บทที่ 1
ความเป็นมาและความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อสภานิติ บัญ ญั ติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณี ก ารปกครองของไทยรัฐ บาลจึ ง ถื อ เป็ น หน้ าที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ยวดในอั น ที่ จ ะเชิด ชู ส ถาบั น นี้ ไ ว้ ด้ ว ยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์
ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่คานึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจานวนมาก
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชน ทั้ งจะสนับสนุ นโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่ง เสริม ให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลั กการทรงงาน สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ร าชการและการพั ฒ นา ตลอดจนเร่ ง ขยายผลตามโครงการและแบบอย่ า งที่
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด
ข้อ 3 การลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน
อาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงิน เพื่ อการศึก ษาให้ มีป ระสิทธิภ าพเพื่อเพิ่ม โอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัด ระบบการสนับ สนุ นให้
เยาวชนและประชาชนทั่ วไปมี สิทธิเลือ กรับบริการการศึกษาทั้ง ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
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4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอานาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่ งเสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิต และพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญ ญาณของความเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมื อที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยครู ห รื อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เช่ น การเรี ย นทางไกล การเรี ย นโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภู มิปัญ ญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้สร้างความภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภู มิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูก ฝังค่ านิ ย มและจิ ตส านึ ก ที่ ดี รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การผลิ ตสื่ อ คุณ ภาพเพื่ อเปิ ดพื้ น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส่งเสริมการกีฬ าเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็น สื่อในการพั ฒ นาลักษะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบั ติตามกฎกติกามารยาทและมีความสามัคคี อีกทั้ง พัฒ นานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่ง จ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดทาไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้
มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
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6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้ นเศรษฐกิจตามที่ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้จั ดทาไว้
โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความสาคัญ ใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงาน รวมทั้งนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณา
ด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้าซ้อนและมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจ
ที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจาเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพื่อแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริ โภค โดยจะจัดให้มี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้อ งกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ท้ อ งถิ่ น ทบทวนการจั ด โครงสร้ างหน่ ว ยงานภาครั ฐที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ซ้ าซ้ อ นหรือ ลั ก ลั่ น กั น หรือ มี เส้ น การ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศู นย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒ นาหน่วยงานของรัฐ
ให้ เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ มี ก ารสร้ า งนวั ต กรรมในการท างานอย่ า งประหยั ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณ ธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญ าต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
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5 นโยบายทั่วไป
1. การพัฒ นาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอานาจ และความ
ต้องการของทุก ภาคส่วนในสังคม มี ความสอดคล้องกับ ทิศทางการพั ฒ นาและเพิ่ มศักยภาพการแข่งขั นของ
ประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดาเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
2. การสร้างโอกาสทางการศึกษา จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรม
โดยการน้อมนาแนวทางการพั ฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการส่ งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึง
องค์ค วามรู้ได้โดยสะดวก และสามารถพัฒ นาและประยุกต์ใช้อ งค์ค วามรู้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อ ง
รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสาคัญ
กับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย
4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสาคัญ
กับการสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีใน
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติ ที่ดีต่อ
วิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน
5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสาคัญ กับการบูรณาการ
การปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกั บหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น
ตลอดจนให้ความสาคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขันพืนฐาน (พ.ศ.2558 – 2563)
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไปสู่
ผลสาเร็จโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558 – 2563) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึ กษาของรัฐบาลซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถ และส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศชาติ โดยกาหนดเป้าหมายคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรปู การพัฒนาวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการศึกษา โดยมี
เป้าหมาย 6 ประการ ได้แก่
1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขา
วิชาชีพเพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคตได้
3 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การปฏิบตั ิตามค่านิยม 12 ประการ
5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ที่ต้องดาเนินการตลอดยุทธศาสตร์จนถึง พ.ศ.2563
1. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอน
1. ปฏิรูปหลักสูตร ตารา หนังสือเรียน
2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
3. ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา
4. ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5. ปฏิรูปการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
1. ปฏิรูประบบการสรรหา
2. ปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
3. ปฏิรูประบบการพัฒนาครู
4. ปฏิรูประบบการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
3. ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
1. ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา
2. ปฏิรูประบบงบประมาณ
3. ปฏิรูประบบงบประมาณ
4. ปฏิรูปโครงสร้างอานาจหน้าที่
5. ปฏิรูประบบการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
6. ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
ตามประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 โดยแต่ง ตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็ น
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ เป็ น รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ยังคงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ
วันที่ 30 สิงหาคม 2557
เมื่อ วันที่ 27 สิ งหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร ได้มอบนโยบายแก่ผู้บ ริห าร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษา ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศเพื่อเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อ
เด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. น้ อ มน ากระแสพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ที่ เกี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป
การศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่ งกว่าช่วย
สอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนากระแสพระราช
ดารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดารัสทั้ง 3
ประการ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความสาเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป
2. แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดังนี้
1. ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 25๕๙ ให้มากที่สุดส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
๒. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
๓. ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
๔. เร่งปรับหลักสูตร/ตารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
๕. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา สามารถเข้าทางานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC ) ให้ทันปี 2558 เพื่อช่วยแก้ปัญ หาว่างงาน และ
ปัญหาสังคมได้
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๖. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
๗. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
๘. ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
๙. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
๑๐. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
สรุปความจากปาฐกถาพิเศษเรื่องแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เนื่องในโอกาสการประชุม เพื่อนาเสนอ
แผนการปฏิรูปการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป โดยคณะกรรมาธิการ ปฏิรูปการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
เราจาเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเร่งด่วน การศึกษาต้องเป็นเครื่องมือสาคัญ ที่จะ
ยกระดับขีดความสามารถและความก้าวหน้าของประเทศขึ้นมาให้จงได้
การปฏิรูปการศึกษานั้น ต้องทาให้เกิดความเชื่อมโยงในทุกองค์กร เกิดการบูรณาการในทุก มิติ ก็จะทา
ให้การศึกษาที่มีปัญหาหมักหมมมานานหลายเรื่องสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว
การศึกษาที่ดีก็คือ
1. การทาให้คนทุกคนมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ รู้จักตนเองและช่วยเหลือตนเองให้ มีสัมมาชีพที่
มั่นคงดูแลตัวเองและครอบครัวได้
2. สร้างคนที่มีจิตสานึกที่ดีต่อส่วนรวมต่อบ้านเมือง ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของ ตนเอง แต่รู้จัก
แบ่งปันมีจิตใจที่ดีมีน้าใจต่อผู้อื่นต่อชุมชนต่อสังคม สร้างความเป็นพลเมืองที่ทั้งรู้สิทธิ ของตนและรู้จักหน้าที่ของ
ตนเองต่อส่วนรวมไปพร้อม ๆ กัน
3. สร้างคนสร้างความรู้ให้ตรงกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ
4. พัฒนาการเรียนรู้ให้สามารถปรับตัวเอง ครอบครัว หน่วยงาน ให้ทางานและดาเนินชีวิต ได้มี
ความสุขอย่างยั่งยืน
เราลงทุนมากมายทางการศึกษาในแต่ละปีแต่ยังไม่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพ เกิดแก่ประชาชน และ
ประเทศชาติมากเท่าที่ควร ยังมีคนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาอีกมากมาย
หากเรายังปล่อยให้สภาพเช่นนี้ดาเนินอยู่ต่อไปโดยไม่แก้ไขให้ถูกจุด จะเป็นทั้งการบั่นทอน คุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ไม่สามารถใช้การศึกษาสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้อย่างทั่วถึง กลายเป็น ระบบการศึกษาที่ตอก
ย้าความเหลื่อมล้าในสังคม และในขณะเดียวกันก็บั่นทอนอนาคตของประเทศ หากเราไม่มีระบบการศึกษาที่ดีเข้า
มาช่วยสร้างคนที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน/ ภายนอก และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดทาแผนงาน / โครงการเริ่มใหม่
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติได้ชัดเจน
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1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกาหนดรายละเอียดของงานหลักงานรอง
และงานที่ต้องดาเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก
และทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการการจ้างงานของตลาดแรงงาน
ในแต่ละสาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะ
ช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากขึ้น
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล
ให้ค้นหาสาเหตุของปัญหาการดาเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ปัญ หาที่
หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่าง
ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดาริ
3.1 ให้มีการดาเนินโครงการตามพระราชดาริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงการพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ
หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ หรือให้การสนับสนุนต้องสามารถอธิบาย
ที่มา เหตุผล และความสาคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน
รวมทัง้ ถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยการเรียนรู้ทาความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้
3.4 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบัน
หลักของชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
1) ให้เตรียมการดาเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดาเนินการตามแผนที่กาหนดเพื่อให้เกิดการ
กระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จาเป็น
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 การใช้งบประมาณในการดาเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งรัฐบาล
จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ตรวจสอบการใช้ จ่ า ยงบประมาณภาครั ฐ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง
4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการบูรณา
การงบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
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5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปฏิ บัติง าน อาทิ การ
ประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างความเข้าใจในองค์กรให้มากขึ้น
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถ่ายทอดคาสั่งไปยังหน่วยรอง
ได้และหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ
5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
ภายในองค์กร หน่วยงาน
2) ประชาสนเทศ เป็ นการประชาสั มพั นธ์ ผ่ านสื่ อภายในองค์ กร คื อ การสร้ างความเข้ าใจกั บ
ประชาชน
6. อานวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วงต่อต้าน
ผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิด ปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
กาหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทาการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้
1) มีการจัดระบบและกาหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว
3) สารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับชั้นอย่างรวดเร็ว
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร
เช่น ร่วมกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษาเข้าทางานระหว่างกาลังศึกษา และการรับเข้า
ทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
8. ให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพืนที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2 กาหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน
8.3 กาหนดความต้องการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานใน
ทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพ
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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11. ให้มีการนา ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
11.1 ให้มีการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณา
การเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11.2 จัด ให้ มี CEO ด้าน ICT เพื่ อ ขับ เคลื่ อนงานการจัด การศึก ษา การใช้ สื่อ เพื่ อ สร้ างความ
เข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
12. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ
จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
13.1 ให้มีการประดับธงชาติไทยในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ
13.3 การรัก ษาความปลอดภั ยของหน่ วยงานและสถานศึก ษา ต้อ งจั ดให้มี แผนรักษาความ
ปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความสาคัญและสภาพปัญหาภัยคุกคามของแต่
ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
14.1 ให้น้อมนากระแสพระราชดารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้
และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข
14.3 ให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนานักเรียน และครูออก
นอกห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่ เป็นต้น ควรส่งเสริมให้
