัฒนา
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วาง
พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งทาให้การตราพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545 นอกจากนี้ทาให้เกิดการตื่นตัวของการมีส่วนร่วมในการพัฒ นาประเทศ ทั้งเรื่องการพัฒนา
ท้องถิ่น การกระจายอานาจ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน
ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น โดยคานึ งถึงสิ ทธิเด็กและสตรี และผู้ สูงอายุ รวมทั้ งให้ ความส าคัญ การบริห ารจัดการที่ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์
- โครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน การวางแผนครอบครัวที่ประสบ
ผลสาเร็จ ทาให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์ของประชากรอยู่ในระดับทดแทนสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลง วัยแรงงาน
เพิ่มขึ้น แต่ผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความก้าวหน้าทางการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ส่งผล
ต่อความยืนยาวของชีวิตมนุษย์สังคมจะมีคนที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุมากขึ้นโดยกระจายอยู่ทั้งสังคมเมืองและชนบท
- คุณภาพของประชากรด้านการศึกษาของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน การปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ทาให้การพัฒนา
การศึกษาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความสาคัญยิ่งใน
การชี้นาทิศทางการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน
- สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจาก “สังคมชนบท สู่ สังคมเมือง” การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาทาให้
ประชากรเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในทศวรรษหน้าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากสังคมชนบทสู่สังคม
เมือง และจะเป็นโอกาสที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
1.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดารัสแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้อันเชิญมาเป็นแนวปรัชญาทาทางในการพัฒนาการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักทางสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีจริยธรรม
คุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความมั่นคงในความเป็นมนุษย์
1.3 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 20 ปี มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย”
และสร้ า งค่ า นิ ย มร่ ว มให้ ค นไทยตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น และปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการคิ ด ทั ศ นคติ และ
กระบวนการทางานโดยยึด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญานาทางให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารจัดการประเทศแนวใหม่ที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ และความก้าวหน้าตามทันโลกอย่างรู้เท่าทัน
2. กรอบทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน กาหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทยไว้ดังนี้
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หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิงสองปีที่รัฐจะต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนการ จัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกากับ
ดูแลของรัฐย่อมได้รับความคุ้มครอง
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
มาตรา 81 รัฐต้องจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกั บความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัด
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ
หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 289 วรรคสอง กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะจัดการศึกษา อบรมและการฝึก
อาชีพตามความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบั ญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่ มเติม พ.ศ.2545 ได้ว างกรอบและ
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไว้ทุกด้าน ดังต่อไปนี้
2.2.1 การรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคคลย่อมได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาที่เสมอภาคที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและให้ความสาคัญกับการศึกษาสาหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสที่จะได้รับการศึกษา
พิเศษสาหรับผู้พิการให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความ
สะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่น ใดทางการศึกษา และสาหรับผู้ที่มีความสามารถพิ เศษต้องจัดด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลด้วย
2.2.2 ปฏิรูประบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกันทั้งระบบ โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับหลักสูตร ผู้เรียน เนื้อหาสาระ วิธีการเรียนการ
สอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สื่อการเรียนการสอน
2.2.4 ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเอกชนโดยเน้นการกระจายอานาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลาง เขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
2.2.5 ปฏิ รู ป ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยถื อ ว่ าเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง เน้ น
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และพัฒ นาครูโดยเน้นการพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบ
เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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2.2.6 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง
ๆ มาใช้ เพื่ อ การจั ด การศึ ก ษา จั ด สรรทรั พ ยากรให้ ถึ งผู้ เรีย นอย่ า งเสมอภาพและเป็ น ธรรม มี ร ะบบบริห าร
ทรัพยากรที่มีความคล่องตัว อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้และมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ถือว่าเป็นแผนการศึกษาของ
ชาติระยะยาว 15 ปี ที่ได้วางกรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาซึ่งยึดทางสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา”
บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี ตามแนวพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมุ่งให้เกิดการ
พัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้ งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณ ธรรม มีจ ริย ธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข
พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ
- เป็นสังคมคุณภาพ
- เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
- เป็นสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน พัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข
คนดี คือ คนที่ ดาเนิ น ชี วิตอย่ างมี คุณ ภาพ มี จิต ใจที่ ดีงาม มีคุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี คุณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ทั้งทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก
คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการดาเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือรอบด้านหรือ
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
มีสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริง แจ่มใส ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มี
มนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อสรรพสิ่ง มีอิสรภาพปลอดพ้นจากการตกเป็นทาสของอบายมุข ได้ทาในสิ่งที่ตนสนใจ
ตามความต้องการ สามารถเรียนให้รู้ความจริง บรรลุความดี มีความภูมิใจในความเป็น ไทย และสามารถดารงชีวิต
อย่างเพียงพอร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีดุลยภาพ
2.4 นโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ด้ า นการศึ ก ษา โรงเรี ย นจะปฏิ รู ป การศึ ก ษาจามเจตนารมณ์ แ ห่ งรัฐ ธรรมนู ญ และพระราชบั ญ ญั ติ
การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 เพื่ อ พั ฒ นาสั งคมไทยให้ เป็ น สั งคมแห่ งการเรียนรู้ อั นเป็ น เงื่อ นไขไปสู่ ระบบ
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ให้คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต
และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมไทย
โดยยึดหลัก การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ดังนี้
1. จัดระบบและโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง
2. เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษา
3. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ท างการศึ กษาและเครือ ข่ายสารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม และกระจายโอกาสทาง
การศึกษา
4. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ งและรับ ผิ ด ชอบจั ด
การศึกษาและเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
5. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
6. ปฏิรูปการเรียนรู้โ ดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน
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ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ส่งเสริมสนับสนุนศาสนศึกษาและศาสนทายาทเพื่อเผยแพร่ศาสนธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศาสนาสถานให้สะอาด ร่มเย็น สงบสุข เพื่อเป็นประโยชน์ด้านจิตใจชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสน
ธรรม และร่ว มประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนามากขึ้น และได้ร่ว มกัน บาเพ็ญ ประโยชน์ต่อส่ ว นรวม เพื่ อความ
สมานฉันท์และเพื่อสันติธรรมในสังคม
2.5 นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
ประชากรในวัย เรีย นจะได้ รั บ การศึก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ มี คุณ ภาพอย่ างทั่ ว ถึง และมี คุ ณ ลั กษณะอัน พึ ง
ประสงค์ของโรงเรียน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
ไทย และมีศักยภาพการเรียนรู้ในระดับสากล เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
2.6 จุดเน้นนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
จุดเน้นนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มี 8 ข้อ ดังนี้
1. การประกันสิทธิและโอกาสการได้รับการศึกษาภาคบังคับของเยาวชนทุกกลุ่ม โรงเรียนมีข้อมูล
เยาวชนวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ ที่ชัดเจนดังนี้คือ
1.1 อัตราการเข้าเรียน
1.2 อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
1.3 อัตราการออกกลางคัน
1.4 เยาวชนไม่ได้เข้าเรียนและสาเหตุที่ไม่ได้เข้าเรียนจาแนกเป็น
1.4.1 เข้าเรียนทั่วไป
1.4.2 นักเรียนพิการ
1.4.3 นักเรียนด้อยโอกาส
2. การทบทวนและพัฒ นาหลักสูตร โรงเรียนมีการทบทวนและพัฒ นาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู้และช่วงวัยของผู้เรียน
3. การจัดระบบการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
และครูมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. การจัดระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรองและการ
แก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด การแก้ปัญหาต่าง ๆ การเยี่ยมบ้านทุกครอบครัว ส่งเสริมเครือข่าย
กับผู้ปกครองและการจัดระเบียบสังคม
5. การเพิ่ ม ความเข้ม แข็งและประสิทธิ ภ าพในการบริห ารและการจัด การศึกษา โรงเรียนมีค วาม
เข้มแข็งและสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศ โรงเรียนมี ข้ อ มู ล ด้ านสิ ท ธิ และโอกาสได้รั บ การศึ ก ษา
คุณภาพการจัดการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาครบถ้วน ชัดเจน
7. การพัฒ นาโรงเรียนให้ทัน สมัยและพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โรงเรียนมีระบบการจัดการภายในที่
ทันสมัยมีประสิทธิภาพ คล่องแคล่ว รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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8. การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงกับทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
3. นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงาน ของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10 นโยบายเร่งด่วน(ดาเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน)
1. เร่งสารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว
เป้าหมายในการดาเนิน นโยบาย :โรงเรียน สถานศึก ษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู ให้สามารถทาการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว
2. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
เป้าหมายในการดาเนินนโยบาย :
2.1 มีการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่
ชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
2.2 ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนทั่วไป/จานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช่วง 3 เดือนลดลงอย่างชัดเจน
3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกาหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อ
แม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้าหมายในการดาเนินนโยบาย :
3.1 มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3.2 มีการกาหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทากิจกรรม
เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และประสบการณ์ รวมทั้ งปลู ก ฝั งในเรื่อ งค่ านิ ย มหลั ก มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม สร้างวินัย จิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย
เป้าหมายในการดาเนินนโยบาย :
4.1 มี แ นวทางปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เด็ ก และเยาวชนได้ พั ฒ นากระบวนการคิ ด ทั ก ษะ
ความสามารถอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การเรียนรู้
ประสบการณ์จากการทากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการทางาน
การศึกษาเพื่ออาชีพ
4.2 นาร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐานและ
กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว
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5. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ
และด้อยโอกาส
เป้าหมายในการดาเนินนโยบาย :
5.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กาหนด
5.2 สามารถให้ การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน
6. เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทาข้อตกลง
ระหว่างผู้ป ระกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทางานหลังสาเร็จ
การศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น
เป้าหมายในการดาเนินนโยบาย :
6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา
6.2 มีการจัดทาข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
7. เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่
มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าหมายในการดาเนินนโยบาย :
7.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กาหนดรวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้ อต่อการเพิ่มโอกาส
ให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
8. เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัด กิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้เป็นไป
ในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่ขัดต่อ
หลั กศี ล ธรรมขนบประเพณี อั น ดี งาม และเป็ น ไปตามหลั ก สิ ท ธิม นุ ษ ยชน โดยให้ มี ผ ลบั งคั บ ใช้ ให้ ทุ ก สถาบั น
การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เป้าหมายในการดาเนินนโยบาย :
8.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กาหนด
8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสาหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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เป้าหมายในการดาเนินนโยบาย :
9.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอน
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่กาหนด
9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
10. เร่งดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
เป้าหมายในการดาเนินนโยบาย :
10.1 มีการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจน
10.2 มีการกาหนดตัวชี้วั ด ค่าเป้ าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับ อย่างเป็ น
รูปธรรม
10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิ ทธิภ าพ โดย
สามารถรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
10.4 มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อกาหนดมาตรการในการแก้ไขปั ญหาและลด
ผลกระทบทางลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
10.5 สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว
จุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. กระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
2. นโยบายนายกรัฐมนตรี
1) ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4) เร่งปรับหลักสูตร/ตาราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา เข้าทางาน AEC ให้ทันปีนี้
ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้
6) ปรับหลักสูตร ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
8) ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9) นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
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นโยบายด้านการศึกษา
นโยบายทั่วไป
1. การจัดทาแผนงานโครงการเริ่มใหม่
- ต้องเข้าใจจุดหมายว่าทาเพื่ออะไร
- ต้องวาดภาพงานลงในรายละเอียดให้เห็นว่า อะไรคืองานหลัก แล้วมีงานรองอะไรบ้างที่ต้องทา
เพื่อให้บรรลุงานหลัก อะไรที่ต้องทาก่อน อะไรที่ต้องทาที่หลัง
