
  
      

ส�วนท่ี ส�วนท่ี 22  
   ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
นโยบายของรัฐบาล 

 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต"อสภานิติบัญญัติ
แห"งชาติ เม่ือวันศุกร�ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เก่ียวข1องกับการศึกษา ดังน้ี 

 ข�อ 1. การปกป"องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย- 
 สถาบันพระมหากษัตริย� เป5นองค�ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป5นหน1าที่สําคัญย่ิงยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันน้ีไว1ด1วยความจงรักภักดี
และปกป:องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช1มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทาง
ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู1คะนองปาก ย"ามใจหรือประสงค�ร1าย มุ"งส่ันคลอนสถาบัน
หลักของชาติโดยไม"คํานึงความรู1สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป5นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร"ความรู1ความ
เข1าใจที่ถูกต1องและเป5นจริงเก่ียวกับพระมหากษัตริย�และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการ
ท้ังหลายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ส"งเสริมให1เจ1าหน1าท่ีสถาบันศึกษา ตลอดจนหน"วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู1
เข1าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต�ใช1ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร"งขยายผลตามโครงการและแบบอย"างท่ีทรงวางรากฐานไว1ให1แพร"หลายเป5นท่ีประจักษ�และเกิด
ประโยชน�ในวงกว1างอันจะช"วยสร1างความสมบูรณ�พูนสุขแก"ประชาชนในที่สุด 

 ข�อ 3. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร�างโอกาสการเข�าถึงบริการของรัฐ 
  3.5 เตรียมความพร1อมเข1าสู"สังคมท่ีมีความหลากหลายเน่ืองจากการเข1าสู"ประชาคมอาเซียน

โดยสร1างความเข1มแข็งและความพร1อมแก"แรงงานไทยและร"วมพัฒนาระบบความคุ1มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
 3.6 จัดระเบียบสังคม สร1างมาตรฐานด1านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให1แก"

เจ1าหน1าท่ีของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช1ค"านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห"งชาติที่
ได1ประกาศไว1แล1ว                                                                                               
  ข�อ 4. การศึกษาและการเรียนรู� การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร-และความเป7น
ไทยมาใช�สร�างสังคมให�เข�มแข็งอย�างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู�กัน ดังนี้ 

  4.1 จัดให1มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู1 โดยให1ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร1อมกัน เพื่อสร1างคุณภาพของคนไทยให1สามารถเรียนรู1 พัฒนาตนได1เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตได1โดยมีความใฝFรู1และทักษะท่ีเหมาะสม เป5นคนดีมีคุณธรรม สร1างเสริมคุณภาพการเรียนรู1 โดยเน1น
การเรียนรู1เพื่อสร1างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมลํ้า และพัฒนากําลังคนให1เป5นที่ต1องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ท้ังใน
ด1านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

 4.2 ในระยะเฉพาะหน1า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให1
สอดคล1องกับความจําเป5นของผู1เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู1ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาให1มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก"ผู1ยากจนหรือด1อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให1เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให1มีคูปอง
การศึกษาเป5นแนวทางหน่ึง 
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 4.3 ให1องค�กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค�กรปกครองส"วนท1องถ่ิน และประชาชน

ท่ัวไปมีโอกาสร"วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และร"วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู1กระจายอํานาจ 
การบริหารจัดการศึกษาสู"สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค�กรปกครองส"วนท1องถ่ินตามศักยภาพและความ
พร1อม โดยให1สถานศึกษาสามารถเป5นนิติบุคคลและบริหารจัดการได1อย"างอิสระและคล"องตัวข้ึน 

 4.4 พัฒนาคนทุกช"วงวัยโดยส"งเสริมการเรียนรู1ตลอดชีวิต เพื่อให1สามารถมีความรู1และทักษะ
ใหม"ที่สามารถประกอบอาชีพได1หลากหลายตามแนวโน1มการจ1างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู1และหลักสูตรให1
เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู1และคุณธรรมเข1าด1วยกันเพื่อให1เอ้ือต"อการพัฒนาผู1เรียนในด1านความรู1 
ทักษะ การใฝFเรียนรู1 การแก1ปHญหาการับฟHงความเห็นผู1อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป5นพลเมืองดี โดยเน1น
ความร"วมมือระหว"างผู1เก่ียวข1องทั้งในและนอกโรงเรียน 

 4.5 ส"งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร1างแรงงานท่ีมีทักษะ
โดยเฉพาะในท1องถ่ินที่มีความต1องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให1เช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มี คุณภาพและจิตวิญญาณของความเป5นครู  
เน1นครูผู1สอนให1มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช1ในการเรียนการสอน    
เพื่อเป5นเคร่ืองมือช"วยครูหรือเพื่อการเรียนรู1ด1วยตัวเอง เช"น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส�     
เป5นต1น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท1อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
คุณภาพผู1เรียนเป5นสําคัญ 

 4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ�พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให1องค�กรทางศาสนา 
มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝHงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร1างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท�ในสังคมไทยอย"างย่ังยืน และมีส"วนร"วมในการพัฒนาสังคมตามความพร1อม 

 4.8 อนุรักษ� ฟLMนฟู และเผยแพร"มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปHญญา
ท1องถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู1สร1างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร�และความ
เป5นไทย นําไปสู"การสร1างความสัมพันธ�อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจน
เพิ่มมูลค"าทางเศรษฐกิจให1แก"ประเทศ 