เด็กได้ร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ ความสามารถ
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของ
ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เร่งรัดการดาเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
สนับสนุ นการดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
ให้จัดระบบการทาระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบ
ดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง
อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
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นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต
1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายตาแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย
หรือผลตอบแทนอันใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล
1) ดาเนินการสอนสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างแท้จริง
2) ทาการตรวจสอบช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และทาการแก้ไข
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก
1.3 ดาเนินการสุ่มตรวจ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตามลาดับขั้นต้อง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว
2. นโยบายด้านสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณี
เสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสานึกรู้จักการดาเนินชีวิตโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3. นโยบายด้านการจัดการขยะ
3.1 ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ขยายผล
โครงการโรงเรียนขยะให้เพิ่มมากขึ้น
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยเฉพาะปลูก
จิตสานึกแก่ผู้เรียนทุกกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกาจัดขยะที่ถูกต้อง
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์
- ให้ใช้หลักตรรกะในการดาเนินการ ตามเหตุผลและความจาเป็นของหน่วยงาน
4.2 ระบบการซ่อมบารุง
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- ให้ จั ดตั้ งหน่ วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดู แลซ่อ มบ ารุง ตรวจสอบวงรอบการใช้ งาน
กาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบารุง
4.3 ระบบการดูแลอาคารสถานที่
- ให้จัดระบบการดุแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้
ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง
นโยบายเฉพาะ
1. การศึกษาขันพืนฐาน
1.1 การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคา
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
2) กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง
1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ ออกกลางคัน ต้องมีข้อ มูลและติ ดตามดูแ ลให้ ได้รับการศึ กษาภาคบั ง คับต่อ เนื่อ ง
หรือออกไปทางานต้องได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็น
ระบบ
1.3 ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมเพิ่ม
ภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจาเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับเด็กยุคใหม่ไร้พรมแดน
1.4 การแก้ไขโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรีย นที่ มี ค รูส อนไม่ ค รบชั้น เรี ย น ให้ จั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ว( Distance
Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
1.5 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ( Distance Learning Television : DLTV)
และผ่ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาทางไกผ่านดาวเทียม (DLIT)
1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น
ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมิน วิทยฐานะให้ เหมาะสม จัดตั้ง รถโมบายเคลื่อนที่ จาก
ส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครู หรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
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จุดเน้นของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1. การแปลงกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ
2. การปฏิรูปการศึกษา
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
4. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน (ระดับ ป.1 – ม.3)
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
8. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
10. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
11. การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน
12. การจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
13. การผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน
14. การกาหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น
15. การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้”
17. การพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาของ กศน.
18. การส่งเสริม กศน. ตาบล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
19. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
20. การสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มากกว่าใช้ความรู้สึกตามกระแสสังคม
21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
22. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
23. การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
24. การบูรณาการการดาเนินงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานอื่น
25. การขับเคลื่อนโครงการอบรม สัมมนา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
26. การนา ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
27. การอานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
อนึ่ ง นโยบายดั งกล่ าวข้า งต้ น รัฐ บาลได้ด าเนิ น การตามนโยบายที่ วางไว้ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จนกระทั่ ง
ดาเนินการจนแล้วเสร็จไปบางนโยบาย แต่บางนโยบายอยู่ระหว่างเร่งรัดดาเนินการ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสมเป็นพื้นฐานสาคัญ ในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการ
ดารงชีวิ ต ในอนาคต ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึงกาหนดนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปีง บประมาณ
พ.ศ.2559 ดังนี้
๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ การ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่าง เป็นรูปธรรม
๒. เร่ งพั ฒ นาความแข็ งแกร่ง ทางการศึ ก ษา ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท รวมถึ ง เด็ ก พิ ก าร
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด
เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและ การประเมินหลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการบริ หารจัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับ นักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
๕. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี คุณภาพ และ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี
๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการ เรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศ และ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม
๘. สร้ างวัฒ นธรรมใหม่ ในการท างาน ให้มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อการให้บ ริก ารที่ ดี ทั้ง ในส่ว นกลาง
และส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่ง เน้นความถูกต้ อง เหมาะสมและเป็นธรรมปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้า งคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญ และกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้ อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และทาให้การศึกษา
นาการแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
๑๑. ทุ่ ม เทมาตรการเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึก ษาที่ พั ฒ นาล้า หลั ง และโรงเรีย นขนาดเล็ ก
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ มีคุณภาพ
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2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ ที่ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เสริ ม สร้ างความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คุ ณ ภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่ เหมาะสมและท างานที่ มุ่งเน้ น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
5. สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน เน้ นการท างานแบบบูรณาการ การบริห ารแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจั ดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่

สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ปีงบประมาณ 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดาเนินงานดังนี้
วิสัยทัศน์
“ การศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย และก้าวเข้าสู่สังคมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างมั่นคง ”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
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2. ประชากรรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และทางานมุ่ง เน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่

วาระแห่งการพัฒนาสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย 5 ด้าน
(We Change to 5 goals ) ดังนี้
1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกในความเป็นไทย
3. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข็มแข็ง มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ค่านิยมองค์การ
เป็นองค์กรสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล
วัฒนธรรมองค์กร
1.การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
2.การปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีส่วนร่วม
3.การทางานเป็นทีม
4.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
5.การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
6.การพัฒนาตนเอง
7.การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน
8.การมีจิตสาธารณะ การมุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
9.การมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน มีสัมมาคารวะ เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
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10.การปฏิบัติตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
จึงกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานที่สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้น
ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียน
๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านการใช้
เหตุผลที่เหมาะสม
๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นต้นไปได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการ
แนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพื้นที่) และ
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ใฝ่ดี
๑.๒.๒ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ใฝ่เรียนรู้
๑.๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่อย่างพอเพียง
๑.๒.๔ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษา และการทางาน
๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
๑.๓.๒
เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน
๑.๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
๑.๓.๔ นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
๑.๓.๕ เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
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ส่วนที่ ๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง
๒.๑.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินผลของครู ให้
สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒.๑.๒ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยี
๒.๑.๓ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพื้นที่การศึกษา และโดยเพื่อนครู ทั้งใน
โรงเรียนเดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
๒.๑.๔ ครูได้รับการช่วยเหลือให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้
ของครูในพื้นที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน ระหว่างโรงเรียน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๒.๑.๕ ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
จัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี
๒.๒ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติอย่างเหมาะสม
๒.๔ องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก และดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา บรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม
ส่วนที่ ๓ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
๓.๑ สถานศึกษาและสานักงานเขตพืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจาย
อานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน (Participation and Accountability)
๓.๑.๑ โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่ ากว่ าค่ า เฉลี่ ย ของประเทศ ได้ รั บ การแก้ ไ ขแทรกแซง ช่ วยเหลื อ นิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนทาแผนพัฒนา
เป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๒ สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการมี
ความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
๓.๑.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการอย่างมีคุณ ภาพ โดยมุ่ง เน้นการมีส่วนร่วม
และ ความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานมีระบบการนิเทศ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครูที่
เข้มแข็ง
๓.๑.๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/ มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
๓.๑.๕ องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เร่งรัดและติดตามการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เป็นกัลยาณมิตร
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๓.๒ สถานศึกษาและสานักงานเขตพืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
๓.๒.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๒.๒ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ได้ระดับมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และหรือผ่านการรับรองจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ผลผลิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิตคือ
1) ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีงบประมาณ 2559
จุดเน้น
1. นักเรียนมี
สมรรถนะ