- ต้องมีฐานข้อมูลที่แน่น เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสาขาอะไรบ้าง แต่
ละสาขา ต้องการกี่คน ฐานข้อมูลที่ดีจะทาให้การวิเคราะห์แม่นยา
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
- หาปัญหาที่ผ่านมาทาไมทาไม่สาเร็จ เช่น ปัญหาอยู่ที่อายุของนักเรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหา
อยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม เพราะบางครั้งไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีใดวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการพระราชดาริ
- โครงการอะไรบ้างที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง
- โครงการไหน เป็ น ดาริของพระองค์ใด ท าแล้ ว และกระทรวงศึกษาธิการให้ การสนั บสนุ น
อย่างไร
4. งบประมาณ
- โดยเฉพาะงบลงทุน ให้วางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย
- การเสนองบกลางให้ เฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ส่ วน คือ การทาแผนงานโครงการ
บางอย่างไม่ต้องใช้งบประมาณใช้งบปกติที่ได้รับ และการปรับแผนงานที่ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ในงานบางโครงการต้องมีการบู รณาการงบประมาณข้ามแท่ง ก่อนไปบูรณาการกับส านั ก
งบประมาณ
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
- จั ดให้ มีช่องทางการสื่ อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (การประชุมทางไกล
โปรแกรมไลน์ ฯลฯ) เพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจในองค์กร สามารถถ่ายทอดคาสั่ งไปยังหน่วยรองได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
- ทุกหน่วยต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ
6. อานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
- เช่น การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผู้บริหารถูกกล่าวหา, การรวมตัวกันต่อต้าน
ผู้อานวยการโรงเรียน นักเรียนปวดท้องอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยไป
กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยู่แล้วให้ไปปรับปรุงหรือทาการซักซ้อม) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
- ใครต้อง Take Action
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาวทาอย่างไร
- การรายงานด่วน ฯลฯ
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
- ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร เช่น เข้ามาร่วมกาหนดหลักสูตร
- การรับนักเรียนเข้าไปทางานขณะที่ยังศึกษาอยู่ การรับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา
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8. จะให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแท่งเข้าทางาน
- ทบทวนบทบาทหน้าที่
- สิ่งใดที่ต้องรู้ และยังไม่รู้
- สิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่
9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา
- ผลลัพธ์ที่ต้องการ เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
11. ให้มีการนา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง
- ปัจจุบันได้ดาเนินการศูนย์ศึกษาทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของอุดมศึกษาโดยใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร เพื่อใช้ในการ
จัดการศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ
12. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ
13. ให้ความสาคัญกับบรรยากาศในการทางาน
- ให้ความสาคัญกับการประดับธงประจาพระองค์ของพระราชวงศ์ไทย และธงชาติไทยใน
หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ
- ความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่
- การรักษาความปลอดภัย
- แผนเผชิญเหตุ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู
- เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง
15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียน ทั้งความรู้และคุณลักษณะและ
ทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ
- โครงการเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ
โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนาเด็กนักเรียน ครู ออกนอกห้องเรียน
- สามารถดาเนินการได้ หากเป็นการทัศนศึกษาหรือเสริมสร้างประสบการณ์ เช่น ราอวยพร
การแสดง
- ไม่มีนโยบายให้ครู นักเรียน ต้องออกไปยืนต้อนรับผู้บริหาร
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นโยบายด้านการอาชีวศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
1. การเปลี่ยนค่านิยมอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากยิ่งขึ้น
- ทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน (สพฐ.) และส านั กงานส่ งเสริม การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จบแล้วได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้
- ความร่วมมือกับ สถานประกอบการ เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ทันที
- การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพื่อสร้างความปลอดภัย
- ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง
- ให้ โอกาสนั ก ศึ กษาเข้ าฝึ ก งานในสถานประกอบการ เพื่ อเป็ น การสร้างนิ สั ย ในการรัก การ
ประกอบอาชี พ การตรงต่ อ เวลา ความอดทน ความมั่ น ใจตนเอง และมองถึ ง อนาคตข้ า งหน้ า
2. การทาให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
- ให้มีการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
- การจัดการศึกษาด้านปิโตรเคมี
- การท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์
- การจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ เช่น การเปิดสอน
หลักสูตรเกี่ยวกับระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน
3. จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล
- การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และ
ยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน
นโยบายด้านการอุดมศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
1. กาหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน เพื่อลด
ความซ้าซ้อน
2. Outcome ที่สถาบันอุดมศึกษาควรมี เช่น การวิจัยพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากทรัพยากร
ท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
3. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคาโดยใช้
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
- กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียน
คล่อง เป็นต้น
2. การดูแลเด็กออกกลางคัน
- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็กจบออกไป
ต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทางานที่ใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ กศน.
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3. ปรับปรุงหลักสูตร
- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้ว
ไปจัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก
- ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจา
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT
6. การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน
- การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับ
ภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม อาจ
จัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา
- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย
1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุมีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตาม
ความเสน่หา จะทาให้เกิดการเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี
2) ระบบการซ่อมบารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการ
ใช้งาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้การ
บารุงรักษามีความต่อเนื่อง 3) การจาหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน
8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ
- ให้ความสาคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตาแหน่ง วิทยฐานะ
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจานวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบ
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างจิตสานึกในการใช้
จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย
9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
- ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและ
ทุกสังกัด
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.
ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียนภายในปี 2558
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นโยบายด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย)
1. การจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา
ในระบบโรงเรียน
- ทั้งในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
- โดยจัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลายของสานักงาน กศน.
เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ดาเนินการปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์ให้นักศึกษา กศน.และประชาชน มีความตระหนักในความเป็น
ชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5. กาหนดให้ กศน.ตาบล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน
6. พัฒนาคนทุกช่วงวัย
- โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
แนวทางการทางาน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการทางาน 3 ลักษณะ เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน
การศึกษาข้างต้นทั้งหมด ได้แก่
- ทางานแบบ Hit the Point กล่าวคือ งานทุกงานต้องฉีกปั ญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจ
เฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
- ทางานแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไม่ได้ เมื่อมีการสั่งงานไปแล้ว จะไม่
หยุดนิ่งอย่างแน่นอน จะขับเคลื่อนงาน ดูแล และช่วยแก้ปัญหา หากงานนั้นต้องข้ามแท่ง ก็จะต้องข้าม อย่าไป
หยุดและจะไม่มีหยุด
- ทางานแบบ Lively คือการทางานแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งการจะทางานแบบนี้ได้ ผู้ร่วมงานต้องมีความ
เข้าใจเนื้องานตรงกับเรา จึงพยายามที่จะสร้างให้ทุกท่านเข้าใจเนื้องานที่จะทา สร้างให้เห็นประโยชน์ร่วมกันกับสิ่ง
ที่กาลังทา เมื่อเข้าใจตรงกันและเห็นประโยชน์ร่วมกัน เราก็จะมีความสุขที่จะทา เพราะใจเราจะไม่ต่อต้าน ถึงแม้
จะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการทางาน
ทั้งนี้ ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันทุกระดับชั้น ตั้งแต่ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงผู้อานวยการสถานศึกษาต่างๆ ที่จะต้องขับเคลื่อนตามกันไป
ทั้งหมด
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นโยบายซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา ดูแลการศึกษาโดยมีเป้าหมาย 6 ประการ
1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. เด็กชั้นม.1-6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขาวิชาชีพ เพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคตได้
3. เชื่อมโยงการศึกษากับการส่งเสริมวิชาชีพ ให้ตรงความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ
4. ในระดับอุดมศึกษา ให้เน้นการวิจัยเพื่อเชื่อมต่อกับงานวิจัยกับภาคเอกชน
5. ให้นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศต้นทาง เคยชินกับเจ้าของภาษา
6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาท ที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558 – 2563)
หลักการ แนวคิดปฏิรูปการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างชาติ โดยเป็นปัจจัยสาคัญที่ทุกประเทศนามาใช้เป็นนโยบาย
หลักสาหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสุข ให้สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอื่นได้ ด้วยการบริหารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กาหนดให้มีการปฏิรูป เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในหลายๆ ด้าน ซึ่งการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป เป้าหมายการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ สั ม มาชี พ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ตคนไทย ให้ เป็ น พลเมื อ งดี มี ค วามเป็ น ไทย มี ความรู้
ความสามารถ จึงต้องจัดการศึกษาให้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มีศักยภาพแข่งขันทั้งใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก
สภาวะการศึกษาไทย
1. คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผลการประเมิ น สมศ. สกศ. พบว่ามี ส ถานศึก ษาจานวนมากไม่ ได้ม าตรฐาน
ด้านผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ขาดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านครู พบปัญหาขาดแคลนครูที่มี
คุณ ภาพ ด้านการบริ ห ารจั ดการ พบว่ายั งไม่ มีการกระจายการบริห ารจัดการสู่ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
สถานศึกษา และ อปท. ขาดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 – 2555 เกือบทั้งหมด
ต่ากว่า ร้อยละ 50 และผลการทดสอบ NT พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ต่ากว่ามาตรฐานในรายวิชาที่สาคัญ
เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้านภาษา โดยสรุป ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ควร
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายด้านจากผลการประเมินและผลการทดสอบระดับชาติและระดับสากล
2. โอกาสและการเข้าถึง คนไทยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีข้อจากัด ได้แก่ การ
รวมศูน ย์ ในการบริห ารจัดการ ยังยึ ดติดกับระบบราชการ หลั กสูตรไม่ตอบสนองความต้องการเชิงพื้ นที่ การ
จาแนกครูตามความถนัด
ทิศทางการการศึกษาสาหรับคนไทยในอนาคต
ข้อเสนอของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI หัวใจสาคัญของการปฏิรูป
สร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและ
นักเรียนมากขึ้น
การปรับหลักสูตรให้ สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ
ศตวรรษที่ 21
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ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมมากขึ้น สร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนที่มีปัญหา งานวิจัยนี้ยังเสนอแนวทางการ
ปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้าน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย นักเรียนดี เก่ง มีความสุข
ยุทธศาสตร์
1. ปฏิรูปการเรียนการสอน
2. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
3. ปฏิรูปการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กรอบแนวทาง 1
ประเด็น

กรอบแนวทาง 2
ประเด็น
กรอบแนวทาง 3
ประเด็น
กรอบแนวทาง4
ประเด็น

ปฏิรูปการเรียนการสอน
ปฏิรูปหลักสูตรตารา / หนังสือเรียน
1. ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
2. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบท อัตลักษณ์ และการมีงานทา
3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก
4. พัฒนาตาราเรียน/หนังสือ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
1. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการรู้เต็มเวลา เต็มหลักสูตร
ปฏิรูปสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอการศึกษา
1. ส่งเสริมการผลิต จัดหา ใช้สื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้
การปฏิรูปการวัดและประเมินผล
1. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
2. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเรียนรู้แนวใหม่โดยเน้นมาตรฐานและตัวชี้วัด
3. ส่งเสริมการนาผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล
5. จัดทาคลังข้อสอบกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เขตการศึกษา
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กรอบแนวทาง 4
ประเด็น

ปฏิรูปการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1. พัฒนาระบบนิเทศ กากับ ติดตาม เป็นแบบแอพลิเคชั่น ศึกษานิเทศก์
2. พลิกโฉมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม DL Thailand

ยุทธศาสตร์ที่ 2
กรอบแนวทางที่ 1
ประเด็น

ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
ปฏิรูปการผลิตและการสรรหา
1. ปรับระบบผลิตครูทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา
2. ปรับระบบการสะหาให้ได้คนเก่ง คนดีมาเป็นครู
ปฏิรูประบบการพัฒนาครู
1. กาหนดสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับครู
2. ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับครู
3. กาหนดให้ครูมีการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN
4. กาหนดกระบวนการพัฒนาครูโดยเน้นการใช้ action learning ในสถานที่
ปฏิบัติงาน เรียนรู้ และฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง
5. กาหนดให้มีการวัดและประเมินผลการพัฒนาครู
6. กาหนดให้มีการบันทึกผลการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จาเป็น
ปฏิรูปค่าตอบแทนการปฏิบัติงานและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
1. พัฒนาระบบค่าตอบแทนที่จูงใจให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู
2. จัดระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติครูให้สมกีบวิชาชีพชั้นสูง
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
ปฏิรูปความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
1. ปรับระบบการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะ
การสอนของครูและผลงานที่เกิดขึ้นจริง

กรอบแนวทางที่ 2
ประเด็น

กรอบแนวทางที่ 3
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ 4
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กรอบแนวทางที่ 1
ประเด็น

กรอบแนวทางที่ 2
ประเด็น
รอบแนวทางที่ 3
ประเด็น

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา
1. สร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาและผู้ปกครอง
3. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ
4. สร้างภาวะผู้นาให้กับผู้บริหารการศึกษา
ปฏิรูประบบการวางแผน
1. จัดทาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางระบบเดียว
2. กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิรูประบบงบประมาณ
1. กระจายอานาจการบริหารงบประมาณไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา
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กรอบแนวทางที่ 4
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ 5
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ 6
ประเด็น

ปฏิรูปโครงสร้างอานาจหน้าที่
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับ สพฐ.