 4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต"างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ1านและวัฒนธรรม
สากล และการสร1างสรรค�งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป5นสากล เพื่อเตรียมความพร1อมเข1าสู"เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป5นส"วนหน่ึงของประชาคมโลก 

  4.10 ปลูกฝHงค"านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพเพื่อเปPดพื้นที่
สาธารณะให1เยาวชนและประชาชนได1มีโอกาสแสดงออกอย"างสร1างสรรค� 
  ข�อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด�านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
   5.5 ส"งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช1กีฬาเป5นส่ือในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให1มีนํ้าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให1มีศักยภาพสามารถแข"งขันใน
ระดับนานาชาติจนสร1างช่ือเสียงแก"ประเทศชาติ 
  ข�อ 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.1 ในระยะเร"งด"วน เร"งจ"ายงบลงทุนของปRงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค1างอยู"ก"อนท่ีจะพ1น
กําหนดภายในส้ินปRน้ี และสานต"อนโยบายงบประมาณกระตุ1นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห"งชาติ    ได1จัดทําไว1 
โดยติดตามให1มีการเบิกจ"ายอย"างคล"องตัวต้ังแต"ระดับกระทรวงจนถึงระดับท1องถ่ิน รวมท้ังจะดูแลไม"ให1มีการใช1จ"ายที่
สูญเปล"า เพื่อช"วยสร1างงานและกระตุ1นการบริโภค 
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   6.2 สานต"อนโยบายงบประมาณกระตุ1นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห"งชาติ       
ได1จัดทําไว1 โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ"ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีให1ความสําคัญ
ในการบรูณาการงบประมาณและความพร1อมในการดําเนินงานรวมท้ังนําแหล"งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด1วย เพื่อ
ขับเคล่ือนนโยบายให1เกิดผลอย"างเป5นรูปธรรม ประหยัด ไม"ซ้ําซ1อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม"
ย่ังยืนหรือสร1างภาระหน1าที่สาธารณะของประเทศเกินความจําเป5น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดง
ความโปร"งใส เป5นธรรม และไม"เลือกปฏิบัติ ควบคู"ไปกับ   การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ"ายงบประมาณต้ังแต"ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท1องถ่ิน เพื่อช"วยสร1างงานและกระตุ1นการบริโภค โดยจะจัดให1มีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไม"ให1มีการใช1จ"ายที่สูญเปล"า 
  ข�อ 10. การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป"องกันปราบปราม     
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด1านองค�กรหรือหน"วยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท1องถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสร1างหน"วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน1าที่ซํ้าซ1อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส1นการปฏิบัติงาน 
ท่ียืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให1ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช1 แก1ไขกฎระเบียบให1โปร"งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได1อย"างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค"าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให1
เหมาะสมและเป5นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม"การตอบสนองความ
ต1องการของประชาชนในฐานะท่ีเป5นศูนย�กลาง และการอํานวยความสะดวกแก"ผู1ใช1บริการเพื่อสร1างความเช่ือมั่นวางใจ
ในระบบราชการ ลดต1นทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข"งขันกับนานาประเทศ และการรักษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว1ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการต้ังแต"ระยะเฉพาะหน1าไปตามลําดับความจําเป5น 
และตามที่กฎหมายเอ้ือให1สามารถดําเนินการได1 
   10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน"วยงานของรัฐให1มีประสิทธิภาพ สามารถให1บริหารเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย�รับเรื่องราวร1องทุกข�จากประชาชนในต"างจังหวัดโดยไม"ต1องเดินทางเข1ามายังส"วนกลาง 
ศูนย�บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให1บริการท่ีหลากหลายซ่ึงจะจัดต้ังตามท่ีชุมชนต"างๆ เพื่อให1
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต"อขอรับบริการได1โดยสะดวกการให1บริการถึงตัวบุคคลผ"านระบบศูนย�บริการร"วม ณ 
จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�ที่สมบูรณ�แบบ พัฒนาหน"วยงานของรัฐให1เป5นองค�กร
แห"งการเรียนรู1มีการสร1างนวัตกรรมในการทํางานอย"างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ 
   10.4 เสริมสร1างระบบคุณธรรมในการแต"งต้ังและโยกย1ายบุคลการภาครัฐวางมาตรการ
ป:องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส"งเสริมให1มีการนําระบบพิทักษ�คุณธรรมมาใช1ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ1าหน1าท่ีฝFายต"างๆ 
   10.5 ใช1มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝHงค"านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักด์ิศรีของความเป5นข1าราชการและความซ่ือสัตย�สุจริต ควบคู"กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
ป:องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ1าหน1าที่ของรัฐทุกระดับ  อย"างเคร"งครัด ยกเลิกหรือแก1ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข1อบังคับต"างๆ ท่ีไม"จําเป5น สร1างภาระแก"ประชาชนเกินควร หรือเปPดช"องโอกาสการทุจริต เช"น 
ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ1าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช1เวลานาน ซํ้าซ1อน 
และเสียค"าใช1จ"ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ( พลเรือเอก ณรงค- พิพัฒนาศัย ) 

 รัฐมนตรีว"าการกระทรวงศึกษาธิการได1มอบนโยบายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให1กับหน"วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดเป5น  5 นโยบายท่ัวไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร"งด"วน  ดังน้ี 