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
แนวทาง
กิจกรรม
1. การเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับก่อนประถม นักเรียนก่อนประถมศึกษาให้มี

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนก่อนประถมศึกษา
ร้อยละ 100 มีพัฒนาการ
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สาคัญสู่
ศึกษาทุกคนมีพัฒนาการ
มาตรฐานสากล เหมาะสมตามวัยและมี
คุณภาพ

ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และสติปัญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับวัยและเรียนรู้
อย่างมีความสุข
2. เร่งรัดนักเรียนชั้นประถม เสริมสร้างความสามารถด้านการ นักเรียนจบชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก อ่านและการเขียนของนักเรียน ศึกษาปีที่ 1 อ่านออก
เขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เขียนได้มีการประเมินผล
ที่เป็นรูปธรรม
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษา เสริมสร้างความสามารถนักเรียน ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน
ปีที่ 3 มีความสามารถด้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของ
ภาษาอ่านออกเขียนได้ด้าน อ่านออกเขียนได้ ด้านคานวณ
การสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่
คานวณ และด้านการใช้
และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม น้อยกว่าร้อยละ 3
เหตุผลที่เหมาะสม
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษา 1. เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสื่อสารได้ และส่งเสริมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อ่านให้เข้าถึงนักเรียนทุกกลุ่ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป้าหมาย และเร่งแก้ไขปัญหา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผล
จากการทดสอบระดับชาติ การอ่านของนักเรียน
การทดสอบระดับชาติ (O(O-NET) กลุ่มสาระหลัก
2.เสริมสร้างความสามารถ
NET) ภาษาไทย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อย ทักษะ และการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ละ 3
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในชีวิต
สังคมศึกษา โดยรวมเพิ่ม
ประจาวัน เน้น Collaborative ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
Problem Solving
3. เสริมสร้างความสามารถและ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน

จุดเน้น

แนวทาง

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
กิจกรรม
4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจัด
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพของแต่ละ
กลุ่มสาระ เผยแพร่ให้ครูนาไปปรับ
การเรียนการสอน
5. ปรับกระบวนการเรียนการสอน
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมให้

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
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นักเรียนตระหนักและเข้าใจรากเหง้า
ความเป็นชาติไทย ความเป็นประชา
ธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย
6. พัฒนาเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลทั้งระบบที่เน้นการสร้าง
ข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ และการ
ประเมินผ่านระบบออนไลน์
5. นักเรียนชั้น
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเลือกเรียนวิชา
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เสริมเป็นสาขาวิชาชีพเพื่อกาวางแผน
ได้รับการส่งเสริมให้มี
อาชีพในอนาคตได้
แรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการ 2. เชื่อมโยงการศึกษากับการส่งเสริม
แนะแนวทั้งโดยครูและผู้ วิชาชีพให้ตรงความต้องการของท้อง
ประกอบอาชีพต่าง ๆ
ถิ่นและประเทศชาติ
(ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สถานประกอบการ )
แนะแนวและการบริการแนะแนวเพื่อ
และได้รับการพัฒนา
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ความรู้ทักษะที่เหมาะสม ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม
กับการประกอบอาชีพ ศึกษาอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็น
สุจริตในอนาคต
รูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตัวเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการ
เรียน การประกอบอาชีพในอนาคต
รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะ
สมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
สุข
4. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญในระดับ
มัธยมศึกษา
จุดเน้น

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
แนวทาง
กิจกรรม
6.นักเรียนมีทักษะชีวิต 1. ปรั บ การเรี ย นเปลี่ ย น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสอนภาษาอั ง กฤษให้
คิ ด สร้ า งสรรค์ และ เน้นทักษะการสื่อสาร
ทักษะการสื่อสารอย่าง 2. ส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษา
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 จั ด ก าร เรี ย น ก าร ส อ น
ภ า ษ า ทั ก ษ ะ ด้ า น ภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทางเลือกที่เหมาะสม

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ความรู้ทักษะที่เหมาะสม
กับการประกอบอาชีพ
สุจริตในอนาคต

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ผลการทดสอบระดับชาติ
O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ จาแนกระดับ
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
- โรงเรียนที่มีความพร้อมปาน
กลางเพิ่มขึ้นร้อยละ3 - 5
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เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ใน 3. ใช้ สื่ อ และโปรแกรม
การเรี ย นรู้ เ หมาะสม ICT เป็ น ตั ว ขั บ เค ลื่ อ น
ตามช่วงวัย
ส า คั ญ ใน ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถทางภาษา
ของครูและผู้เรียน
4. จัดระบบเครือข่ายและ
สร้างความเข้มแข็งกลไก
การปฏิรูปการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา และ
สถาบันผลิตครู/หน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ
5.จัดตั้งศูนย์อาเซียนและ
โรงเรียนศูนย์เครือข่าย
เพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่
การศึกษา
6. พัฒนาโรงเรียนตาม
มาตรฐานสากล

- โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 - 5
2. นักเรียนมีความสามารถ
ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่
กาหนด
- โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง
ร้อยละ80
- โรงเรียนที่มีความพร้อมปาน
กลาง ร้อยละ 50
-โรงเรียนที่มีความน้อยร้อยละ
30
3.นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นา
นักเรียนอาเซียน
- ร้อยละ 100 ของจานวน
โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานสากล
- จานวนโรงเรียนศูนย์
เครือข่ายอาเซียนเพิ่มขึ้น
2. นักเรียน
ส่งเสริมพัฒนาการ
1. จัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนร้อยละ 90มี
มีคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนให้มีคุณธรรม นักเรียนระดัประถมศึกษา คุณลักษณะตามค่านิยมหลัก
รักสามัคคี ปรองดอง
จริยธรรม รักความเป็น ใฝ่เรียนใฝ่ดีและอยู่ร่วมกับ คนไทย 12 ประการครบทุก
สมานฉันท์ รักชาติ
ไทย ห่างไกลยาเสพติด ผู้อื่นได้
ตัว สอดคล้องตามวัย
ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจใน มีคุณลักษณะและ
2. จัดการเรียนรู้ให้
ความเป็นไทย ห่างไกล ทักษะทางสังคมด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ยาเสพติด มีคุณลักษณะ วิธีการที่หลากหลาย
ตอนต้นให้มีทักษะการ
และทักษะทางสังคมที่ และเหมาะสม
แก้ปัญหาและอยู่อย่าง
เหมาะสม
พอเพียง
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
จุดเน้น
แนวทาง
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3.จั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ นั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีความมุ่งมั่นใน
ก ารศึ ก ษ าแล ะ ก าร ท างาน แ ล ะ
สามารถปรับ ตัวเข้ากับ พหุวัฒ นธรรม
บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. สร้างความตระหนักและเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
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3.นั ก เรี ย น ที่ มี
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
พิ เศ ษ ได้ รั บ ก าร
ส่งเสริมและพัฒนา
เต็ ม ตามศั ก ยภาพ
เป็นรายบุคคล

พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม
เด็กที่มีความต้องการ
พิ เศ ษ ให้ ส าม าร ถ
พั ฒ น าได้ เ ต็ ม ตาม
ศักยภาพเป็นราย
บุคคล

1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เด็ ก พิ ก ารได้ รั บ
การพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย
รูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา
2. ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น เด็ ก ด้ อ ยโอกาส
และเด็กในพื้นที่พิเศษได้รับโอกาสทาง
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์
แห่งตน
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น นั ก เรี ย น ที่ มี
ความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศ
ด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้ น ฐาน
ทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์
ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
4. ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น นั ก เรีย นที่ เรีย น
ภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
สถานประกอบการ บุ ค คล องค์ ก ร
วิชาชี พ องค์ กรเอกชน องค์ก รชุม ชน
และองค์ ก รสั ง คมอื่ น และการศึ ก ษา
ทางเลื อ กได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
5 . ส่ งเส ริ ม ส นั บ ส นุ น เด็ ก ก ลุ่ ม ที่
ต้ อ งการการคุ้ ม ครองและช่ ว ยเหลื อ
เป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่ ว ยเห ลื อ เยี ย วยาด้ ว ยรู ป แบ บ ที่
หลากหลาย
6. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กวัยเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูได้รับการ 1. พัฒนาครูและบุคลากร 1. พั ฒ นาครู ทุ ก กลุ่ ม สาระ
พัฒนาองค์
ทางการศึ ก ษาศึ ก ษาให้ มี ให้มีความรู้ตามกลุ่มสาระ
ความรู้และ
องค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะใน 2. พั ฒ น า บุ ค ล าก ร ท า ง
ทักษะในการ
การสื่ อ สาร มี ส มรรถนะ การศึ ก ษาให้ ส ามารถนิ เทศ
สื่อสารมี
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ ค รู ใน ก า ร จั ด
สมรรถนะใน
ปฏิบัติงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้
การสอนอย่างมี
อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ 2. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น 2. สนับสนุนงบประมาณให้
ครู และบุ ค ลากรทางการ ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่

1.ร้ อ ย ล ะ 80 ข อ ง
นั ก เรี ย น ที่ มี ค ว า ม
ต้ อ ง ก าร พิ เศ ษ ได้ รั บ
โอกาสให้สามารถพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพ
2. ร้ อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง
นั ก เรี ย น ที่ มี ค ว า ม
ต้ อ งการพิ เ ศษผ่ า นการ
พัฒ นาเต็มตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล

1. ร้ อ ย ล ะ 80 ข อ ง ค รู แ ล ะ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี อ งค์
ความรู้ ต ามเนื้ อ หาที่ ก าหนดใน
ระดับดีข้นไป

2. ครู และบุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษาที่ มี ID Plan ได้ รั บ การ
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2. ผู้บริหาร
สถานศึกษามี
ความสามารถ
ในการ
บริหารงานทุก
ด้านให้มี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล

ศึกษาในการพัฒนาตนเอง
ตามแผนพัฒนาตนเอง
(ID Plan)
1. พัฒนาผู้บริหารสถาน
ศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
ก ารเรี ย น ต่ าได้ รั บ ก าร
พัฒนา
2. พัฒนาผู้บริหารวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21 (สาหรับ
โรงเรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนสูง)

การศึ ก ษา/ครูแ ละบุ คลากร
ทางการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นา
ตนเองตาม ID Plan
1. ส ร้ า ง ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร
เรี ย นรู้ PLC (Professional
Learning Community)
2. พั ฒ นาผู้ บ ริห ารโรงเรีย น
มาตรฐานสากล โรงเรียนใน
ฝั น และโรงเรี ย นดี ป ระจ า
ตาบล

พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง

1. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า
กลุ่ ม 10% ล่ า ง จ าน วน 25
โรงเรียนได้รับการพัฒนา
2. ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า
โรงเรี ย นในฝั น และโรงเรี ย นดี
ประจาต าบล รุ่น 1 และ รุ่น 2
มี ค วามรู้ ความสามารถในการ
บริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21
ในระดับดีขึ้นไป
3. ผู้บ ริห ารสถานศึก ษาที่ไ ด้รั บ
การแต่ ง ตั้ ง ใหม่ จ านวน 19
โรงเรี ย น ได้ รั บ การพั ฒ นาและ
นิเทศทั้งระบบสามารถปฏิบัติ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
3. ครูและ
1. พัฒนาระบบแรงจูงใจ พั ฒ นาระบบแรงจู ง ใจและ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
บุคลากร
ให้ได้มาตรฐานและมีความ คั ด เลื อ กครู แ ละบุ ค ลากร มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ทางการศึกษามี ส อ ด ค ล้ อ ง ใน ผ ล ก า ร ทางการศึ ก ษาที่ มี ผ ลการ ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชู
ขวัญกาลังใจใน ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
เกียรติทุกคน
การทางาน
2. พั ฒ น าให้ เกิ ดค วาม
ศรั ท ธ าใน วิ ช าชี พ แ ล ะ
ความภูมิใจในการมุ่งมั่นใน
การสร้างสรรค์ผลงานแบบ
มืออาชีพ
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้น
แนวทาง
กิจกรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. องค์ กร องค์ คณะ 1. องค์กรและคณะบุคคล 1. พัฒนาองค์คณะบุคคลให้ 1.ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
บุคคล และผู้มีส่วนได้ ได้รับการพัฒ นาเพื่อสร้าง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ ต าม ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ
ส่ ว นเสี ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ความตระหนั ก จิ ต ส านึ ก ภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรทางการศึกษาเขต
วางแผนและสรรหา ความรับผิดชอบ และผล 2. พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า กั บ พื้ น ที่ ก าร ศึ ก ษ า มี ก าร
ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ประโยชน์ส่วนรวม
ติดตามการบริหารงานบุคคล บริ ห ารงานบุ ค คล เป็ น ไป
ท าง ก าร ศึ ก ษ าให้ 2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณ ฑ์ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน ทุ ก ตามหลักธรรมาภิบาล
ส อ ด ค ล้ อ ง ค ว า ม และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้มี ระดับ
2. โรงเรียนได้รับการบรรจุ
ต้องการของโรงเรียน ความสอดคล้ องกั บ ความ
แต่งตั้งครูหรือได้รับย้ายครู
และสังคม
ต้ อ งก าร ข อ งโร งเรี ย น
ตรงตามความต้องการและ

25
ชุ ม ชน และสั ง คมโดยมี
ระยะเวลาการดาเนินการ
ที่ชัดเจน

จุดเน้น
1. สถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
สานักงานการศึกษา
พิเศษบริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นการ
กระจายอานาจ การ
มีส่วนร่วม และมี
ความรับผิดชอบต่อ

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
แนวทาง
กิจกรรม
1. การกระจายอานาจ 1. ขจัดปัญหาและอุปสรรคใน
และความรับผิดชอบ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 ส่งเสริม
เช่น ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ
สนับสนุนให้สานักงาน วิธีการ แนวปฏิบัติ ประกาศ
เขตพื้นที่การศึกษา
กฎกระทรวงทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
สานักงานการศึกษา
การกระจายอานาจให้เกิด
พิเศษและสถานศึกษา มี ความคล่องตัวและสามารถ
ความสามารถและมี
กาหนดผู้รับผิดชอบได้อย่าง
ความเข้มแข็งในการ
แท้จริง เป็นต้น

ความขาดแคลน
3. ไม่ มี ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจาก
โร ง เรี ย น เกี่ ย ว กั บ ก า ร
บริหารงานด้านบุคคล

