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ส่วนที่ 1
บริบทและสภาพการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 ข้อมูลทั่วไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ที่ตั้ง ถนนสนามบิน ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ 36000
โทรศัพท์ 044-811652
โทรสาร
044-811658
E-mail cpml@obec.go.th
Website-http://www.chaiyaphum1.go.th
1. จานวนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 (ข้อมูล 10 มิ.ย. 59)
ที่
1
2
3
4
5
6

ประเภท
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่ม/ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา
รวม

จานวน(คน) หมายเหตุ
1
9
8
20
44
10
92

2. จานวนโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1 ปีการศึกษา2559
ที่
อาเภอ
จานวนโรงเรียนหลัก จานวนโรงเรียนสาขา รวมทั้งสิ้น
1 เมืองชัยภูมิ
97
1
98
2 บ้านเขว้า
36
35
3 คอนสวรรค์
38
38
4 หนองบัวแดง
57
3
60
5 ภักดีชุมพล
20
20
รวมทั้งสิ้น
248
4
251
3. สรุปจานวนโรงเรียนขยายโอกาส สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ปีการศึกษา 2559
ที่
อาเภอ
จานวนโรงเรียนขยายโอกาส
1
เมืองชัยภูมิ
19
2
บ้านเขว้า
6
3
คอนสวรรค์
8
4
หนองบัวแดง
17
5
ภักดีชุมพล
7
รวม
57
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4. ขนาดโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปีการศึกษา 2559
(ขนาดตามการจัดของ สพฐ.)
จานวนนักเรียน(คน)
0
1-120
121-600
601-1500
1501 ขึ้นไป
รวมโรงเรียนทั้งสิ้น

จานวนโรงเรียน(โรง)
1
157
88
1
2
251

หมายเหตุ
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
-

5. จานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ ห้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
1,821
1,647
1,767
1,639
3,588
3,286
1,922
1,748
1,941
1,798
2,007
1,823
2,101
1,872
2,088
1,926
2,099
1,883
12,158
11,050
733
590
710
613
563
563
2,140
1,766
17,886
16,102

รวม

ห้อง

3,468
3,406
6,874
3,670
3,739
3,830
3,973
4,014
3,982
23,208
1,323
1,323
1,260
3,906
33,988

259
263
522
274
273
282
272
277
269
1,647
64
64
65
193
2,362
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6. ข้อมูลโรงเรียนเอกชนข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
6.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
จานวน 11 โรงเรียน
- จาแนกเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล จานวน 4 โรงเรียน
- เปิดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษา
จานวน 5 โรงเรียน
- เปิดสอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 1 โรงเรียน
- เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น- มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 1 โรงเรียน
6.2 จานวนนักเรียนเอกชนในสังกัดทั้งสิ้น 5,373 คน (11 โรงเรียน) คิดเป็นร้อยละ ดังนี้
- ระดับก่อนประถมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 37.28
- ระดับประถมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 58.02
- ระดับมัธยมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 4.71
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ข้อมูลโรงเรียนเอกชน
จานวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง

รวม

323
354
332
1,009
271
266
255
242
238
270
1,542
46
41
36
123
11
11

291
337
366
994
287
274
239
256
270
249
1,575
34
38
37
109
10
10

614
691
698
2,003
558
540
494
498
508
519
3,117
80
79
73
232
21
21

2,685

2,688

5,373
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 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา (ปีการศึกษา 2559)
1 ) อัตราการเข้าเรียน ป.1 ร้อยละ 100
2 ) อัตราการเข้าเรียน ม.1 ร้อยละ 100
2. ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
1 ) แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2557 –ปีการศึกษา 2558
ความสามารถและตัวชี้วัด

ร้อยละของจานวนนักเรียน (ปี 2557)

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

6.95
29.34 42.603 24.61
7.04
22.34 8.95 33.68
13.25
22.66 43.50 28.59
22.34
** จุดตัดของความสามารถแต่ละด้าน : ความสามารถด้านภาษา 10 / 17 / 23
ความสามารถด้านคานวณ 8 / 14 / 21 ความสามารถด้านเหตุผล 11 / 17 / 24

37.95
33.74
31.17

35.88
36.00
36.39

19.22
23.23
19.19

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ร้อยละของจานวนนักเรียน (ปี 2558)

รวมความสามารถ 3 ด้าน

ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคานวณ
ความสามารถด้านเหตุผล

3.44
5.03
5.24

2 ) แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (O – NET)
กลุม่ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