5 นโยบายทั่วไป 

  1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต1องยึดหลักการมีส"วนร"วม การกระจายอํานาจ และความ
ต1องการของทุกภาคส"วนในสังคม มีความสอดคล1องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข"งขันของประเทศ 
รวมทั้งเป5นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห"งชาติและสภานิติบัญญัติแห"งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให1การดําเนินงานเป5นท่ียอมรับและเกิดความม่ันคงย่ังยืนในระบบการศึกษาของไทย 
            2. การสร1างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต1องให1ความสําคัญกับการสร1างความเท"าเทียมและ
เป5นธรรม โดยการน1อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู"หัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม"เข1ามาประยุกต�ใช1 เพื่อเป5นการส"งเสริมให1ประชาชนทุกกลุ"มได1มีโอกาสเข1าถึงองค�
ความรู1ได1โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกต�ใช1องค�ความรู1ในการดําเนินชีวิตได1อย"างต"อเน่ือง รวมท้ังเป5นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย"างเท"าเทียม 

 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต1องให1ความสําคัญกับ
การยกระดับความรู1ให1มีคุณภาพและได1มาตรฐานสากล   ควบคู"ไปกับการส"งเสริมการเรียนรู1ภูมิปHญญาท1องถ่ิน  และ
ปลูกฝHงคุณธรรม การสร1างวินัย ปลูกฝHงอุดมการณ�ความยึดม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา   และพระมหากษัตริย�  การมีจิต
สาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน�ของส"วนรวมมากกว"าส"วนตน และเสริมสร1างความรู1 ความเข1าใจที่ถูกต1องใน
หลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู1อ่ืน ยอมรับความแตกต"างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ� และ
ความเช่ือ รวมท้ังรู1คุณค"าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

 4. การส"งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป5นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต1องให1ความสําคัญกับ
การสร1างเสริมให1วิชาชีพครูเป5นวิชาชีพช้ันสูงในสังคม เป5นบุคลากรท่ีได1รับการยกย"องว"าเป5นแบบอย"างท่ีดีในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู1และทักษะในการส่ือสารถ"ายทอดความรู1ท่ีเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต"อวิชาชีพครู 
ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคล1องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปHจจุบัน             

 5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต1องให1ความสําคัญกับการบูรณาการ
การปฏิบัติของทุกหน"วยงานในสังกัดให1เป5นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล1องกับหน"วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีเก่ียวข1อง รวมท้ังเป5นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปช่ัน ตลอดจน
ให1ความสําคัญกับการเผยแพร"ข1อมูลข"าวสารเก่ียวกับงานด1านการศึกษาที่ถูกต1อง รวดเร็ว และตรงกับความต1องการของสังคม  

 

7  นโยบายเฉพาะ (ดําเนินการให�เห็นผลใน 1 ปD) 
 1. การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต�และสนับสนุนการแก�ไขปEญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต� 
 เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 

             1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่ 
             1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม"
เข1ามาประยุกต�ใช1 และแก1ไขปHญหาการอ"านภาษาไทยไม"ออกและเขียนไม"ได1ของนักเรียนในพื้นที่อย"างจริงจัง 
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             1.3 สามารถพัฒนาระบบการให1ค"าตอบแทน ส่ิงจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นท่ีเส่ียงภัยได1อย"างเหมาะสม 

 1.4 มีมาตรการด1านความปลอดภัยท่ีชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย� และสถานศึกษา 
โดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติร"วมกับหน"วยงานความม่ันคงในพื้นท่ี 

           1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นท่ีเส่ียงภัย 
รวมทั้งกิจกรรมส"งเสริมการเรียนรู1 เพิ่มพูนประสบการณ� เปPดโลกทัศน�และสร1างความหวัง การยึดม่ันในหลักคุณธรรม
และสถาบันหลักของชาติ ให1กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต1อย"างต"อเน่ือง 

           1.6 สามารถเสริมสร1างความเข1าใจที่ถูกต1องให1กับองค�การระหว"างประเทศโดยเฉพาะองค�การ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ"มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อนบ1าน และส่ือมวลชน อย"างต"อเน่ือง 

          2. การเตรียมความพร�อมเข�าสู�ประชาคมอาเซียนในปD พ.ศ. 2558 และการดํารงความต�อเน่ือง
ภายหลังการก�าวเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 

          เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
           2.1 โครงสร1างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย� และ

บุคลากรทางการศึกษา มีความพร1อมในการก1าวเข1าสู"ประชาคมอาเซียนในปR พ.ศ.2558 
           2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู1  ขยายความสัมพันธ�และพัฒนาความร"วมมือทางการศึกษา และการ

แลกเปล่ียนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย"างต"อเน่ือง 
           2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด1านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร1างความรู1

ความเข1าใจเก่ียวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต"างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให1ความเคารพ
ในอุดมการณ�ความเช่ือบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีของความเป5นมนุษย� ให1กับนักเรียน นักศึกษา      
ครูอาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให1เห็นผลอย"างเป5นรูปธรรม 

 3. การพัฒนาศักยภาพการแข�งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย�างย่ังยืน           
  เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 

           3.1 มีแนวทางการส"งเสริมและดําเนินการเพื่อปรับสัดส"วนผู1เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให1
เหมาะสมกับความต1องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 

           3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับทิศทาง
การพัฒนาประเทศโดยใช1วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป5นฐานการพัฒนา 

           3.3 มีกิจกรรมท่ีเป5นการส"งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร1างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษาเพื่อ
การนําไปใช1ประโยชน�และสร1างมูลค"าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

