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ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมาจะมุ่งเน้น แต่ด้านปริมาณมากกว่าด้านคุณภาพ การดาเนินงานแก้ปัญหา
เป็นไปในทางตั้งรับ แยกส่วนการบริหารจัดการจึงไม่สามารถแก้ไขทันการณ์ทาให้คุณภาพของเด็กไทยไม่มีคุณภาพและถึงจะมี
คุณภาพก็จะไม่ยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องปรับกระบวนการทัศน์โดยเน้ นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒ นา และจะต้อ งเป็ นการพัฒ นาแบบองค์ รวม รวมทั้งให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกจึงได้กาหนดทิศทางของการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบทิศทางการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1. ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน
1.1 กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย
ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี 2540 เป็นต้นมาประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์ สารสนเทศ และสิ่งแวดล้อมที่เป็น ไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง
หลากหลาย เหลื่อมล้าและซับซ้อนทาให้ประเทศไทยต้องปรับตั วให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กั บ
ประเทศ รวมทั้งจะต้องคานึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่มีผลกาหนดวิสัยทัศน์ในอนาคต
1.1.1 การเปลีย่ นแปลงภายนอกประเทศ
- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลกใน
อนาคตโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการใช้นวัตกรรมสินค้าและบริการ
ที่ดีขึ้น และเทคโนโลยีชีวภาพที่มีบทบาททางด้า นการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทาให้สังคมโลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดน นาไปสู่ยุคการจัดระเบียบใหม่ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
- เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก แนวโน้มเศรษฐกิจทาให้การค้าการลงทุนมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น
ยิ่งขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจมีการรวมตัวกันของเศรษฐกิจภูมิภาคต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก โดยต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือวางรากฐานสาคัญในทุก
ๆ ด้าน
- ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทาให้การสื่ อสารข้อมูล
โยงใยถึงกันทั่วโลก คนไทยมีโอกาสรับเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายสังคมจะมีพลังต่อรองมากขึ้นและมีแรงกดดันทาให้
เกิดกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันกระแสวัฒนธรรมและค่านิยมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยใน
รูปแบบต่าง ๆ เข้ามาแทนที่เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมส่งผลให้พฤติกรรมและความเอื้ออาทรของคนในสัง คมไทยส่งผลให้เกิด
ปัญหาสถาบันครอบครัวมากยิ่งขึ้น
- ความเป็นประชาธิปไตย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนค่านิยมส่งผลให้เกิดความ
ตระหนักในประชาคมโลกว่าการพัฒ นาที่มุ่งเน้นไปในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยละเลยความเป็นมนุษย์ ครอบครัว ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้เกิดสภาพการเสียสมดุลการพัฒนาที่รุนแรง จึงจาเป็นที่สังคมไทยต้องคานึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม
และสิทธิมนุษยชนมากขึ้นในการพัฒนา
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้วางพื้นฐาน
เกี่ยวกับการปฏิ รูป การศึกษาซึ่งทาให้การตราพระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545
นอกจากนี้ทาให้เกิดการตื่นตัวของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น การกระจายอานาจ การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคานึงถึงสิทธิเด็กและสตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งให้ความสาคัญการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ยุทธศาสตร์
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- โครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน การวางแผนครอบครัวที่ประสบผลสาเร็จ
ทาให้ภาวการณ์เจริญพันธุ์ของประชากรอยู่ในระดับทดแทนสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลง วัยแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ผู้สูงอายุมีอั ตรา
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความก้าวหน้าทางการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ส่งผลต่อความยืนยาวของชีวิตมนุษย์สังคมจะมีคน
ที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุมากขึ้นโดยกระจายอยู่ทั้งสังคมเมืองและชนบท
- คุณภาพของประชากรด้านการศึกษาของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ทาให้การพัฒนาการศึกษาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
ส่งผลให้ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความสาคัญยิ่งในการชี้น าทิศทางการพัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน
- สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจาก “สังคมชนบท สู่ สังคมเมือง” การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาทาให้ประชากร
เมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในทศวรรษหน้าจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง และจะเป็นโอกาสที่จะ
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
1.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพ ลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดารัสแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้อันเชิญมาเป็นแนวปรัชญาทาทางในการพัฒนาการบริหารจัดการเกี่ยวกับการศึกษาขั้ นพื้นฐาน โดยยึด
หลักทางสายกลาง “มัชฌิมาปฏิปทา” เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีจริยธรรม คุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีความมั่นคงในความเป็นมนุษย์
1.3 วิสยั ทัศน์การพัฒนาประเทศ
การพัฒ นาประเทศไทยในอนาคต 20 ปี มีจุดมุ่งหมายมุ่งเน้ น การแก้ไขปัญ หาความยากจนและยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของประเทศให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทย” และสร้างค่านิยมร่วมให้คน
ไทยตระหนักถึงความจาเป็นและปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด ทัศนคติ และกระบวนการทางานโดยยึด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นปรัชญานาทางให้เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหม่ที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ และความก้าวหน้า
ตามทันโลกอย่างรู้เท่าทัน
2. กรอบทิศทางของการปฏิรปู การศึกษาของโรงเรียน
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน กาหนดเรื่องสิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทยไว้ดังนี้
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิงสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชนการ จัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกากับดูแลของรัฐย่อมได้รับความคุ้มครอง
หมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ
มาตรา 81 รัฐต้องจัดการศึกษา อบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้
มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริม
ความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมื องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิน่