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ เขตพื้นที่การศึกษาให้มีเอกภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
ปฏิรูปการกากับ ติดตาม และประเมินผล
1. เพิ่มประสิทธิภาพการกากับ ติดตาม และประเมินผลของ สพฐ.และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา
1. เพิ่มการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ

4. นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการ
ดารงชี วิต ในอนาคต สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยความเห็ น ชอบของคณะ กรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้ เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ค วบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของ การทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการ
สอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึ กษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความ
มั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้ เป็น
อย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
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7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒ นธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่าย
การพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษานาการ
แก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒ นาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้อง กั บ การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และของโลก สำน ั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยความเห ็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น
ดังนี้
สัยทัศน์
การศึ ก ษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศไทย มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บ สากล บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับ สนุน ให้ป ระชากรวัย เรีย นทุกคน ได้ รับ การศึกษาอย่ างทั่วถึ งและมีคุณภาพ
2. ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลักษณะ อันพึ ง ป ร ะ ส ง ค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พั ฒนาระบบบริหารจั ดการ ที่เน้ นการมี ส่ วนรวม เพื่ อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพือ่ ให้การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ สากล บ น พื้ น ฐ าน
ข อ งค ว าม เป็ น ไท ย สำนั ก งาน ค ณ ะ ก รร ม ก า รก าร ศึ ก ษ าขั้ น พื้ น ฐ า น จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับระดับก่ อนประถมศึกษา และระดั บการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคน
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวั ย เรี ย นทกคนได้ รั บ โอกาสในการศึ ก ษาขัน้ พืน้ ฐาน อย่ า งทั่ ว ถึ ง
มีคุณภาพ และเป็นธรรม
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3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุ คลากรทางการศึกษาอื่น มี ทักษะที่เหมาะสม และ
ทำงานมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา สำนั กบริหารงานการศึ กษาพิ เศษ และสถานศึ กษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน เน้ น การทำงานแบบบู รณาการ การบริ ห ารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มจากท ุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด การศึ ก ษาและ กระจายอานาจและ ความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
6. พืน้ ที่ พิ เศษ ได้ รั บ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒนารู ป แบบการจั ดการศึกษาทีเ่ หมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ โดยมียุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่ ม โอกาสการเข้ าถึ งบริ ก ารการศึ ก ษาขัน้ พืน้ ฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้ าป ระสงคที่ 1 นั กเรี ย นระ ดั บ ระดั บ ก่ อ น ป ระ ถมศึ กษ า แ ละ ระดั บ การศึ กษ าขั้นพื้นฐานทุกคน
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1ปลู ก ฝั ง ผู้ เรี ย นด้ า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มหลั ก ของ
คนไทย 12 ประการ
1. 1. 2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม แ นะ แ นวแ ละการบ ริ ก ารแนะแนว
เพื่อ การศึก ษาต่อ และการประกอบอาชี พ ให้ แ ก่ นั ก เรีย นตั้ง แต่ร ะดับ ประถมศึ ก ษา อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง
และเป็น รูป ธรรม เพื่อให้ผู้เรีย นรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผน ชีวิต ด้านการเรียน การประกอบอาชีพ
ในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1. 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย
1.1.4 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอย่าง
น ้ อ ย 1 ภาษา เพื่ อ ให ้น ัก เร ียนสามารถสื่ อ สารกับ ชาวต่างชาต ิได้ รองรับ การก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน และ
เทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุก
ระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ
1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และความ
ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ
1.2.3 ส่ ง เสริ ม การนาหลั ก สูต รไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ดประสิ ท ธิภ าพ รวมถึง การ
พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
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1.2.4 ส่ง เสริม สนั บ สนุ น การใช้ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการ
เรียนรู้ได้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และ
ระบบการทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิด
คุณภาพแก่ผู้เรียน
1.2.6 ส่ งเสริ ม การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ให้ มี ความ
เข้มแข็ง ในระดับมัธยมศึกษา
1.2.7 ส่ ง เสริ ม การจั ด หลั ก สู ต รทั ก ษะอาชี พ ควบคู่ ไปกั บ วิ ช าสามั ญ
1.2.8 จัด ระบบนิเทศ ติด ตาม ประเมิน ผล และรายงานผล หลากหลายมิ ติ ใ ห้ มี
ความเข้ ม แข็ งและต่ อ เนื่ อ ง เป็ น รู ป ธรรม ให้ มี ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ และสามารถสะท้ อ น คุณภาพของผู้เรียน
2. สร้างแนวร่วมการกากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.1 สร้า งความเข้าใจและความตระหน ัก ในการจัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ให้แ ก่ ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และสาธารณชน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบั น ที่ รับ นั ก เรีย นเข้ าศึ ก ษาต่ อ ให้ คั ด เลื อ กอย่ า งหลากหลายสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้ ทวั่ ถึ ง ครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เป้ าประสงค์ ที่ 2 ประชากรวัย เรีย นทุกคนได้ รับ โอกาสในการศึ กษาขัน้ พื้น ฐาน อย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ และเสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษามี
ความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจำเป็นของผู้เรียน ชุมชนและบริบทของ
พื้นที่ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบ การเรียนการสอนทสอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ และมุง่ สู่มาตรฐานสากล บนพืน้ ฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตาบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งทีจ่ ดั เองและสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น เพือ่ เป็นการส่งเสริมการมีงานทำของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ให้ ส ร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการเลือกประกอบ
อาชีพของผู้เรียน
1.3 ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาในรู ป แบบท ี่ ห ลากหลาย ทั้ ง ในรู ป แบบปกติ รู ป แบบเพื่อ
ความเป็ น เลิ ศ รู ป แบบเพื่อ เด็ ก พิ ก าร เด็ ก ด้ อ ยโอกาส และรู ป แบบการศึ ก ษา ทางเลื อ ก ให้ เ หมาะสมกั บ
ความต้ องการจำเป็น ของผู้ เ รี ย น แ ต่ ละบุ คคล แ ละมี คุ ณ ภ าพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหว่าง
รูปแบบต่าง ๆ
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1.4 ส ่ ง เสร ิ ม และสน ั บ สน ุ น การจ ั ด การศึ ก ษาสำหรั บ โรงเรี ย นในพื้น ที่ พ ิ เ ศษ เป ็น การ
เฉพาะตามสภาพของพืน้ ที่ (พืน้ ที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จังหวัดชายแดนภาคใต้)
2. เสริม สร้างความเข้ ม แข็ งของระบบท ี่เกี่ย วข้ อ ง เพื่อ ลดความเสี่ย งในการออกกลางคัน และดูแล
ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม
2.1 พั ฒ นาระบบข้ อมู ลสารสนเทศ นั กเรีย นเป็น รายบุค คล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้
มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมือ่ เกิดการส่งต่อนักเรียน