          3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อส"งเสริมการผลิตกําลังคนด1านการอาชีวศึกษาตอบสนองต"อภาค   การ
ผลิตสินค1าและอาหาร ภาคการท"องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส"ง บุคลากรทางการแพทย�และพยาบาล และอ่ืน ๆ 
ในสาขาท่ีมีความขาดแคลน ให1สอดคล1องกับความต1องการของตลาดแรงงานทั้งด1านปริมาณและคุณภาพ โดยให1ความสําคัญ
กับการส"งเสริมการมีส"วนร"วมและการจัดทําความตกลงร"วมระหว"างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต       
การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ท้ังระบบ 

           3.5 มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส"งเสริมการเผยแพร"ความรู1และการพัฒนาต"อยอดความรู1เพื่อใช1
ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคู"ไปกับการเผยแพร"องค�ความรู1และแนว
ทางการประยุกต�ใช1หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช1กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบอย"างเป5นรูปธรรม 
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 4. การมุ�งเน�นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให�มีคุณภาพ 
          เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
           4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให1เพียงพอต"อความต1องการและเหมาะสมกับอัตรากําลัง

ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให1เอ้ือต"อการเพิ่มโอกาสให1มี
บุคลากรที่มีความรู1และประสบการณ�ท่ีเหมาะสมเข1ามาในระบบการศึกษา 

           4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย1ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให1การศึกษาและลดภาระงานท่ีไม"จําเป5นรวมท้ังไม"
ส"งผลกระทบต"อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

           4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป5นครู การเป5นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

           4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส1นทางวิชาชีพและความก1าวหน1าในหน1าที่การงานได1อย"าง
เป5นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรู1อย"างต"อเน่ือง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม"เข1ามาประยุกต�ใช1ในการระบบคลังความรู1 การแลกเปล่ียนเรียนรู1 และการประเมินผล อย"างเป5นรูปธรรม 

           4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาโดยการ
พัฒนาระบบสวัสดิการท่ีมุ"งการแก1ไขปHญหาและให1การช"วยเหลือท่ีย่ังยืน และให1ความสําคัญกับการแก1ไขปHญหาหน้ีสิน
อย"างเป5นระบบ 

 5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให�ทันสมัย 
          เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
           5.1 น1อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู"หัวมาเป5นหลักใน   

การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
           5.2 การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะต1อง

พิจารณาถึงความพร1อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุ1มค"า ความจําเป5นในการลด
อุปสรรคและเป5นการเพิ่มประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมท้ังความเท"าเทียมและครอบคลุมพื้นที่ 
             5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอย"าง
เต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนําร"องในการจัดทําห1องเรียน Smart Classroom ออกสู"ส"วนภูมิภาคมากข้ึน 
             5.4 สามารถใช1ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข"ายคอมพิวเตอร� 
เครือข"ายต"าง ๆ เช่ือมโยงกับสถิติข1อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข1อมูลท่ีจําเป5นสําหรับใช1ประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได1อย"างมีประสิทธิภาพ 

 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปDงบประมาณ พ.ศ.
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

          เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
           6.1 สามารถถ"ายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเร"งด"วนของคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข1องกับด1าน

การศึกษาลงสู"แผนปฏิบัติราชการประจําปR เพื่อให1การนําสู"การปฏิบัติสามารถดําเนินการได1อย"างชัดเจนและติดตาม
ความก1าวหน1าในการดําเนินการได1อย"างต"อเน่ือง 

           6.2 สามารถส่ือสารถ"ายทอดให1ทุกหน"วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู1และความเข1าใจใน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพัฒนาตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพ 
ในการแปลงแผนไปสู"การปฏิบัติ ภายในช"วงเดือนแรกของปRงบประมาณ เพื่อให1การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป5นไป
อย"างมีประสิทธิภาพและเป5นไปในทิศทางเดียวกัน 
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           6.3 หน"วยงานส"วนกลางสามารถให1การสนับสนุนทรัพยากรอย"างเพียงพอในการปฏิบัติราชการ   ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของหน"วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ 
           6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให1มีประสิทธิภาพ เพื่อให1การได1ข1อมูล

สารสนเทศท่ีถูกต1องและรวดเร็ว  เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให1บรรลุเป:าหมายได1ทันต"อเหตุการณ� 
           6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ"ายงบประมาณ

เป5นรายไตรมาสได1อย"างต"อเน่ือง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก1ไขปHญหา
อย"างทันต"อสถานการณ� มีระบบวิเคราะห�ประสิทธิภาพการใช1จ"ายงบประมาณและจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบการกํากับดูแลเพื่อให1เกิดความโปร"งใส และเร"งรัดการเบิกจ"ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให1การเบิกจ"าย
งบประมาณเป5นไปตามเป:าหมายที่กําหนด 

 7. การดําเนินการตามแผนการศึกษาแห�งชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
          เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
           7.1 มีความก1าวหน1าในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห"งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และเป5นไป

ตามเป:าหมายเมื่อส้ินสุดแผนฯ ปR พ.ศ. 2559 และสามารถดําเนินการจัดทําร"างแผนการศึกษาแห"งชาติในห1วงระยะเวลาต"อไป 
             7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและส"งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการต"อเน่ืองของ
การปฏิรูปการเรียนรู1ทั้งระบบให1เช่ือมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู1ยุค
ใหม" ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับ   การปฏิรูปการเรียนรู1 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู"มาตรฐานสากล และการส"งเสริมให1เอกชนมีส"วนร"วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
             7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห"งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห"งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได1อย"างต"อเน่ือง และสามารถรายงานสรุปความก1าวหน1าเป5นรายไตรมาส 
รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปล่ียนแปลงทั้งในเชิงโครงสร1าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ 
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข1อง ได1อย"างเป5นระบบ 