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
2. ร้อยละ 80 ของสถาน
ศึกษาที่เข้ารับการประเมิน
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ผลการดาเนินงาน
1.1 โรงเรียนที่ไม่
ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอก
และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ
ได้รับการแก้ไข
ช่วยเหลือ นิเทศ
ติดตาม และประเมิน
ผลโดยสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทา
หน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนและเป็นผู้
ประสานงานหลักให้
โรงเรียนทาแผน
พัฒนาเป็นรายโรง
ร่วมกับ ผู้ปกครอง
ชุมชนและองค์กรอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริหารจัดการด้วย
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการ
ทางานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ใน
ส่วนกลางเพื่อส่งเสริมให้
สานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา สถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพตาม
บริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบ
ช่วยเหลือ กากับ
ติดตาม และตรวจสอบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ

2. สร้างความเชื่อมโยงของ
คุณภาพภายนอกรอบ 3
ระบบข้อมูลสารสนเทศทุก
ผ่านการรับรองคุณภาพ
ระดับตามมิติการกระจาย
ภายนอกจาก สมศ.
อานาจ 4 ด้าน (วิชาการ
บริหารบุคคล งบประมาณ
และบริหารทั่วไป)
3. กากับ ติดตามให้สถาน
ศึกษาจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553
4. วิจัยและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาให้เข้มแข็ง
5. จัดทาแผนพัฒนารายโรง
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและ
องค์กรอื่น ๆ สาหรับโรงเรียน
ที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอก

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้น
แนวทาง
กิจกรรม
1.2 สานักงานเขต 1. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการ
ส่งเสริม สนับสนุน
พื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
และเพิ่มศักยภาพ
บริหารจัดการ
มาตรฐานที่กาหนด
การบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานใน
ของสานักงานเขต
โดยใช้มาตรฐาน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาอย่าง
สานักงานเขตพื้นที่ พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ สู่
การศึกษา
ความเป็นเลิศ
1.3 สานักงานเขต แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
เร่งรัดให้หน่วยงาน
พื้นที่การศึกษา
งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม ทุกระดับดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน

1.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 สพฐ.
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พัฒนาระบบการ หลักธรรมาภิบาลได้อย่างรวดเร็ว
ช่วยเหลือ กากับ
ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการ
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง

1.4 การเชิดชู
เกียรติโรงเรียนที่
นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น อัตรา
การออกกลางคัน
ลดลง มีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลงอย่าง
จริงจัง และ
ต่อเนื่อง

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความ
รับผิดชอบในการดาเนินงาน
1.1 ส่งเสริมสถานศึกษา ให้มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการ
ออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยง
ลดลง
1.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

ตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 อย่าง
เคร่งครัด

สถานศึกษา เบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
96 และงบลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 87
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถาน
ศึกษาบริหาร
งบประมาณเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี
สามารถดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์โครงการ/
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
คัดสรรนักเรียน ครู 1.ร้อยละ 50 ของ
บุคลากรทางการ
นักเรียน ครู บุคลากร
ศึกษา สถานศึกษา ทางการศึกษา
ที่มีผลงานดีเด่นให้ สถานศึกษา และ
ได้รับการเชิดชูเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลงาน
ดีเด่นให้ได้รับการเชิดชู
เกียรติ
2. เชิดชูเกียรติโรงเรียน
ที่มีอัตราการออก
กลางคัน/หรือ
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้น
แนวทาง
กิจกรรม
2. ส่งเสริมการมีส่วน 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1. ส่งเสริมความร่วมมือจาก
ร่วมในการพัฒนา
1.1 เร่งสร้างความรู้
องค์กร ชุมชน และผู้มีส่วน
คุณภาพการศึกษา
ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ได้ส่วนเสีย
สถานศึกษา ถึงความ
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
จาเป็นและประโยชน์ของ ในรูปแบบที่หลากหลาย เน้น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่ม
อย่างแท้จริงในการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา
จัดการและสนับสนุนการ
1.2 ส่งเสริมการมีส่วน เข้าถึงและได้รับโอกาสทาง
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษา ได้รับการ
ช่วยเหลือจากองค์กร
ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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2.2 ส่งเสริมการ
ระดมทรัพยากรใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

การศึกษา
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนทราบถึงความ
ต้องการได้รับความช่วย
เหลือของโรงเรียนโดย
เฉพาะโรงเรียนที่ขาด
แคลนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร
1. ประสานหน่วยงานทุก
ภาคส่วนให้เข้ามาช่วย
เหลือโรงเรียนที่มุ่งมั่น
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
แต่มีความขาดแคลนมาก
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา

ภาค และเป็นธรรม

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ร้อยละ 100 ของ
การระดมทุนจากทุกภาค
สถานศึกษา มีการระดม
ส่วนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทรัพยากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