2.2 สนับ สนุน การบริห ารจัด การงบประมาณ ประเภทงบเงิน อุ ด หนุน รายหั วให้ผู้เรียน เพื่อ
พ ัฒ นาคุณ ภาพการเร ีย นรู้แ บบตามต ัว ผู้เร ีย น (Demand-side Financing) ม ีก ารเชื่ อ มโยงกับ หน ่ว ยงานที่
เกี่ ยวข้อง และหน่ วยงานที่จั ด การศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน เน้ น การบริห าร งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
2.3 สร้ า งความเข้ ม แ ข็ ง ของระบ บดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ระบ บส่ ง เสริ มความประพฤติ
นั ก เรี ย น และระบบคุ้ ม ครองนั ก เรี ย น รวมทั้ ง ให้ เชื่อ มโยงทุ ก ระดั บ กั บ งาน ที่สัมพันธ์
2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
สาหรับ เด็กด้อ ยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบีย นราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญ ชาติ เด็กพลัด ถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะทีเ่ หมาะสม และมีวัฒนธรรมการทางานที่มงุ่ เน้น
ผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามี
ความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครู
1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วง
เปิดภาคเรียน
1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี
จำนวนครูไม่เพียงพอ
1 .3 ป ระสาน ความ เป็ น ไป ได้ ใน ก ารกำห น ด ให้ ผู้ บ ริ ห ารส ถาน ศึ กษ าสอ น อย่างน้อย 1
รายวิชาในโรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษาที่มี คุณวุฒิที่เหมาะสม ช่วยสอน
ในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่ งเสริ ม การทางานของจิ ต อาสา หรื อ ความสนั บ สนุ น จากองค์กรต่างๆ
เพื่อจัดหาผู้มาช่วยเหลือการทางานต่างๆ ภายในโรงเรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และทักษะในการ
สื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่ องค์ ความรู้ และแหล่ งเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บนวั ตกรรม วิ ธี การจั ดการเรี ยน การสอน การ
สอนคิดแบบต่างๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน ให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล
2.2 พั ฒ นาครู ให้ส ามารถยกระดั บ คุ ณภาพการศึกษาตามศั กยภาพของแต่ ล ะบุคคล โดยการ
ประยุกต์ใช้สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม
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2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาผู้บริหาร
สถานศึ กษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่ วนอื่น ๆ ตามความพร้อม ของโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริม สนับ สนุ นการพั ฒ นาผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ให้ มีความสามารถทกด้ านอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจ ในการทำงานเชิง
ประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงาน
4.2 ส่ งเสริม ความก้ าวหน้ าของครู ให้ มี วิ ทยฐานะที่ สอดคล้องกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของ ความเป็นครู การ
เป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง วางแผน สรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็น ของ โรงเรียน และสังคม
6.1 สร้างความตระหนักกับ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย
โอน บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถ าบั น อุ ด มศึ ก ษา ผลิ ต ครู ที่ มี วิ ช าเอกตรงกั บ ความต้อ งการสามารถจัดการ
เรียนรู้เพื่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของ โรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ าประสงค ์ที่ 4 สานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาและสถานศึ กษามี ประสิ ทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางาน แบบบู รณาการ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย อำนาจและความรับผิดชอบสู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เป้ าประสงค ์ที่ 6 พืน้ ที่พิ เศษ ได้ รับ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาและพั ฒ นา
รูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
1.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ำนั ก งานเขต พื้น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษ ามีความสามารถและมี
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บู ร ณาการการทางานพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาระหว่ างหน่ ว ยงานต่ างๆ ในส่ ว นกลาง เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ สำนั ก งานเขต พื้น ที่ ก ารศึ ก ษ า สถานศึ ก ษาพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒ นาระบบช่ว ยเหล ือ กากับ ติด ตาม และตรวจสอบการบริห ารจัด การ งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
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1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลัก ธรรมาภิบาล ได้อย่าง
รวดเร็ว
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
2.1 เร่ งสร้ างความรู้ค วามเข้ าใจให้ กั บ ผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ถึ งความจำเป็ นและประโยชน์ของการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาการศึกษา
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2 .2 .1 ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ส าธารณ ช น ท ราบ ถึ งค ว าม ต้ อ งก ารได้ ร ั บ การช่ วยเหลื อของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
2.2.2 ประสานหน่ ว ยงานท ุก ภาคส่ ว นให ้ เ ข้ า มาช่ ว ยเหลื อ โรงเรีย นที่ มี ความมุ่งมั่นพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก
2.3 ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษา
3. ส่ งเสริ ม การใช้ การวิ จั ย เป็ น ฐานในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของเขตพืน้ ที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4. ส่งเสริมให้สถานศึกษาและสานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษา และองค์คณะบุ คคล มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน
4.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี การยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ สถานศึ ก ษา สำนั ก งานเขต พื้นที่การศึกษาและองค์
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง
4.2 สร้างช่องทางรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะ
บุคคลที่เกีย่ วข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ผลผลิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต คือ
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีห น ่ว ยกำก ั บ ประสาน ส ่ ง เสร ิม การจ ั ด การศึก ษาคื อ สำน ัก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
ประถมศ ึ ก ษา จำนวน 183 เขต สาน ัก งานเขตพื้ น ที ่ก ารศ ึก ษาม ัธ ยมศ ึก ษา จำนวน 42 เขต และส าน ัก
บริห ารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่ งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น หน่วยปฏ ิบัติ การ การจั ดการศึ กษาเพื่อให้ ภารกิ จ
ดั งกล่ าวสามารถตอบสนองสภาพปั ญหาและรองรั บการขั บเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล
จุดเน้น
สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน กำหนดจุด เน้น การดำเนิน งานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
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1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษามี พั ฒ นาการด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 น ักเรียนชั้ นประถมศึกษาป ีที่ 6 ชั้ นมัธยมศึกษาป ีที่ 3 และชั้ นมัธยมศึก ษาป ีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ( O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1.1.3 นัก เรีย นชั้ น ประถมศึก ษาป ี ที่ 3 มีค วามสามารถด้ า นภาษา อ่า นออกเขียนได้
ด้านคานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
1.1.4 นั ก เรี ย น ชั้น ป ระถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ถึ ง ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ได้ รั บการส่ งเสริ ม
ให้ มี แ รงจู งใจสู่ อ าชี พ ด้ ว ยการแนะแนว ทั้ง โดยครู แ ละผู้ ป ระกอบอาชี พ ต่ าง ๆ (ผู้ป กครอง ศิ ษ ย์ เก่ า สถาน
ประกอบการใน/นอกพืน้ ที่ ) และได้ รับ การพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตใน
อนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่ างสร้ างสรรค์ อ ย่ างน้ อ ย 2 ภาษา ท ั ก ษะด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพือ่ เป็ น เครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง
พอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ความมุ่งมัน่ ในการศึกษาและ
การทางาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพืน้ ฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒนา เต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1 .3 .1 เด็กพิการได้รั บการพั ฒ น าศั ก ยภ าพ เป็ น ราย บุ ค ค ล ด้ วยรู ป แ บ บ ที่หลากหลาย
ตามหลักวิชา
1.3.2 เด็ กด้ อยโอกาสและเด็กในพืน้ ที่พิ เศษ ได้รับ โอกาสทางการศึกษาที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรีย นที่มี ความสามารถพิ เศษ ได้ รับการส่งเสริมให้ มี ความเป็ นเลิ ศ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ภาษา กี ฬ า ดนตรี และศิลปะ
1 .3 .4 นั ก เรี ย น ที่ เรี ย น ภ าย ใต้ ก า รจั ด ก าร ศึ ก ษ าโด ย ค รอ บ ค รั ว ส ถ า น
ประกอบการ บุ คคล องค์ กรวิชาชีพ องค์ กรเอกชน องค์ กรชุ มชน และอ งค์ กรสังคมอื่น และ การศึกษา
ทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ คุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
1 .3 .6 เด็ ก วั ย เรี ย น ใน ถิ่น ท ร ุกั น ด าร ได้ รั บ ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ พั ฒ น าทั ก ษ ะ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต
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ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และ การวัด
ประเมิ นผล ให้ ส ามารถพั ฒ นาและประเมิ น ผลนั กเรีย นให้ มี คุ ณ ภาพตามศักยภาพเป็ น รายบุคคล
2 .1 .2 ค รู ส าม ารถ ย ก ระ ดั บ คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ า โด ย ป ระ ยุ ก ต์ ใช้ ระ บ บสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาผู้บ ริห าร
สถานศึ กษา และครูทั้ งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรีย น หรือภาคส่ วนอื่น ๆ ตามความ พร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ทุกภาคส่วน
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผู้ บ ริ ห า รส ถ าน ศึ ก ษ า มี ค ว าม ส า ม าร ถ ใน ก าร บ ริ ห ารงาน ทุ ก ด้ าน ให้ มี ประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกีย่ วข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึ กษา และสำนักบริห ารงานการศึกษา
พิเศษ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล การดำเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่ านการรับ รองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
ของนักเรีย นตำกว่าค่ าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับ การแก้ ไข ช่วยเหลื อ นิเทศ ติด ตาม และประเมิ น ผล โดย
สำนั ก งานเขตพืน้ ที่ ก ารศึ ก ษาทำหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเป็ น ผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทา
แผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กร อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
3.1.2 สานั กงานเขตพืน้ ที่การศึ ก ษา บริห ารจั ด การอย่ างมี คุ ณ ภาพ โดย ใช้มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 สานั กงานเขตพืน้ ที่การศึกษา พั ฒ นาระบบช่วยเหลือ กำกั บ ติ ดตามตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
3 .1 .4 สา นั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก าร ศึ ก ษ า เชิ ด ชู เกี ย ร ติ โรงเรี ย น ที่ นั ก เรี ย น
มี ผ ลสั มฤ ท ธิ์ท างก ารเรี ย น สู งขึ้ น อั ต ราการอ อก กล างคั น ล ด ล ง มี พ ฤติ กรรมเสี่ ย งลด ล ง อย่างจริงจัง และ
ต่อเนื่อง
3.2 หน่ ว ยงานในสั งกั ด สานั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทกระดั บ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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3.2.1 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สานั ก งานคณะกรรม การการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทกระดับทั้ง
ส่วนกลาง สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พืน้ ฐาน
ทกระดั บ ทั้ ง ส่ ว นกลาง สานั ก งานเขตพืน้ ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา ส่ งเสริ ม การระดม ทรัพยากรใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด
เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่กำหนดไว้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกำหนดตัวชี้วัดดังนี้
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
1.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3
1.2 ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของผลการทดสอบระดั บ ชาติ O-NET
ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สั งคมฯ โดยรวมเพิม่ ขึน้ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อยละ 3
1.3 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับ
o โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
o โรงเรียนที่มคี วามพร้อมปานกลางเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3-5
o โรงเรียนที่มคี วามพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5
1.4 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด
o โรงเรียนที่มคี วามพร้อมสูง ร้อยละ 80
o โรงเรียนที่มคี วามพร้อมปานกลางร้อยละ 50
o โรงเรียนที่มคี วามพร้อมน้อย ร้อยละ 30
1.5 นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคณ
ุ ลักษณะผู้นานักเรียนอาเซียน
1.6 ร้อยละ 100 ของจานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
1.7 จำนวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
1.8 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.9 มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.10 มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
1.11 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ ทุกคน มีความเข้มแข็งด้านการประเมิน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
2.1 ระดั บ ความสำเร็จ การดาเนิ น กิ จกรรม ให้ ผู้ เรีย นมี ค่ านิ ย มหลั กคนไทย 12 ประการ ครบทุก
ตัว สอดคล้องตามช่วงวัย
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3. นั ก เรีย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษได้ รับ การส่ งเสริ ม และพั ฒ นา เต็ ม ตามศ ัก ยภาพเป็ น
รายบุคคล
3.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
3.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
จุดเน้นที่ 2 ด้านครู
1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
1.1 ครูกลุ่มเป้าหมายจานวน 123,688 คน มีองค์ความรู้ตามเนื้อที่กำหนดในระดับดี ขึ้นไป
1.2 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ จำนวน 225 เขต สามารถนิเทศและช่วยเหลือ ครูให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ตนเอง
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
2.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นต่ ำ กลุ่ ม 10% ล่ า งจำนวน 3,000
โรงเรียน ได้รับการพัฒนา
2.1 ผู้บ ริห ารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรีย นมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรีย นดี ประจำ
ตำบล) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ในระดับ ดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติ
อย่างเหมาะสม
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยก ย่องเชิด
ชูเกียรติทุกคน
4. องค์ ก รและคณะบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจดเตรีย มและการจดสรรครู ตระหนั ก และ ดาเนิ น
การในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ ค รู แ ละผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาบรรจุ ใหม่ /ย้ า ยไปบรรจุ มีความสามารถ
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
4.1 คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 255 เขต
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษาและสำนัก งานเขตพืน้ ที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการ
กระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน
1.1 เมือ่ สิ้น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขัน้ พืน้ ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
1.2 สถ าน ศึ ก ษ าทุ กแห่ ง (114 โรง) ใน โครงการพั ฒ น ารู ป แบ บ การบ ริ ห ารโรงเรี ย น นิติบุคคล
มีความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอำนาจที่ร้อยละ 50
2. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.1 สานั ก งาน เขต พื้ นท การศึ ก ษ าผ่ า น การประเมิ น ม าต รฐาน เขตระดั บ ดี ม ากขึ้ น ไป
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ร้อยละ 80
2.2 สถานศึกษาทกแห่งมีระบบประกั นคุ ณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฏกระทรวงว่าด้ วย
หลักเณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2.3 ร้ อ ยละ 80 ของสถานศึ ก ษาท ี่เข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่ า น การ
รั บ รองคุ ณ ภาพภายนอกจาก สานั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน)
(สมศ.)