10 นโยบายเร�งด�วน  (ดําเนินการให�เห็นผลใน 3 เดือน) 
            1. เร�งสํารวจและให�ความช�วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟLMนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
ครูอาจารย- และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได�รับผลกระทบจากเหตุการณ-อุทกภัย โดยเร็ว 
           เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
            โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา ได1รับการช"วยเหลือ
เยียวยาและฟLMนฟู ให1สามารถทําการเรียนการสอนได1ตามปกติอย"างรวดเร็ว 

            2. เร�งแก�ไขปEญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย�างเป7นระบบ
และต�อเนื่อง 
           เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
             2.1 มีการดําเนินการร"วมกับหน"วยงานท่ีเก่ียวข1องเพื่อกําหนดมาตรการในการแก1ไขปHญหาท่ีชัดเจน
และมีการปฏิบัติอย"างจริงจัง 
             2.2 ไม"มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส"งผลกระทบต"อชีวิตและทรัพย�สินของ
ประชาชนท่ัวไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช"วง 3 เดือนลดลงอย"างชัดเจน 
 
 



  

                      

                      แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558   สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12     หน)า 20 
 

   

             

3. เร�งสร�างค�านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ- และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจให�นักเรียน 
นักศึกษา พ�อแม�และผู�ปกครอง มีความยินดีและส�งเสริมให�บุตรหลานเข�ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิม
มากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป7นความต�องการของตลาดแรงงาน 
           เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
             3.1 มีกิจกรรมเสริมสร1างภาพลักษณ�ที่ ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย"างต"อเน่ือง 
             3.2 มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงใจในการเข1ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย"างเป5นระบบและชัดเจน 
           4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือให�ผู�เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห- มีเวลาทํา
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู� ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ- รวมทั้งปลูกฝEงในเร่ืองค�านิยมหลักมีคุณธรรม 
จริยธรรม สร�างวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบต�อสังคม การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย- และ
ความภาคภูมิใจในการเป7นคนไทย 
           เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
             4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให1เด็กและเยาวชนได1พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ
อย"างรอบด1านทั้งร"างกาย อารมณ� สังคมสติปHญญา การปลูกฝHงค"านิยม 12 ประการ การเรียนรู1ประสบการณ�จากการทํา
กิจกรรม ฝgกปฏิบัติอย"างเหมาะสม แต"ละช"วงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการทํางาน การศึกษาเพื่ออาชีพ 
             4.2 นําร"องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป5นรากฐานและกลไก
การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 

  5. เร�งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก�นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของภาครัฐ
และเอกชน การช�วยเหลือค�าอุปกรณ-การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช�วยเหลือ   เด็กยากจน 
พิการ และด�อยโอกาส 
           เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
             5.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามข้ันตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
              5.2 สามารถให1การอุดหนุนและการช"วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปHจจุบัน 

            6. เร�งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส�วนร�วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทํา
ข�อตกลงระหว�างผู�ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให�การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข�าทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ให�เพ่ิมมากขึ้น 
           เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
             6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให1เข1ามามีส"วนร"วมในระบบการศึกษา 
            6.2 มีการจัดทําข1อตกลงกับผู1ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให1การสนับสนุนเพิ่มมากข้ึน 
            7. เร�งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให�เอ้ือต�อการเพ่ิมโอกาสให�มี
บุคลากรที่มีความรู�และประสบการณ-ที่เหมาะสมเข�ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนการแก�ไข
ปEญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
           เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
             7.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามข้ันตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด รวมถึงปรับแก1กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข1องซึ่งเป5นอุปสรรคต"อการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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             7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให1เอ้ือต"อการเพิ่มโอกาสให1มี
บุคลากรที่มีความรู1และประสบการณ�เข1ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

            8. เร�งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน�องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต�าง ๆ 
และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน�องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให�
เป7นไปในแนวทางที่สร�างสรรค- ปลอดภัย ปราศจากการใช�ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม�
ขัดต�อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป7นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให�มีผลบังคับใช�ให�ทุกสถาบัน 
การศึกษายึดถือเป7นแนวทางปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 

 เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
           8.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามข้ันตอนตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
           8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช1ในทางปฏิบัติอย"างเป5นรูปธรรม 

 9. เร�งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาต�าง ๆ เก่ียวกับการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส�งเป7นหมู�คณะของนักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย- และบุคลากรทางการศึกษา โดยให�มีผลบังคับใช�ให�ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป7นแนวทาง
ปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 

          เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
           9.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามข้ันตอนตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
          9.2 มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช1ในทางปฏิบัติอย"างเป5นรูปธรรม 

 10. เร�งดําเนินการตามนโยบายเร�งด�วนของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข�องกับด�านการศึกษาทั้งที่เป7น
หน�วยรับผิดชอบหลักและหน�วยสนับสนุน ให�เห็นผลในทางปฏิบัติอย�างเป7นรูปธรรม และเป7นไปตามเป"าหมายและ
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย : 
           10.1 มีการกําหนดหน"วยงานรับ ผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเร" งด"วนท่ี ชัดเจน 

             10.2 มีการกําหนดตัวช้ีวัด ค"าเป:าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย"างเป5นรูปธรรม 
             10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รายงานความก1าวหน1าในการดําเนินงานได1อย"างต"อเน่ือง 