2556
45.02
41.95
37.40
38.31
33.82

ปีการศึกษา
2557
44.69
38.74
40.41
49.31
34.51

2558
46.88
40.24
41.41
44.89
34.96

3) แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (O – NET)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

2556
44.25
25.45
37.95
39.37
30.35

ปีการศึกษา
2557
33.49
27.51
34.87
43.33
27.07

2558
40.75
27.51
32.49
41.72
26.18
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช 2557 มาตรา 27 ให้มีสภาปฏิรูป
แห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) การเมือง 2) การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 3) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4) การปกครองท้องถิ่น 5) การศึกษา 6) เศรษฐกิจ
7) พลังงาน 8) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9) สื่อสารมวลชน 10) สังคม 11) อื่น ๆ
จะเห็ นได้ว่าด้านการศึกษาเป็น เรื่องหนึ่ งที่มีความสาคัญและจาเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาล
ปัจจุบัน (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้ให้ความสาคัญ และกาหนดเป็นนโยบายในจานวน
นโยบายทั้งหมด 11 ด้าน แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม ื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยรัฐบาลจะนา
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน

2. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
กรอบวิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้ การกาหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยหลักการของการวางแผนที่น้อม
นาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการ
กาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของ
ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนดตาแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น ประเทศไทย เป็นประเทศรายได้
สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ
การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 5 เป้าหมาย ดังนี้
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 3) สถาบันทางสังคม มี
ความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม ได้แก่ 1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2)
บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 2)
ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็น
ธรรมมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วน
สูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการ
เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทาง
สังคม ที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้าง
บทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้าใน ทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคม
ของรัฐ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคน
ได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้
เพื่อสร้างสัมมนาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้าอันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้ง ใน
สังคมไทย
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3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพื่อรักษา
เสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้ง
กฎระเบียบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็น
ฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจ
ภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้
โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา
SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดย
จะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศสู่การเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ากว่า ร้อย
ละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) สถาบันหลักของชาติให้ดารงอยู่อย่างมั่นคง เป็น
จุดยึดเหนี่ยวของสังคม 2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่น ใน
กระบวนการยุติธรรม 3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ 4) การบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติภัยก่อการร้าย 6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไชเบอร์ 7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้า โดยการกาหนดแนวทาง
บริหารจัดการ 9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องประเทศ การรักษาความสงบภายในและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ
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ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในการปฏิบัติ ในระดับ
พื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงาน
ศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะ
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคต
ประเทศไทยปี 2577
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน
การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลด
ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและการผลิตชื้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลัก
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการ
เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรมเป็นเครื่องมือสาคัญ
ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มี
ตรรกะ ทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้ง เพื่อ
แก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไก
บูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันใน
ศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดับประเทศรายได้ปานกลางและก้าวสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และสร้างความอยู่ดีมี
สุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความ
เจริญในภูมิภาค 3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 4) การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และ
โครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กาหนดยุทธศาสตร์ การ
ต่างประเทศ ประเทศเพื่อบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐาน
ต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาพ
อาทิ การดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่น ๆ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดาเนินงาน
ของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการดาเนินงานตามพันธกรณี ของความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคและการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการ
ด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือ

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545
เป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่างๆทั้งในเรื่องของ
ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทั้ง
ระบบ
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4. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) สาหรับเป็นเครื่องมือในการกากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนิน งาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้ เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี ซึ่งได้ระบุ สาระสาคัญ เกี่ยวกับ วิสัย ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการ
บริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรมศิลปะและวัฒนธรรม

5. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงกาหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชีแ้ ละค่าเป้าหมายสาหรับการดาเนินงานตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุด
พ.ศ. 2561 ดังนี้
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50
1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย
นานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
1.4 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
1.5 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาเป็น 60:40
1.6 ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากลและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1.7 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ 14-59 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 12 ปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 2 คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
2.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ 15-60 ปี) เป็นร้อยละ 100
2.3 ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ 10
2.4 คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน / นอกเวลาทางาน โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาที
2.5 สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ 6 ปี ขึ้นไปเป็นร้อยละ 50
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 3 คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสานึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย
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ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
3.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง
3.2 จานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ลดลง
ร้อยละ 10 ต่อปี
3.3 จานวนเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
3.4 จานวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบาบัดยาเสพติด ลดลงร้อยละ10 ต่อปี
3.5 สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
อย่างสม่าเสมอ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ข้อ 4 คนไทยคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
4.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์
4.2 ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทา
ภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
4.3 กาลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และมีสมรรถนะทาง
วิชาชีพตามมาตรฐาน

6. นโยบายรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและ
มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย
มุ่ งสั่ น ค ล อ น ส ถ าบั น ห ลั ก ข อ งช าติ โด ย ไม่ ค านึ งค ว าม รู้ ส านึ ก แ ล ะค ว าม ผู ก พั น ภั ก ดี ข อ งค น อี ก
เป็ น จ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ พระมหากษั ต ริ ย์
และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าว
มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ร าชการและการพั ฒ นา ตลอดจนเร่ ง ขยายผลตามโครงการและแบบอย่ า ง
ที่ ท รงวางรากฐานไว้ให้ แพร่ ห ลายเป็ น ที่ ป ระจั กษ์ แ ละเกิด ประโยชน์ ในวงกว้างอั น จะช่ว ยสร้างความสมบู รณ
พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
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ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่ องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความพร้ อ มแก่ แ รงงานไทยและ ร่ ว มพั ฒ นาระบบความคุ้ ม ครองทางสั ง คม
ของแรงงานอาเซียน
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว
ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทั กษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒ นากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อเพิ่ ม โอกาสแก่ ผู้ ย ากจนหรื อ ด้ อ ยโอกาส จั ด ระบ บการสนั บ สนุ น
ให้ เยาวชนและประชาชนทั่ ว ไปมี สิ ท ธิ เ ลื อ กรั บ บริ ก ารการศึ ก ษาทั้ ง ในระบบโรงเรี ย นและนอกโรงเรี ย น
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่ ว มจั ด การศึ ก ษ าที่ มี คุ ณ ภ าพ และทั่ ว ถึ ง และร่ ว มในการป ฏิ รู ป การศึ ก ษาและการ เรี ย นรู้
กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศั ก ยภาพและความพร้ อ ม โดยให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถเป็ น นิ ติ บุ ค คลและบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งอิ ส ระ
และคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบรูณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่ ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและจิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
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4.7 ทะนุ บ ารุงและอุป ถัมภ์ พระพุ ทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ อ งค์กรทางศาสนา
มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย นาไปสู้การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้ างสรรค์งานศิลปะและวัฒ นธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ เสาหลั กวัฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและจิ ต ส านึ ก ที่ ดี รวมทั้ งสนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ คุ ณ ภาพเพื่ อ เปิ ด พื้ น ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส่ งเสริมการกีฬาเพื่อสุ ขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒ นาลั กษณะนิสัยเยาวชนให้ มีน้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขัน
ในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กาหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทา
ไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้
จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทาไว้
โดยนาหลักการสาคัญของการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ ความสาคัญใน
การบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการดาเนินงานรวมทั้งนาแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มี
ลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าสาธารณะของประเทศเกินความจาเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับ
จังหวัดเพื่ อแสดงความโปร่งใส เป็ น ธรรม และไม่เลื อกปฏิ บัติ ควบคู่ไปกับ การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการเบิกจ่าย
งบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบ
และกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้ างหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่มีอานาจหน้ าที่ซ้าซ้อนหรือลั กลั่ นกันหรือมีเส้ น การ
ปฏิบั ติงานที่ยื ดยาว ปรับ ปรุ งวิธีป ฏิบั ติราชการให้ ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้ โปร่งใส
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับ
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นานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนิ นการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหารเชิงรุกทั้งใน
รูป แบบการเพิ่ มศูน ย์ รั บ เรื่องราวร้องทุ กข์จากประชาชนในต่ างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่ วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม
ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลการภาครัฐวางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิท ธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน
ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
7. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี
ตามประกาศ ณ วัน ที่ 19 สิ งหาคม 2558 โดยแต่ งตั้ งให้ พลเอก ดาว์พ งษ์ รัต นสุ ว รรณ เป็ น รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย
พลเอก สุ ร เชษฐ์ ชัย วงศ์ ยั งคงความเป็ น รั ฐ มนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วัน ที่ 30
สิงหาคม 2558
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพื่อ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม
ทัศนคติในการทางาน
เหตุผลและความจาเป็น ที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) และ
รัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติ
ความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจาก
การปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความมั่นคงยั่งยืนในการ
ปฏิ รู ป ประเทศ ต้ อ งใช้ เวลานานและต้ อ งมี แ ผนปฏิ รู ป ทั้ ง ระยะเร่ ง ด่ ว น ระยะปานกลาง และระยะยาว
กระทรวงศึกษาธิการต้องดาเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยคานึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ให้มี
ชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลา มากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วน
ที่ต้องทา ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพื่อลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดใน
กระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงาน
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แนวคิดในการทางานของส่วนราชการ
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพื้นที่ จะต้องดาเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ มีการศึกษา
วิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การทางานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทราบถึง
ผลการดาเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพื้นที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจากัด
จึงต้องการความคิดเห็นเพื่อการหลอมรวมวิธีการทางานให้รวดเร็วและทางานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมี
แผนการดาเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้ 1) งานที่ดาเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย 2) งานที่ดาเนินการอยู่แล้ว
สามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย 3) งานทีด่ าเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น (1) งานที่เพิ่มโดยไม่
ต้องใช้งบประมาณดาเนินการ (2) งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดาเนินการ
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
น้อมนากระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษา ดังนี้
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” กระทรวงศึกษาธิการ
โดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนากระแส พระราชดารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดารัสทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
และเป็นเส้นทางสู่ความสาเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) การขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
องค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้
1. ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล
ต่อไป
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา สามารถเข้าทางาน ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพือ่ ช่วยแก้ปัญหาว่างงาน