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มาตรา 289 วรรคสอง กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะจัดการศึกษา อบรมและการฝึกอาชีพตามความ
ต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ได้วางกรอบและแนวทางในการ
ปฏิรูปการศึกษาไว้ทุกด้าน ดังต่อไปนี้
2.2.1 การรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคคลย่อมได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาที่
เสมอภาคที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและ
ให้ความสาคัญกับการศึกษาสาหรับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสที่จะได้รับการศึกษาพิเศษสาหรับผู้พิการให้จั ดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีสิทธิได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา และสาหรับ
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความสามารถของบุคคลด้วย
2.2.2 ปฏิรูประบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกันทั้งระบบ โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2.2.3 การปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับหลักสูตร ผู้เรียน เนื้อหาสาระ วิธีการเรียนการสอน แหล่ง
เรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน สื่อการเรียนการสอน
2.2.4 ปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เอกชนโดยเน้นการกระจายอานาจ การจัดโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
2.2.5 ปฏิ รูป ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยถื อ ว่า เป็น ผู้ป ระกอบวิช าชี พชั้ น สู ง เน้ น มาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และพัฒนาครูโดยเน้นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงระบบเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2.2.6 ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้เพื่อการ
จัดการศึกษา จัดสรรทรัพยากรให้ถึงผู้ เรียนอย่างเสมอภาพและเป็นธรรม มีระบบบริหารทรัพยากรที่มีความคล่องตัว อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้และมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ถือว่าเป็นแผนการศึกษาของชาติระยะ
ยาว 15 ปี ที่ได้วางกรอบและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความ
เสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะในการทางาน
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลัก สาคัญในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ ความเท่าเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนของ สั งคม (All for Education) อี กทั้ งยึด ตามเป้า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิคุณภาพ ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มา
เป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
2.4 นโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ด้านการศึกษา โรงเรียนจะปฏิรูปการศึกษาจามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้ให้คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนา
ประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยยึดหลัก การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ดังนี้
1. จัดระบบและโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง
แท้จริง
2. เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษา
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรับผิดชอบจัดการศึกษาและเพิ่มโอกาส
ให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
5. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
6. ปฏิรูปการเรียนรู้โ ดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
การศึกษาที่ยั่งยืน
ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ส่งเสริมสนับสนุนศาสนศึกษาและศาสนทายาทเพื่อเผยแพร่ศาสนธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาศาสนาสถานให้
สะอาด ร่มเย็น สงบสุข เพื่อเป็นประโยชน์ด้านจิตใจชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาศาสนธรรม และร่วมประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนามากขึ้น และได้ร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อความสมานฉันท์และเพื่อสันติธรรมในสังคม
2.5 นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน
ประชากรในวัยเรียนจะได้รับการศึกษาขั้น พื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของโรงเรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกในความเป็นไทย และมีศักยภาพการเรียนรู้ในระดับ
สากล เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2.6 จุดเน้นนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน
จุดเน้นนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มี 8 ข้อ ดังนี้
1. การประกันสิทธิและโอกาสการได้รับการศึกษาภาคบังคับของเยาวชนทุกกลุม่ โรงเรียนมีข้อมูลเยาวชนวัยเรียน
การศึกษาภาคบังคับ 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. การทบทวนและพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้และ
ช่วงวัยของผู้เรียน
3. การจัดระบบการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครูมีการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. การจัดระบบดูแลนักเรียน โรงเรียนมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรองและการแก้ปัญหานักเรียนที่
มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด การแก้ปัญหาต่าง ๆ การเยี่ยมบ้านทุกครอบครัว ส่งเสริมเครือข่ายกับผู้ปกครองและการจัดระเบียบ
สังคม
5. การเพิ่มความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนมีความเข้มแข็งและสามารถ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒ นาระบบข้อ มูล และสารสนเทศ โรงเรียนมีข้อมูลด้านสิทธิและโอกาสได้รับ การศึกษา คุณภาพการจัด
การศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาครบถ้วน ชัดเจน
7. การพัฒนาโรงเรียนให้ทันสมัยและพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โรงเรียนมีระบบการจัดการภายในที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ
คล่องแคล่ว รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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8. การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โรงเรียนมีเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเชื่อมโยงกับทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา

3. นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงาน ของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้
เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
แก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มี
ใจความสาคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ ที่ถูกต้อง 2)
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัย ที่ดีงาม"
1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีแนว
พระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
1.2.1 นักเรียน “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11
มิ.ย. 2555) “ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็น
พลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555) “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะ
ได้มี ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555) “ทาเป็น
ตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555)
1.2.2 ครู “เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจานวน ไม่
พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล ตามที่ต้องการ จึง
จะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิต
สานึก โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ในสาขาที่
เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครู
ท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย. 2555) “ต้องปรับปรุงครู ครู
จะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” ( 6 มิ.ย. 2555)“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์
เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไร
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ตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว ่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ง
ส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมีreward” (5 ก.ค. 2555) “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้
บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว
ก็ตาม” (5 ก.ค. 2555)
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียม
กันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการดาเนินการสอดคล้อง กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3.4 ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม
4. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง แนวทางหลัก
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและพระราชกระแส ด้าน
การศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์
1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์เช่น กิจกรรม เพื่อนช่วย
เพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนากาลังคนและ
งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดทา Echo English
Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะดาเนินการเป็น
กลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขัน
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2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา ทวิภาคีอีก
รูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา
ได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มี สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ๒.๓ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและ เทคโนโลยี รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แนวทางหลัก
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง
ระดับชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่ เด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัด 2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการ
ลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง
ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่น
สามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศอังกฤษ
และประเทศสหรัฐอเมริกา 3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน ให้เด็กอนุบาลฟังและการ
ปรับปรุงห้องสมุด 4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรม
เสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการย่อย รวมทั้งการ รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM
Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล 1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผล
คะแนนสูงขึ้น 2) การประเมินผล O – Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน
สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 3) การออก
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางาน ออกข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู 1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู(การผลิต รูปแบบการ
สรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา) 2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครู อยู่ใน
ห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู 1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทย
ฐานะและการได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนาครูด้วย
ระบบ TPEP Online 2) หน่วยดาเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล าทางการศึกษา แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการ ความช่วยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทาง No Child Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่ง
ต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและ
ต้องการเป็นพิเศษ
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4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์
ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ ใช้สิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน 1. โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์ 2. การสร้างจิตสานึกการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม 3. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จานวน
12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก 1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ..3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา 1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู 5) พ.ร.บ.
การอุดมศึกษา พ.ศ. .... 6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... 8) พ.ร.บ.
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ ให้สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐาน
ในการขับเคลื่อน นโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
5. การขับเคลื่อน กากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
5.2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและกาหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
5.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผล การดาเนินงานตาม
นโยบาย
5.2.2 ติดตามการนาจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตาม ราย
ไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ
5.2.3 จัดทารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)
5.2.4 จัดทารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส รอบ
6 เดือน และรอบ 12 เดือน
5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 – 5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมี
การสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้การดาเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป
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4. ยุทธศาสตร์การปฏิรปู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (พ.ศ.2558 – 2563)
หลักการ แนวคิดปฏิรปู การศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน
ด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างชาติ โดยเป็นปัจจัยสาคัญที่ทุกประเทศนามาใช้เป็นนโยบายหลักสาหรับการ
พัฒนาประเทศและพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสุข ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ด้วยการบริหารประเทศ
ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กาหนดให้ มีการปฏิรูป เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมในหลายๆ
ด้าน ซึ่งการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสัมมาชีพและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนไทย ให้เป็ น
พลเมืองดี มีความเป็นไทย มีความรู้ความสามารถ จึงต้องจัดการศึกษาให้สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้มี
ศักยภาพแข่งขันทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก
สภาวะการศึกษาไทย
1. คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผลการประเมิ น สมศ. สกศ. พบว่ า มี สถานศึ ก ษาจ านวนมากไม่ ได้ ม าตรฐาน
ด้านผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า ขาดคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านครู พบปัญหาขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ ด้านการ
บริหารจัดการ พบว่ายังไม่มีการกระจายการบริหารจัดการสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ อปท. ขาดการมีส่วน
ร่วมที่แท้จริง
ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ปีการศึก ษา 2551 – 2555 เกือบทั้งหมดต่ากว่า
ร้อยละ 50 และผลการทดสอบ NT พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ต่ากว่ามาตรฐานในรายวิชาที่สาคัญ เช่น วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ การคิด เชิงวิเคราะห์ด้านภาษา โดยสรุป ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงใน
หลายด้านจากผลการประเมินและผลการทดสอบระดับชาติและระดับสากล
2. โอกาสและการเข้าถึง คนไทยยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีข้อจากัด ได้แก่ การรวมศูนย์ในการ
บริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ การจาแนกครูตามความถนัด

ทิศทางการการศึกษาสาหรับคนไทยในอนาคต
ข้อเสนอของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI หัวใจสาคัญของการปฏิรูป
สร้างระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยให้โรงเรียนรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและนักเรียนมากขึ้น
การปรับหลักสูตรให้ สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับบริบทของศตวรรษที่ 21
ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมาก
ขึ้น สร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนที่มีปัญหา งานวิจัยนี้ยังเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา 5 ด้าน
วิสยั ทัศน์ การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย นักเรียนดี เก่ง มีความสุข
ยุทธศาสตร์
1. ปฏิรูปการเรียนการสอน
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2. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
3. ปฏิรูปการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กรอบแนวทาง 1
ประเด็น

กรอบแนวทาง 2
ประเด็น
กรอบแนวทาง 3
ประเด็น
กรอบแนวทาง4
ประเด็น

กรอบแนวทาง 4
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กรอบแนวทางที่ 1
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ 2
ประเด็น

กรอบแนวทางที่ 3
ประเด็น

ปฏิรปู การเรียนการสอน
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
ปฏิรูปการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1. พัฒนาระบบนิเทศ กากับ ติดตาม เป็นแบบแอพลิเคชั่น ศึกษานิเทศก์
2. พลิกโฉมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DL Thailand
ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
ปฏิรูปการผลิตและการสรรหา
1. ปรับระบบผลิตครูทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
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
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กรอบแนวทางที่ 4 ปฏิรูปความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ประเด็น
1. ปรับระบบการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับสมรรถนะ
การสอนของครูและผลงานที่เกิดขึ้นจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
กรอบแนวทางที่ 1 ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา
ประเด็น
1. สร้างสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
2. สร้างระบบความรับผิดชอบระหว่าง โรงเรียน ครู ผู้บริหารการศึกษาและผู้ปกครอง
3. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ
4. สร้างภาวะผู้นาให้กับผู้บริหารการศึกษา
กรอบแนวทางที่ 2 ปฏิรูประบบการวางแผน
ประเด็น
1. จัดทาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางระบบเดียว
2. กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบแนวทางที่ 3
ปฏิรูประบบงบประมาณ
ประเด็น
1. กระจายอานาจการบริหารงบประมาณไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา
กรอบแนวทางที่ 4 ปฏิรูปโครงสร้างอานาจหน้าที่
ประเด็น
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับ สพฐ.
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ เขตพื้นที่การศึกษาให้มีเอกภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
กรอบแนวทางที่ 5 ปฏิรูปการกากับ ติดตาม และประเมินผล
ประเด็น
1. เพิ่มประสิทธิภาพการกากับ ติดตาม และประเมินผลของ สพฐ.และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรอบแนวทางที่ 6 ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา
ประเด็น
1. เพิ่มการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
5. นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ 2560
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่
แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้
และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ค วบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง
และโลกของ การทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ
และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลั กสูต รและการสอน การพั ฒ นาทางวิช าชี พ
สภาพแวดล้อม การเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ
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ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริม ให้รับผิดชอบต่อผลที่
เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการ
ที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับ
สากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสาร เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัดการ
กระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริม การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้ เป็น
แบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุน
ในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบั นดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จ
ตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษานาการแก้ปัญหา
สาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้
ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้อง กั บ การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของ
โลก สำน ั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยความเห ็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึงได้ก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น ดังนี้
สัยทัศน์
การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานของประเทศไทย มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานระดั บ สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริม และสนับ สนุน ให้ป ระชากรวัย เรีย นทุกคน ได้ รับการศึ กษาอย่ 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 และบูรณาการ
การจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 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. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดั บการศึกษาขั้น พื้นฐานทุกคน
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวั ย เรี ย นทกคนได้ รั บ โอกาสในการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน อย่ า งทั่ ว ถึ ง
มีคุณภาพ และเป็นธรรม
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3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุ คลากรทางการศึ กษาอื่น มี ทักษะที่ เหมาะสม และ
ทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา สำนั กบริหารงานการศึ กษาพิ เศษ และสถานศึ กษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เน้ น การทำงานแบบบู รณาการ การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มจาก
ท ุ ก ภาคส่ ว นในการจั ด การศึ ก ษาและ กระจายอานาจและ ความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6. พื้น ที่ พิ เศษ ได้ รั บ การพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒนารู ป แบบการจั ดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่ โดยมียุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพิ่ ม โอกาสการเข้ าถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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 มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1 . 1 . 1 ป ล ู ก ฝ ั ง ผ ู้ เ ร ี ย น ด ้ า น ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มหลั ก ของ
คนไทย 12 ประการ
1. 1. 2 ส ่ ง เส ริ ม ส นั บ ส น ุ น ก ารจ ั ด ก ิ จ ก รรม แ น ะ แ น วแ ล ะ ก ารบ ริ ก ารแนะแนวเพื ่อ
การศึก ษาต่อ และการประกอบอาชี พ ให้ แ ก่ นั ก เรีย นตั้ง แต่ร ะดับ ประถมศึ ก ษา อย่า งเข้ม แข็ง ต่อ เนื่อ ง และเป็น รูป ธรรม
เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผน ชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
1. 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย
1.1.4 ส่ง เสริม การเรีย นการสอนภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สาร และภาษาอาเซีย นอย ่างน ้ อ ย 1
ภาษา เพือ่ ให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท ให้มีประสิทธิภาพ
1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ
1.2.3 ส่ ง เสริ ม การนาหลั ก สู ต รไปสู่ การปฏิ บั ติใ ห้ เ กิ ดประสิท ธิ ภ าพ รวมถึง การพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
1 . 2 . 4 ส่ง เสริม สนั บ สนุ น การใช้ สื่อ การเรียนการสอน เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบการ
ทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
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1 . 2 . 6 ส่ งเสริ ม การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ให้ มี ค วาม
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 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผล หลากหลายมิ ติ ใ ห้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
และต่ อ เนื่ อ ง เป็ น รู ป ธรรม ให้ มี ข้ อ มู ลป้ อ นกลั บ และสามารถสะท้ อ น คุณภาพของผู้เรียน
2. สร้างแนวร่วมการกากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ผู้ปกครองชุมชน สังคม และ
สาธารณชน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบั น ที่ รับ นั ก เรีย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ให้ ค ั ด เลื อ กอย ่ า งหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้ ทั่ว ถึ ง ครอบคลุมผูเ้ รียน ให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เป้า ประสงค์ที่ 2 ประชากรวัย เรีย นทุกคนได้ รับโอกาสในการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอ
ภาค
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษามีความเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนโรงเรีย นดีมีคุณภาพ ตามความต้อ งการจำเป็น ของผู้เรียน ชุม ชนและบริบทของพื้นที่ ทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบ การเรียนการสอนทสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมุ่งสู่
มาตรฐานสากล บนพืน้ ฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตาบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของผู้เรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ให้ ส ร้ า ง
ความร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพของผู้เรียน
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 ของ
ผู้ เรี ย น แ ต่ ละบุ คคล แ ละมี คุ ณ ภ าพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ
1.4 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาสำหรั บ โรงเรี ย นในพื้น ที่ พิ เศษ เป็น การเฉพาะตามสภาพ
ของพื้น ที่ (พื้น ที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพั ฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จ จังหวัดชายแดนภาคใต้)
2. เสริม สร้า งความเข้ ม แข็ งของระบบท ี่เกี่ย วข้ อ ง เพื่อ ลดความเสี่ย งในการออกกลางคัน และดูแลช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์อย่างเหมาะสม
2.1 พั ฒ นาระบบข้ อมู ลสารสนเทศ นั กเรีย นเป็น รายบุค คล ทั้งในเชิง ปริม าณและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน
2.2 สนับ สนุน การบริห ารจัด การงบประมาณ ประเภทงบเงิน อุ ด หนุน รายหั วให้ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีการเชื่อ มโยงกับ หน่ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ ง และหน่ ว ยงานท ี่จั ด
การศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน เน้ น การบริห าร งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
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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 สาหรับเด็กด้อ ย
โอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน บุตรหลาน
ของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
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 รายวิชาใน
โรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มี คุณวุฒิที่เหมาะสม ช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่ ง เสริ ม การทางานของจิ ต อาสา หรื อ ความสนั บ สนุ น จากองค์กรต่างๆ เพื่อจัดหาผู้
มาช่วยเหลือการทางานต่างๆ ภายในโรงเรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู
ให้มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่ องค์ ความรู้ และแหล่ งเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บนวั ตกรรม วิ ธี การจั ดการเรี ยน การสอน การสอนคิดแบบ
ต่างๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียน ให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.2 พั ฒ นาครู ให้ส ามารถยกระดั บคุ ณภาพการศึกษาตามศั กยภาพของแต่ ละบุคคล โดยการประยุกต์ใช้
สื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม
2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึ กษา และครู
ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่ วนอื่น ๆ ตามความพร้อม ของโรงเรียน
2.4 ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