           10.4 มีระบบการวิเคราะห�และประมวลผล เพื่อกําหนดมาตรการในการแก1ไขปHญหาและลดผลกระทบ
ทางลบได1อย"างรวดเร็ว และสามารถดําเนินการได1ตามเป:าหมายที่กําหนด 

          10.5 สามารถให1ข1อมูลที่ถูกต1องและทันสมัยต"อคณะรัฐมนตรีและสังคมได1อย"างรวดเร็ว 
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
  เพื่อให1การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป5น
ไทย  ให1นักเรียนได1รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน  มีความรู1และทักษะที่แข็งแกร"งและเหมาะสม เป5นพื้นฐานสําคัญ
ในการเรียนรู1ระดับสูงข้ึนไป และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปRงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ดังน้ี  
  1. เร"งรัดปฎิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให1มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบให1มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ� ทันโลก ให1สําเร็จอย"างเป5นรูปธรรม 
  2. เร"งพัฒนาความแข็งแกร"งทางการศึกษา  ให1ผู1 เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ  
และด1อยโอกาส  มีความรู1 และทักษะแห"งโลกยุคใหม"ควบคู"กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ"าน เขียน และการคิด  เพื่อให1มี
ความพร1อมเข1าสู"การศึกษาระดับสูง  และโลกของการทํางาน 
  3. เร"งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่ีสอดคล1องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสานสัมพันธ�
กับเน้ือหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด1วย มาตรฐานและการประเมิน  หลักสูตรและการสอน 
การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล1อม การเรียนรู1 
  4. ยกระดับความแข็งแกร"งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู1บริหารสถานศึกษา ให1ครูเป5นผู1ที่มีความสามารถ
และทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู1ของผู1เรียน ผู1บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ 
และเป5นผู1นําทางวิชาการ ครูและผู1บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป5นแบบอย"างที่ดีแก"ผู1เรียน สร1างความมั่นใจและ
ไว1วางใจ ส"งเสริมให1รับผิดชอบต"อผลที่เกิดกับนักเรียน ท่ีสอดคล1องกับวิชาชีพ 
  5. เร"งสร1างระบบให1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป5นองค�กรคุณภาพท่ีแข็งแกร"ง และมีประสิทธิภาพ 
มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได1เป5นอย"างดี 
  6. เร"งรัดปรับปรุงโรงเรียนให1เป5นองค�กรท่ีมีความเข1มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน�ในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีชัดเจน เป5นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได1อย"างมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  
  7. สร1างระบบการควบคุมการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ที่ มีข1อมูล สารสนเทศ  
และข"าวสาร เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนอย"างพร1อมบริบูรณ� และมีนโยบายการประเมินผลอย"างเป5นรูปธรรม 
  8. สร1างวัฒนธรรมใหม"ในการทํางาน เร"งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียน ให1เป5นแบบร"วมคิดร"วมทํา การมีส"วนร"วม และการประสานงาน สามารถใช1เครือข"ายการพัฒนาการศึกษา
ระหว"างโรงเรียนกับโรงเรียน องค�กรปกครองส"วนท1องถ่ิน องค�กรวิชาชีพ กลุ"มบุคคล องค�กรเอกชน องค�กรชุมชน และ
องค�กรสังคมอ่ืน  
  9. เร"งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ"งเน1นความถูกต1อง เหมาะสม และเป5นธรรมให1เป5นปHจจัยหนุน
ในการเสริมสร1างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร1างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจและความรับผิดชอบใน
ความสําเร็จตามภาระหน1าที่ 
  10. มุ"งสร1างพลเมืองดี ท่ีต่ืนตัว และอยู"ร"วมกับผู1อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได1 และทําให1การศึกษา    
นําการแก1ปHญหาสําคัญของสังคม 
  11. ทุ"มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล1าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก 
ท่ีไม"ได1คุณภาพ เพื่อไม"ให1ผู1เรียนต1องเสียโอกาสได1รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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วิสัยทัศน- 
  การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป5นไทย 
 

พันธกิจ 
 1. ส"งเสริมและสนับสนุนให1ประชากรวัยเรียนทุกคน ได1รับการศึกษาอย"างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
 2. ส"งเสริมให1ผู1เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามหลักสูตร 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน1นการมีส"วนร"วม เพื่อเสริมสร1างความรับผิดชอบต"อคุณภาพการศึกษา 
 

เป"าประสงค- 
  1. นักเรียนระดับก"อนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามช"วงวัย และได1สมดุลและนักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช"วงวัยและมีคุณภาพ  
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได1รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย"างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
        3. ครู ผู1บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุ"งเน1นผลสัมฤทธ์ิ  
  4. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป5นกลไกขับเคล่ือนการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานสู"คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานบูรณาการการทํางาน เน1นการบริหารแบบมีส"วนร"วม 
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู"สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
   6. พื้นที่พิเศษ ได1รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป5นพิเศษ 