และปัญหาสังคมได้
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
8. ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9. นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10.การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
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แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดทาแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกาหนดรายละเอียดของงานหลัก
งานรอง และงานที่ต้องดาเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงาน
หลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงาน ในแต่
ละสาขาวิชา
1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยามากขึ้น
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดาเนินงานที่
ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู
ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว
3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดาริ
3.1 ให้มีการดาเนินโครงการตามพระราชดาริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง
หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.2 โครงการพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดาเนินการ หรือให้ การสนับสนุน
ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความสาคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิดของ
โครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
3.3 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ทาความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผล
ต่อไปได้
3.4 ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบัน
หลักของชาติ
4. งบประมาณ
4.1 งบลงทุน
1) ให้เตรียมการดาเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดาเนินการตามแผนที่กาหนดเพื่อให้เกิด
การกระจายงบประมาณในพื้นที่
4.2 งบกลาง
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จาเป็น
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 การใช้งบประมาณในการดาเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึง่
รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง
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4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มี การบูร
ณาการกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน
อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคาสั่งไปยัง หน่วย
รองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ
5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ
ภายในองค์กร หน่วยงาน
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้าง ความเข้าใจ
กับประชาชน
6. อานวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหา
พฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิด
วาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทาการซักซ้อมความ
เข้าใจ อยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้
1) มีการจัดระบบและกาหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว
3) สารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลาดับขั้นอย่างรวดเร็ว
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการจัดการศึกษา ให้ครบวงจร เช่น ร่วมกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียน
นักศึกษาเข้าทางานระหว่างกาลังศึกษา และการรับเข้าทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
8. ให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2 กาหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน
8.3 กาหนดความต้องการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงาน
ในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพ
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10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
กลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และสามารถใช้ในการสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
11. ให้มีการนา ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิ
11.1 ให้มีการดาเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดย
บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อสร้าง ความ
เข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
12. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือ
ต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี ต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ดี ทาให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและ
สถานศึกษาทุกระดับ
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา ความ
ปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลาดับความสาคัญและสภาพปัญหา ภัยคุกคามของแต่
ละพื้นที่ และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
14.1 ให้น้อมนากระแสพระราชดารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการ
เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ให้จัดระบบ
การประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริง
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เร่งรัดการดาเนินโครงการ
ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการดาเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้
บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง ให้จัดระบบการทาระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและ
ผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคล
ได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุ ภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับ
พื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
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นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต
1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายตาแหน่งหรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การ
โยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล
1) ดาเนินการสอบสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
2) ทาการตรวจสอบช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และทาการแก้ไข
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก
1.3 ดาเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ตามลาดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว
2. นโยบายด้านสวัสดิการ
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณี
เสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสานึกรู้จักการดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3. นโยบายด้านการจัดการขยะ
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผล
โครงการโรงเรียนขยะให้เพิ่มมากขึ้น
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการ
ปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกาจัดขยะ ที่ถูกต้อง
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูก
สร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการดาเนินการ ตามเหตุผลและ
ความจาเป็นของหน่วยงาน
4.2 ระบบการซ่อมบารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบารุง ตรวจสอบ
วงรอบการใช้งาน กาหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบารุง
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคา
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
2) กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง
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2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือ
ออกไปทางานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ
3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรม เพิ่ม
ภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพื่อให้ผ่อนคลายและมีความสุข
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจาเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิต้านทาน
ให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล
(Distance Learning Television : DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)
6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษา
กับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม
จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพื่อช่วยลดภาระครู หรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน

8. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทย
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดารงชีวิต
ในอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และ
ด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มี
ความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
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4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การบริหารจัดการและเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียน การสอนได้
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และ
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล อย่างเป็น
รูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามา มี
ส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรง
บันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา
นาการแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก ที่
ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดองค์ประกอบนโยบายเพื่อพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น และ
ตัวชี้วัดดังนี้

วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความ
เป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอ
ภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มี
ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการมีเครือข่ายการ
บริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจ และ ความ
รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พืน้ ที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
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โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม
และสติปัญญาเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา
1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด
1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพโดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจาเป็น และความ
ต้องการของผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นและสังคม
1.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่หลากหลายมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ (NT, ONET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
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2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคมและสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ประสานส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน
การกากับดูแลและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลายสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพมีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยให้ครอบคลุมทุกตาบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดการศึกษาวิชาชีพโดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น
1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานให้
เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบ
ปกติ รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศรูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและรูปแบบการศึกษาทางเลือก
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงชายแดน
เกาะแก่งเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและระบบคุ้มครองนักเรียนรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพ
ทุกระดับ
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์เช่นเด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่นเด็กต่างด้าวเด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน
เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม
การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาค
เรียน
1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจานวนครู
ไม่เพียงพอ
1.3 กาหนดนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชาในโรงเรียนของตน
และประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของผู้มีจิตอาสาหรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กร
ต่างๆ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการ
จัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนรู้การสอนคิด
แบบต่างๆตลอดจนการวัดและประเมินผลให้สามารถนามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคลในรูปแบบที่หลากหลายโดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา
2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่นๆตามความพร้อมของโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษหรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางานเกิดผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ
4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
5. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูการเป็นครู
มืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรองค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหาย้ายโอนครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของโรงเรียนและชุมชน
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6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กรองค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหาย้าย
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการสามารถจัดการเรียนรู้
ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการทางานแบบบูรณาการมี
เครือข่ายการบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความสามารถและ
มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งเสริม
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 พัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัด
การศึกษาร่วมกัน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการดาเนินงาน
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4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์คณะบุคคลที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
4.2 สร้างแรงจูงใจให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและองค์คณะบุคคลให้มีผลงาน
เชิงประจักษ์
4.3 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับองค์กรองค์คณะบุคคลในการปรับปรุง
แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษและระดับตาบล
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล (Educational Maps)

ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยงานกากับประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาคือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจานวน183เขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจานวน 42 เขตและสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อให้ภารกิจดังกล่าว สามารถ
ตอบสนองสภาพปัญหาและ
รองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล

จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด 6 จุดเน้นการดาเนินงานปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้านการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
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จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญสู่มาตรฐานสากลดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา
ที่สมดุลเหมาะสมกับสังคมวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่อง
2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓มีความสามารถด้านภาษาด้านคานวณและด้านเหตุผลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนวและ
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิตและทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษาใฝ่เรียนรู้ใฝ่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางานสามารถ
ปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลได้แก่
4.1 ผู้พิการ
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสถานประกอบการและศูนย์การเรียน
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
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ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญสู่มาตรฐานสากล
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ๓
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทาในอนาคต
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสารทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิตและทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการรวมทั้งมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย1๒ประการสอดคล้องตามช่วง
วัย
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล
และสถานศึกษา
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่นๆตามความพร้อม
ของโรงเรียน
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1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครูการเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4. องค์กรองค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหาย้ายโอนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล
และสถานศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี
ทักษะกระบวนการคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ID-Plan และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดี
ประจาตาบลโรงเรียนประชารัฐ ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่๒1ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจในการทางานและมีผลการปฏิบัติงาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. องค์กรองค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหาย้ายโอนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพเพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพเพื่อลดสัดส่วนการเรียน
สายสามัญ
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
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จุดเน้นด้านการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้าชั้นมีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
ตัวชี้วัดด้านการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้าชั้นได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่นในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล
นักเรียนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่นในการใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจการสร้างเครือข่ายและ
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไขช่วยเหลือ
นิเทศติดตามและประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอานาจมีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล
(Educational Maps)
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1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างระบบสวัสดิการสวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบกากับติดตามและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานองค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์
1.11 หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
2.2 หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 หน่วยงานทุกระดับรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจการสร้างเครือข่ายและ
รับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓มุ่งเน้นการกระจายอานาจการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
ตามที่กาหนด
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตาบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครือข่าย cluster ทุกแห่งบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
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- เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87
- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
- สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีงานวิจัยและนาผลการวิจัยใช้
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
2. หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- สานักเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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9. นโยบายการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
แนวคิดการพัฒนา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีคุณภาพเป็นเลิศ
2. สถานศึกษาทุกแห่งต้องเข้มแข็ง
3. ห้องเรียนทุกห้องเป็นห้องเรียนคุณภาพ
4. นักเรียนทุกคนต้องมีคุณภาพ
เป้าหมายผลสาเร็จการทางาน
ดาวดวงที่ 1
ดาวดวงที่ 2
ดาวดวงที่ 3
ดาวดวงที่ 4
ดาวดวงที่ 5
ดาวดวงที่ 6
ดาวดวงที่ 7
ดาวดวงที่ 8
ดาวดวงที่ 9
ดาวดวงที่ 10

:

ดาว 10 ดวง คือ

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี)
ผลการทดสอบระดับชาติ NT ป.3 ติด Top-Ten ระดับชาติ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ป.6 ติดระดับ Top-Ten
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ม.3 ติดระดับ Top-Ten
ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ 100 % ติดระดับ Top-Ten ระดับชาติ
เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ OBEC AWARDS ติด Top Ten ระดับชาติ
มาตรฐานสานักงานเขตดีเด่นระดับชาติ
KRS ARS ติดระดับ Top-Ten ระดับชาติ
พัฒนาครูด้วยระบบ Obecittrainning ออนไลน์
เขตพื้นที่การศึกษาปลอดยาเสพติด

พัฒนาด้านผู้เรียน
เด็กเก่งกล้าแกร่ง ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข
เก่ง : มีความชานาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ (ได้แก่ ภาษา , การคิด , การใช้เหตุผล , การแก้ไขปัญหา ,
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี , การสื่อสาร การสร้างสรรค์ และความรู้รอบตัว) เพื่อ
1. รู้จักใช้พหุปัญญาที่ชอบและถนัดของตน เพื่อการดาเนินชีวิตที่ประสบความสาเร็จและสงบสุข และ/
หรือ
2. มีทักษะการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ตนสนใจ
กล้า : มีความกล้าหาญทางจริยธรรม (ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องชอบธรรม , อาสาทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ก่อนส่วนตน , เข้าถึงสุนทรียภาพแห่งศิลปะทุกแขวง , มีทักษะของสังคมพหุวัฒนธรรมและเข้าถึงแก่นแท้ ของ
ศาสนธรรมที่ตนนับถือ)
แกร่ง : มีทักษะในการพัฒนาชีวิตที่มีมั่นคงและมั่งคั่ง (มีทักษะในการพัฒนาชีวิตที่มั่งคั่ง (มีทักษะชีวิตที่สาคัญต่าง ๆ
มีทักษะการสร้างเสริมสุขภาพ 4 ด้าน มีทักษะการจัดการปัญหาและความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะการ
ทางานเพื่อสร้างทรัพย์สินและความมั่งคั่งของตน ชุมชน ประเทศชาติได้ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจของทรัพย์ และ
ความโลภ)
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วิสัยทัศน์ ( Vision) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นองค์กรคุณภาพ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปี 2562
ค่านิยมองค์กร (Copporate Value)
C = Civilize
P = Performance
M = Mind
1 = One

: CPM 1
: เจริญงอกงาม
: งานเป็นเลิศ
: เกิดจิตวิญญาณ
: ประสานเป็นหนึ่งเดียว

วัฒนธรรมองค์กร = ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ ประสานสัมพันธ์
พันธกิจ ( Mission )
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาทั่วถึง และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และรักความเป็นไทย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทั่วถึง เสมอภาค
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตร และรักความเป็นไทย
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด มีการ
บริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบเป็นไปตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
การผลิตและพัฒนาครู
การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ICT เพื่อการศึกษา
การบริหารจัดการ