2.4 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตาม นโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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5. นโยบายการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วิสัยทัศน์
องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล
แนวคิด
องค์กรยุคใหม่ 1. เป็นองค์กรสุจริต 2. ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
3. มีหลักธรรมาภิบาล 4. การบริหารที่เป็นเลิศ
สร้าง บทบาทภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม พ.ร.บ.
เด็กไทย นักเรียนในพื้นที่บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สู่สากล 1. เป็นเลิศวิชาการ 2. สื่อสารสองภาษา 3. ล้าหน้าความคิด
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
พันธกิจ
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา อย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็ฯบุคคล
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
ค่านิยมองค์กร
ยิ้มรับ ฉับไว ใส่ใจบริการ ( 3 S ) – smile – smart – service
เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบการจัด
การศึกษาที่หลากหลาย
4. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม การทางานที่มุ้งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย และค้านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความสามารถในการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
2. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมถั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจเน้นการ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดเน้น
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่สากล
2. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานเจตพื้นที่การศึกษาสุจริต
จุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่สากล
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
คุณลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขดังนี้
คนดี : คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ รักความเป็นไทย
คนเก่ง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
มีความสุข : มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดที่ 1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ ( O- NET ) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนมีความสามารถทางการอ่าน การเขียน และคิด
คานวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสม
กับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12
ประการครบทุกข้อสอดคล้องกับช่วงวัย
ตัวชี้วัดที่ 1.7 สถานศึกษาทุกแห่งบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเข้าไปในกิจกรรมการเรียน
การสอน
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.8 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ตัวชี้วัดที่ 1.9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอย่าง
เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 1.11 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะราบบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง (
ID Plan )
ตัวชี้วัดที่ 1.12 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
100
ตัวชี้วัดที่ 1.13 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.14 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสม
ด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1.15 สถานศึกษาทุกแห่งจัดทาแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.16 สถานศึกษาทุกแห่งจัดทาแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 1.17 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้วยเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 1.18 สถานศึกษาทุกแห่งบริหารจัดหารโรงเรียนโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 2 พัฒนาบริหารจัดการเพื่อสร้างและส่งเสริมให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
ด้านนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลให้เต็มศักยภาพด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ติด 0 ร มส และออกกลางคันลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ตัวชี้วัดที่ 2.4 อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 90
ตัวชี้วัดที่ 2.5 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญศึกษาต่อสายอาชีวะเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.7 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง กรณีได้รับผลกระทบตาม พรบ.
คุ้มครองเด็กอย่างทั่วถึงทุกคน
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทาสารสนเทศด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.9 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คาปรึกษาแนะแนวนักเรียนได้ตามศักยภาพ
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ด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 2.10 สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนปฏิบัติการบริหารจัดการกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.11 สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาระบบแนะแนวเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 2.12 พัฒนาศูนย์แนะแนวประจาเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายทุกแห่งให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 2.13 สถานศึกษาทุกแห่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน และภายนอกองค์กร
จุดเน้นที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 3.1 สพม. 32 มีการดาเนินงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สพม. 32 มีการดาเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินภายนอน ของ สมศ. เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3.4 โรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 3.5 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามควมก้าวหน้าและให้ความร่วมมือ
ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6. นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วิสัยทัศน์
เรียนรู้อย่างสุขใจ ใฝ่คุณความดี มีปัญญาเลิศ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการศึกษา
2. พัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสาร
4. ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทาโครงงานและสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ ๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และสังคมโลก
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
เป็นพลเมืองดีและรู้ในภาวการณ์ของโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภคสู่มาตรฐานสากล
7. ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ประเพณีของนานาชาติ
8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ
9. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community โรงเรียนมาตรฐานสากล
10. ส่งเสริมให้มีการนากระบวนการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆอย่างต่อเนื่องและ
ใช้ผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
11. พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการให้มีมาตรฐาน มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม
12. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
13. ส่งเสริมจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาและเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
ประเทศและระหว่างประเทศ
14. ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
2. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทาโครงงานเสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกันกับ
นักเรียนในโรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายหรือนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ
4. ผู้เรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดีและค่านิยมที่พึงประสงค์
ร้อยละ 100
6. ผู้เรียนมีความตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและความ
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หลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ
7. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล
8. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อนวัตกรรม ICT เพื่อการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ
9. โรงเรียนมีกลุ่มงานส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัย
10. มีระบบบริหารการจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานสากล
11. นาระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผู้เรียนมีความภาคภูมใจในความเป็นไทย ยึดหลักการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการให้มีมาตรฐาน มี
เอกภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นพลเมืองดี และรู้ในภาวการณ์ของโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมประเพณีของนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้มีการนากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ
ใช้ผลงานวิจัยยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
ประเทศและระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
นโยบาย
1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยเน้นกิจกรรมมากขึ้น (70 : 30) รวมทั้งกาหนด
จุดเน้นพัฒนาผู้เรียนแต่ละระดับให้ชัดเจน
3. ส่งเสริมการอ่าน การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่ 2 และภาษาถิ่น
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4. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียม กับมาตรฐานสากลบนความ
เป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย
จุดเน้น
1. ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก (ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ สังคมฯ)เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
(Studentachievement)
2.นักเรียน ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน
(Literacy & Numeracy)
3. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็นไทย จิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง
(Sufficiency & Public Mind)
4. เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์
(Excel to excellence)
5. เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพ (Alternative Access) ลดอัตราการออกกลางคัน
6. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) และโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล (Quality Schools)
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก
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