กลยุทธ- 
  จากวิสัยทัศน� พันธกิจ เป:าประสงค� สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนด  
กลยุทธ� ปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 4 กลยุทธ� ดังต"อไปน้ี 
  กลยุทธ-ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู1เรียนทุกระดับทุกประเภท 
  กลยุทธ-ที่ 2  ขยายโอกาสเข1าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให1ท่ัวถึงครอบคลุมผู1เรียน  ให1ได1รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
  กลยุทธ-ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ-ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเน'นการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  สืบเน่ืองจาก นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต"อสภานิติบัญญัติ โดยมีนโยบายด1าน
การศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได1กําหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนด 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบาย
เฉพาะ และ 10 นโยบายเร"งด"วน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได1ทําความเช่ือมโยงนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ได1กําหนดจุดเน1นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช1งบประมาณที่ได1รับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําปR พ.ศ. 2558 ท้ังน้ี การดําเนินการตามจุดเน1นจะเป5นการขับเคล่ือนนโยบาย
ตามจุดเน1นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มี 3 จุดเน1น คือ จุดเน1นด1านการพัฒนาผู1เรียน  จุดเน1นด1าน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และจุดเน1นด1านบริหารจัดการ   ซึ่งในแต"ละจุดเน1นได1กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีสอดคล1องเช่ือมโยงกัน  
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นโยบายการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

วิสัยทัศน- 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  เป5นองค�กรหลักในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษา
ให1มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป5นไทย 
 

พันธกิจ 
 1. ส"งเสริมให1ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล เป5นบุคคล  

แห"งการเรียนรู1คู"คุณธรรมมีความเป5นไทย 
 2. ส"งเสริม สนับสนุนให1ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับการศึกษาอย"างทั่วถึงและเสมอภาค  

  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให1มีประสิทธิภาพ 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน1นการมีส"วนร"วมเพื่อเสริมสร1างความรับผิดชอบต"อคุณภาพการศึกษา 
 

เป"าประสงค- 
  1. ยกระดับคุณภาพผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาให1มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
  2. ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความเป5นไทยและพลโลก อยู"ในสังคม
อย"างมีความสุข ห"างไกลยาเสพติด 
  3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับโอกาสในการศึกษาอย"างท่ัวถึงและเสมอภาค 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได1รับการพัฒนาสู"มืออาชีพได1รับการยกย"องเชิดชูเกียรติ 
  5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เน1นการกระจาย
อํานาจ และการมีส"วนร"วม  
 
  จากวิสัยทัศน� พันธกิจ เป:าประสงค� สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12   จึงกําหนด  
กลยุทธ� จุดเน1น และตัวช้ีวัด  ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558    ดังต"อไปน้ี 
 
กลยุทธ- 
  กลยุทธ-ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
มาตรฐานสากลเพื่อสู"ความเป5นเลิศ 
  กลยุทธ-ที่ 2    ปลูกฝHงและเสริมสร1างผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาให1มีคุณธรรม จริยธรรม  และค"านิยม
หลักของคนไทย  12 ประการ   
  กลยุทธ-ที่ 3   สร1างโอกาสให1ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับการศึกษาอย"างท่ัวถึง และเสมอภาค  
  กลยุทธ-ที่ 4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให1สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู1 ได1อย"าง
มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ-ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให1มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและเน1นการ
มีส"วนร"วมของทุกภาคส"วน 
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จุดเน�น  3  ด�าน 
 
  ด�านผู�เรียน 

  1. ผู1เรียนมีความรู1 ทักษะที่จําเป5นตามหลักสูตรมีสมรรถนะสําคัญสู"มาตรฐานสากล 
  2. นักเรียนมีความรู1และมีภูมิคุ1มกันต"อการเปล่ียนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community) 
  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคีปรองดอง สมานฉันท� รักชาติ ศาสน� กษัตริย� ภูมิใจในความเป5นไทย  
  4. นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  ห"างไกลยาเสพติด 
  5. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
  6. นักเรียนท่ีมีความต1องการพิเศษได1รับการส"งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  การพัฒนาองค�ความรู1 และสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู"มืออาชีพมีผลงานเชิง
ประจักษ� ได1รับการยกย"องเชิดชูเกียรติอย"างเหมาะสม 

  ด�านการบริหารจัดการ 

  1.สถานศึกษาทุกแห"งมีระบบประกันคุณภาพภายในเข1มแข็ง และได1รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

  2. เครือข"ายการบริหารจัดการศึกษามีความเข1มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
  3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป5นไปตามหลักธรรมาภิบาลเป5นท่ียอมรับและเช่ือมั่นของสังคม 
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  ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2558  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได1กําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จซึ่งมีความเช่ือมโยงกับกลยุทธ�  จุดเน1นท้ัง 3 ด1าน ดังน้ี 
 
กลยุทธ-ที่  1    พัฒนาคุณภาพผู�เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากลเพ่ือ 
         สู�ความเป7นเลิศ 
 

จุดเน�น   
(ด�านผู�เรียน) ตัวชี้วัด 

1. ผู1เรียนมีความรู1 ทักษะท่ีจําเป5นตาม
หลักสูตรมีสมรรถนะสําคัญสู"
มาตรฐานสากล 
 
 

2. นักเรียนมีความรู1และมีภูมิคุ1มกันต"อ
การเปล่ียนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(ASEAN Community) 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ"มสาระระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพิ่มข้ึนร1อยละ 3 
1.2 นักเรียนมีความสามารถด1านทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอย"างน1อย 1 ภาษา  
 

2.1 ร1อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนมาตรฐานสากลได1รับการพัฒนา 
สู"มาตรฐาน SCQA (School Quality Awards) 
2.2 จํานวนศูนย�อาเซียนและศูนย�เครือข"ายเพิ่มข้ึน 
2.3 ร1อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนจัดการเรียนรู1และกิจกรรมอาเซียน
ศึกษา 

 
 
กลยุทธ-ที่  2     ปลูกฝEงและเสริมสร�างผู�เรียนระดับมัธยมศึกษาให�มีคุณธรรม จริยธรรม  และค�านิยมหลักของคนไทย   
                    12 ประการ   
 