3. ส่ง เสริม สนับ สนุ น การพั ฒ นาผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ให้ มีค วามสามารถทกด้ า นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจ ในการทำงานเชิงประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุ คลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงาน
4.2 ส่ งเสริม ความก้ าวหน้ าของครู ให้ มี วิ ทยฐานะที่ สอดคล้อ งกับ ผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของ ความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง วางแผน สรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็น ของ โรงเรียน และสังคม
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6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย โอน บุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถ าบั น อุ ด มศึ ก ษา ผลิ ต ครู ท่ี มี วิ ช าเอกตรงกั บ ความต้อ งการสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของ โรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ าประสงค ์ที่ 4 สานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษามี ประสิ ทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางาน แบบบู รณาการ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจาย อำนาจและความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
เป้ า ประสงค ์ที่ 6 พื้น ที่พิ เศษ ได้ รับ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาและพั ฒ นา
รูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
1.1 ส ่ ง เสริ ม สน ั บ สน ุ น ให้ ส ำนั ก งานเขต พื้น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษ ามีความสามารถและมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บู รณาการการทางานพั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ 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 นาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการ งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
1.4 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลัก ธรรมาภิบาล ได้อย่างรวดเร็ว
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
2.1 เร่ งสร้ างความรู้ค วามเข้ า ใจให้ กั บ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษา ถึ งความจำเป็ นและประโยชน์ของการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 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 วาม ต้ อ งก ารได้ รั บ การช่ วยเหลือของโรงเรีย น
โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
2.2.2 ประสานหน ่ ว ยงานท ุก ภาคส ่ ว นให ้ เ ข ้ า มาช ่ ว ยเหลื อ โรงเรีย นที ่ มี ความมุ่งมั่ น พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา 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 ง เสริ ม การใช้ การวิ จั ย เป็ น ฐานในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริม ให้สถานศึกษาและสานั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา และองค์คณะบุ คคล มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน
4.1 ส่ ง เสริ ม ให้ มี การยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ สถานศึ ก ษา สำนั ก งานเขต พื้นที่การศึกษาและองค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ที่นักเรียนในพื้นที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
4.2 สร้างช่องทางรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรือ่ งร้องเรียนที่เกี่ยวข้อ งกับองค์กร องค์คณะบุคคลที่
เกีย่ วข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ผลผลิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต คือ
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
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2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รบั การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รบั การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีห น่ว ยกำกั บ ประสาน ส่ ง เสริม การจั ด การศึก ษาคื อ สำนัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษา
จำนวน 183 เขต สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมี
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการ การจั ดการศึ กษาเพื่อให้ ภารกิ จดั งกล่ าวสามารถตอบสนองสภาพปั ญหาและรองรั บการ
ขั บเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล

จุดเน้น
สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน กำหนดจุด เน้น การดำเนิน งานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษามี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่
สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.1.2 น ักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้ นม ัธยมศึกษาป ีท่ี 3 และชั้ นม ัธยมศึก ษาป ีท่ี 6 มีผ ลส ัม ฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ( O-NET) กลุ่ม สาระหลักเพิ่ม ขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
1.1.3 นัก เรีย นชั้น ประถมศึกษาปี ท่ี 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 ง เสริ ม ให้ มี
แรงจู ง ใจสู่ อ าชี พ ด้ ว ยการแนะแนว ทั้ง โดยครู แ ละผู้ ป ระกอบอาชี พ ต่ าง ๆ (ผู้ป กครอง ศิ ษ ย์ เก่ า สถานประกอบการใน/
นอกพื้น ที่ ) และได้ รับ การพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อ สารอย่ าง
สร้ างสรรค์ อ ย่ างน้ อ ย 2 ภาษา ท ั ก ษะด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่อ เป็ น เครื่องมือในการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม
1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง
พอเพียง
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี ความมุ่งมั่นในการศึกษาและ
การทางาน และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นั ก เรี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษได้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒนา เต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล 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 ตามหลัก
วิชา
1.3.2 เด็ กด้ อ ยโอกาสและเด็กในพื้น ที่พิ เศษ ได้ รับโอกาสทางการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน
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1.3.3 นักเรีย นที่มี ความสามารถพิ เศษ ได้ รับการส่งเสริมให้ มี ความเป็ นเลิ ศ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พื้น ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ 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 กรสังคมอืน่ และ การศึกษาทางเลือก ได้รบั การ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการ คุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยา 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 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ
2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และ การวัดประเมิ นผล ให้
สามารถพั 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 บสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างเหมาะสม
2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาผู้บริห ารสถานศึ กษา
และครูท้ั งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรีย น หรือ ภาคส่ วนอืน่ ๆ ตามความ พร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ทุกภาคส่วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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 และเกิด
ประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา และสำนักบริห ารงานการศึกษา
พิเศษ บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล การดำเนินงาน
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่ านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัม ฤทธิ์ทาง การเรียนของนักเรีย น
ตำกว่าค่ าเฉลี่ยของประเทศ ได้ รับการแก้ไข ช่วยเหลื อ นิเทศ ติ ดตาม และประเมิ น ผล โดยสำนั ก งานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาทำหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเป็ น ผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนทาแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับผู้ปกครอง
ชุมชน และองค์กร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา บริห ารจั ดการอย่ างมี คุ ณ ภาพ โดย ใช้มาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา พั ฒ นาระบบช่วยเหลือ กำกั บ ติ ดตามตรวจสอบ การบริหาร
จัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 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 และต่อเนื่อง
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3.2 หน่ ว ยงานในสั งกั ด สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานทกระดั บ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สานั ก งานคณะกรรม การการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทกระดับทั้งส่วนกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
ทกระดั บ ทั้ ง ส่ ว นกลาง สานั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม การระดม ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ตัวชีว้ ดั
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามจุดเน้นที่กำหนดไว้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงกำหนดตัวชี้วัดดังนี้
จุดเน้นที่ 1 ด้านผูเ้ รียน
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 ท่ี 6 ของผลการทดสอบระดั บ ชาติ O-NET
ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สั งคมฯ โดยรวมเพิ่ม ขึ้น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อยละ 3
1.3 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับ
o โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
o โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3-5
o โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5
1.4 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กำหนด
o โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 8 0
o โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลางร้อยละ 50
o โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30
1.5 นักเรียนทุกคนที่ได้รบั การพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นานักเรียนอาเซียน
1.6 ร้อยละ 1 0 0 ของจานวนโรงเรียนที่ได้รบั การพัฒนาตามมาตรฐานสากล
1.7 จำนวนศูนย์อาเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
1.8 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.9 มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.10 มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
1.11 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ ทุกคน มีความเข้มแข็งด้านการประเมิน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉั นท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
2.1 ระดั บ ความสำเร็จการดาเนิ น กิ จกรรม ให้ ผู้ เรีย นมี ค่ านิ ย มหลั กคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว
สอดคล้องตามช่วงวัย
3. นั ก เรีย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษได้ รับ การส่ ง เสริม และพั ฒ นา เต็ ม ตามศ ัก ยภาพเป็ น รายบุคคล
3.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการที่ได้รบั โอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
3.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
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จุดเน้นที่ 2 ด้านครู
1. ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะ
1.1 ครูกลุ่มเป้าหมายจานวน 1 2 3 , 6 8 8 คน มีองค์ความรู้ตามเนื้อที่กำหนดในระดับดี ขึ้นไป
1.2 ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ จำนวน 2 2 5 เขต สามารถนิเทศและช่วยเหลือ ครูให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ตนเองอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รบั การพัฒนา
2.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นต่ ำ กลุ่ ม 10% ล่ า งจำนวน 3 , 0 0 0 โรงเรียน ได้รบั การ
พัฒนา
2.1 ผู้บริห ารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรีย นมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรีย นดี ประจำตำบล) มี
ความรู้ ความสามารถในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ในระดับ ดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ ป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติอย่างเหมาะสม
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยก ย่องเชิดชูเกียรติทุก
คน
4. องค์ ก รและคณะบุ ค คลที่ เ กี่ 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 มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
ชุมชน และสังคม
4.1 คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 5 5 เขต มีการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษาและสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการ
กระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน
1.1 เมื่อ สิ้น ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2 5 5 9 ส ำ น ั ก ง า น ค ณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 7
1.2 สถ าน ศึ ก ษ าทุ กแห่ ง ( 1 1 4 โรง) ใน โครงการพั ฒ น ารู ป แบ บ การบ ริ ห ารโรงเรี ย น นิติบุคคล มี
ความสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอำนาจที่รอ้ ยละ 50
2. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
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
ร้อยละ 8 0
2.2 สถานศึกษาทกแห่งมีระบบประกั นคุณภาพภายในที่เข้ม แข็งตามกฏกระทรวงว่าด้ วย หลักเณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2 5 5 3
2.3 ร้ อ ยละ 80 ของสถานศึ ก ษาท ี่เข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่ า น การรั บ รองคุ ณ
ภาพภายนอกจาก สานั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
2.4 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตาม นโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
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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 และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

6. นโยบายการจัดการศึกษาสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
วิสยั ทัศน์
องค์กรยุคใหม่ สร้างเด็กไทยสู่สากล
แนวคิด
องค์กรยุคใหม่

1. เป็นองค์กรสุจริต 2. ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
3. มีหลักธรรมาภิบาล 4. การบริหารที่เป็นเลิศ
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สร้าง บทบาทภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาม พ.ร.บ.