จุดเน�น  
(ด�านผู�เรียน) ตัวชี้วัด 

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท� รักชาติ ศาสน� กษัตริย� 
ภูมิใจในความเป5นไทย  
 
 
 
 
 

2. นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม  ห"างไกลยาเสพติด  

1.1 ร1อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.2 ร1อยละ 100 ของนักเรียนมีความสํานึกในความเป5นไทย 
1.3  ร1อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีค"านิยมหลัก 12 
ประการ 
1.4 ร1อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู1และกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนที่
ปลูกฝHงค"านิยมคนไทย 12 ประการ 
 

2.1 ร1อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.2 ร1อยละ 100 ของนักเรียนท่ีปลอดยาเสพติด  
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กลยุทธ-ที่ 3     สร�างโอกาสให�ผู�เรียนระดับมัธยมศึกษาได�รับการศึกษาอย�างทั่วถึง และเสมอภาค 
 

จุดเน�น  
(ด�านผู�เรียน) ตัวชี้วัด 

1. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับ
การศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 
 
 

2. นักเรียนที่มีความต1องการพิเศษได1รับการ
ส"งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

1.1 ร1อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการได1เข1าเรียน
ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
1.2 อัตราการจบหลักสูตรของประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดเพิ่มข้ึน  
 

2.1 ร1อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได1รับการส"งเสริมให1มีเป5น
เลิศด1านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร� คณิตศาสตร� ภาษา 
กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
2.2 ร1อยละ 100 ของนักเรียนกลุ"มพิเศษเรียนร"วม ได1รับการพัฒนาศักยภาพ
ด1วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
2.3 ร1อยละ 100 ของเด็กด1อยโอกาสได1รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู1ของหลักสูตร และอัตลักษณ�แห"งตน 

 
 
กลยุทธ-ที่  4     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให�สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู� ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดเน�น  
(ด�านครูและบุคลากรทางการศึกษา) ตัวช้ีวัด 

1.การพัฒนาองค�ความรู1 และสมรรถนะ 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สู"มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ� ได1รับ
การยกย"องเชิดชูเกียรติ อย"างเหมาะสม 

1.1 ร1อยละ 100 ของครูได1รับการพัฒนาองค�ความรู1เก่ียวกับการพัฒนาการคิด    
การวัดประเมินผลของครู ให1สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป5น
รายบุคคล 
1.2 ร1อยละ 100 ของครูสามารถจัดการเรียนรู1ในวิชาท่ีโรงเรียนต1องการได1ด1วย
ตนเองหรือใช1ส่ือเทคโนโลยี 
1.3 ร1อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช1ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารได1 
1.4ร1อยละ 80 ของครูสามารถใช1คอมพิวเตอร�เพื่อจัดการเรียนรู1ได1ในระดับดี 
1.5 ร1อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได1รับการส"งเสริมสนับสนุนให1มี 
วิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 
1.6 ร1อยละ 100 ของครูได1รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพื้นที่การศึกษา 
และโดยเพื่อนครู ท้ังในโรงเรียนเดียวกัน หรือระหว"างโรงเรียน หรือภาคส"วนอ่ืนๆ 
ตามความพร1อมของโรงเรียน 
1.7 ร1อยละ 100 ของผู1บริหารสถานศึกษากลุ"มท่ีมีความจําเป5นเร"งด"วนต1องได1รับ
การพัฒนา 
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กลยุทธ-ที่ 5    พัฒนาระบบการบริหารจัดการให�มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และเน�นการมีส�วนร�วมของ 
                ทุกภาคส�วน 
 

จุดเน�น 
(ด�านการบริหารจัดการ) ตัวช้ีวัด 

1.สถานศึกษาทุกแห"งมีระบบประกัน 
คุณภาพภายในเข1มแข็ง และได1รับการ 
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
2.เครือข"ายการบริหารจัดการศึกษามีความ
เข1มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เป5นไปตามหลักธรรมาภิบาลเป5น
ท่ียอมรับและเช่ือมั่นของสังคม 

1.1 ร1อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไม"ผ"านการรับรองคุณภาพภายนอกและ 
ผลสัมฤทธ์ิตํ่าได1รับการช"วยเหลือเพื่อให1ผ"านการประเมินภายนอก 
1.2 ร1อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข1มแข็งและได1รับ 
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพื้นที่การศึกษาและได1รับการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
2.1 กลุ"มเครือข"ายส"งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต1น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.2 ร1อยละ 100 ของศูนย�พัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาและยกย"อง 
เชิดชูเกียรติครู 
2.3 ร1อยละ 100 ของศูนย�พัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมส"งเสริมความรู1ความสามารถ
ของนักเรียน 
2.4  ร1อยละ 100 ของสหวิทยาเขตบริหารจัดการศึกษาอย"างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
2.5 ร1อยละ 100 ของบุคลากรสายงานบริหารในสถานศึกษาได1พัฒนาทักษะด1าน
การบริหารจัดการโดยสหวิทยาเขต 
2.6 ร1อยละ 100 ของสถานศึกษามีภาคีเครือข"ายในการส"งเสริม สนับสนุนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.1  ส"วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ"ม/หน"วย/ศูนย� มี
การบริหารจัดการเป5นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 
3.2 ส"วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุก
กลุ"ม/หน"วย/ศูนย� มีการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการบริหารจัดการ
เป5นไปตามมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยู"ในระดับดีข้ึนไป 
 

 