เด็กไทย นักเรียนในพื้นที่บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สูส่ ากล 1. เป็นเลิศวิชาการ 2. สื่อสารสองภาษา 3. ล้าหน้าความคิด
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
พันธกิจ
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา อย่างมีคุณภาพโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็ฯบุคคลที่มีความรู้คู่
คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
ค่านิยมองค์กร
ยิ้มรับ ฉับไว ใส่ใจบริการ ( 3 S ) – smile – smart – service
เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลาย
4. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม การทางานที่มุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย และค้านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมี
ความสามารถในการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ยึดมั่นในจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
2. การเพิม่ โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้ครอบคลุมถัว่ ถึง
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มคี ณุ ภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจเน้นการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดเน้น
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่สากล
2. ส่งเสริม สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
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3. พัฒนาสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานเจตพื้นที่การศึกษาสุจริต
จุดเน้นที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูส่ ากล
ด้านผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขดังนี้
คนดี : คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ รักความเป็นไทย
คนเก่ง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
มีความสุข : มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดที่ 1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ ( O- NET ) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ตัวชี้วัดที่ 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนมีความสามารถทางการอ่าน การเขียน และคิดคานวณ และด้านการ
ใช้เหตุผลที่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพสุจริตในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย
2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมและ
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการครบทุกข้อ
สอดคล้องกับช่วงวัย
ตัวชี้วัดที่ 1.7 สถานศึกษาทุกแห่งบูรณาการความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.8 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1.9 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.10 ครูและบุคลากรทางการศึกษาประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 1.11 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาสมรรถนะราบบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan )
ตัวชี้วัดที่ 1.12 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 1.13 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวิจัยพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.14 ครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
ด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 1.15 สถานศึกษาทุกแห่งจัดทาแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.16 สถานศึกษาทุกแห่งจัดทาแผนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 1.17 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้วยเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 1.18 สถานศึกษาทุกแห่งบริหารจัดหารโรงเรียนโครงการพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเน้นที่ 2 พัฒนาบริหารจัดการเพื่อสร้างและส่งเสริมให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
ด้านนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลให้เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ติด 0 ร มส และออกกลางคันลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด
ตัวชี้วัดที่ 2.4 อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 90
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ตัวชี้วัดที่ 2.5 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญศึกษาต่อสายอาชีวะเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2.7 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง กรณีได้รับผลกระทบตาม พรบ. คุ้มครองเด็กอย่าง
ทั่วถึงทุกคน
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 2.8 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดทาสารสนเทศด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.9 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คาปรึกษาแนะแนวนักเรียนได้ตามศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 2.10 สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนปฏิบัติการบริหารจัดการกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.11 สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาระบบแนะแนวเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 2.12 พัฒนาศูนย์แนะแนวประจาเขตพื้นที่การศึกษา และเครือข่ายทุกแห่งให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 2.13 สถานศึกษาทุกแห่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน และภายนอกองค์กร
จุดเน้นที่ 3 พัฒนาสถานศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานเขตพืน้ ที่การศึกษาสุจริต
ตัวชี้วัดที่ 3.1 สพม. 32 มีการดาเนินงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 3.2 สพม. 32 มีการดาเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในระดับดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ประเมินภายนอน ของ สมศ. เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3.4 โรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวชี้วัดที่ 3.5 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามควมก้าวหน้าและให้ความร่วมมือ
ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจในการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
วิสยั ทัศน์
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
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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 และโรงเรียนเครือข่ายหรือนานาชาติได้อย่างมีคณุ ภาพ
4. ผู้เรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ ผลิตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีประโยชน์อย่างมีคุณภาพ
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองดีและค่านิยมที่พึงประสงค์
ร้อยละ 100
6. ผู้เรียนมีความตระหนักชื่นชมในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและความ
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 มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ในการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 3 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพลเมืองดี
และรู้ในภาวการณ์ของโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประเพณีของนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มศักยภาพ
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมให้มีการนากระบวนการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และใช้ผลงานวิจัย
ยกระดับคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมจัดการศึกษาเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศและ
ระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมสืบสานความเป็นไทยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
นโยบาย
1. พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยเน้นกิจกรรมมากขึ้น (70 : 30) รวมทั้งกาหนดจุดเน้นพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละระดับให้ชัดเจน
3. ส่งเสริมการอ่าน การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศที่ 2 และภาษาถิ่น
4. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียม กับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย
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) และโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล (Quality Schools)
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก
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