สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต"อสภานิติบัญญัติ
แห"งชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข1องกับการศึกษา ดังนี้
ขอ 1. การปกป"องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย เป5 น องคประกอบสํ า คั ญ ของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป5นหน1าที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว1ด1วยความจงรักภักดี
และปกป:องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช1มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผู1คะนองปาก ย"ามใจหรือประสงคร1าย มุ"งสั่นคลอนสถาบัน
หลักของชาติโดยไม"คํานึงความรู1สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป5นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร"ความรู1ความ
เข1าใจที่ถูกต1องและเป5นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส"งเสริมให1เจ1าหน1าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน"วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู1
เข1าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช1ในการปฏิบัติราชการและการ
พัฒนา ตลอดจนเร"ง ขยายผลตามโครงการและแบบอย"า งที่ ทรงวางรากฐานไว1 ให1แพร" หลายเป5 นที่ป ระจักษและเกิ ด
ประโยชนในวงกว1างอันจะช"วยสร1างความสมบูรณพูนสุขแก"ประชาชนในที่สุด
ขอ 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.5 เตรียมความพร1อมเข1าสู"สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข1าสู"ประชาคมอาเซียน
โดยสร1างความเข1มแข็งและความพร1อมแก"แรงงานไทยและร"วมพัฒนาระบบความคุ1มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
3.6 จั ด ระเบี ย บสั ง คม สร1 า งมาตรฐานด1 า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิ บ าลให1 แ ก"
เจ1าหน1าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช1ค"านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห"งชาติที่
ได1ประกาศไว1แล1ว
ขอ 4. การศึกษาและการเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร-และความเป7น
ไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
4.1 จัดให1มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู1 โดยให1ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร1อมกัน เพื่อสร1างคุณภาพของคนไทยให1สามารถเรียนรู1 พัฒนาตนได1เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตได1โดยมีความใฝFรู1และทักษะที่เหมาะสม เป5นคนดีมีคุณธรรม สร1างเสริมคุณภาพการเรียนรู1 โดยเน1น
การเรียนรู1เพื่อสร1างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให1เป5นที่ต1องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด1านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน1 า จะปรั บเปลี่ยนการจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให1
สอดคล1องกับความจําเป5นของผู1เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู1ยืมเงิน
เพื่อ การศึกษาให1 มีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อเพิ่มโอกาสแก"ผู1ยากจนหรือด1 อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุ นให1เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให1มีคูปอง
การศึกษาเป5นแนวทางหนึ่ง

4.3 ให1องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองส"วนท1องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร"วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร"วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู1กระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู"สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองส"วนท1องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร1อม โดยให1สถานศึกษาสามารถเป5นนิติบุคคลและบริหารจัดการได1อย"างอิสระและคล"องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช"วงวัยโดยส"งเสริมการเรียนรู1ตลอดชีวิต เพื่อให1สามารถมีความรู1และทักษะ
ใหม"ที่สามารถประกอบอาชีพได1หลากหลายตามแนวโน1มการจ1างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู1และหลักสูตรให1
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูร ณาการความรู1และคุณธรรมเข1าด1วยกั นเพื่ อให1 เอื้อ ต"อการพั ฒนาผู1เรี ยนในด1า นความรู1
ทักษะ การใฝFเรียนรู1 การแก1ปHญหาการับฟHงความเห็นผู1อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป5นพลเมืองดี โดยเน1น
ความร"วมมือระหว"างผู1เกี่ยวข1องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 ส"งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร1างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท1องถิ่นที่มีความต1องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให1เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ที่ มี คุ ณ ภาพและจิ ต วิ ญ ญาณของความเป5 น ครู
เน1นครูผู1สอนให1มีวุฒิ ตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่อ งมือที่เหมาะมาใช1ในการเรียนการสอน
เพื่อเป5 นเครื่อ งมือ ช"วยครู หรือ เพื่อ การเรียนรู1ด1วยตั วเอง เช"น การเรี ยนทางไกล การเรี ยนโดยระบบอิเล็ กทรอนิก ส
เป5นต1น รวมทั้ งปรั บระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท1อ นประสิท ธิภ าพการจั ดการเรียนการสอน และการพัฒ นา
คุณภาพผู1เรียนเป5นสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให1องคกรทางศาสนา
มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการปลู ก ฝH ง คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุ ณภาพชี วิตสร1 างสั นติ สุข และความปรองดอง
สมานฉันทในสังคมไทยอย"างยั่งยืน และมีส"วนร"วมในการพัฒนาสังคมตามความพร1อม
4.8 อนุ รัก ษ ฟLMนฟู และเผยแพร"ม รดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่ น ภูมิปHญญา
ท1องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู1สร1างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความ
เป5นไทย นําไปสู"การสร1างความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจน
เพิ่มมูลค"าทางเศรษฐกิจให1แก"ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต"างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ1านและวัฒนธรรม
สากล และการสร1างสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป5นสากล เพื่อเตรียมความพร1อมเข1าสู"เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป5นส"วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลู กฝH งค" านิยมและจิตสํ านึกที่ดี รวมทั้ งสนั บสนุนการผลิ ตสื่อคุณภาพเพื่ อเปP ดพื้ นที่
สาธารณะให1เยาวชนและประชาชนได1มีโอกาสแสดงออกอย"างสร1างสรรค
ขอ 5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.5 ส"งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช1กีฬาเป5นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให1มีน้ําใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให1มีศักยภาพสามารถแข"งขันใน
ระดับนานาชาติจนสร1างชื่อเสียงแก"ประเทศชาติ
ขอ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.1 ในระยะเร"งด"วน เร"งจ"ายงบลงทุนของปRงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค1างอยู"ก"อนที่จะพ1น
กําหนดภายในสิ้นปRนี้ และสานต"อนโยบายงบประมาณกระตุ1นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห"งชาติ ได1จัดทําไว1
โดยติดตามให1มีการเบิกจ"ายอย"างคล"องตัวตั้งแต"ระดับกระทรวงจนถึงระดับท1องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม"ให1มีการใช1จ"ายที่
สูญเปล"า เพื่อช"วยสร1างงานและกระตุ1นการบริโภค
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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6.2 สานต" อ นโยบายงบประมาณกระตุ1 นเศรษฐกิ จ ตามที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห" ง ชาติ
ได1จัดทําไว1 โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ"ายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให1ความสําคัญ
ในการบรูณาการงบประมาณและความพร1อมในการดําเนินงานรวมทั้งนําแหล"งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด1วย เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายให1เกิดผลอย"างเป5นรูปธรรม ประหยัด ไม"ซ้ําซ1อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม"
ยั่งยืนหรือสร1างภาระหน1าที่สาธารณะของประเทศเกินความจําเป5น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดง
ความโปร"งใส เป5นธรรม และไม"เลือกปฏิบัติ ควบคู"ไปกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ"ายงบประมาณตั้งแต"ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท1องถิ่น เพื่อช"วยสร1างงานและกระตุ1นการบริโภค โดยจะจัดให1มีระบบและกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบไม"ให1มีการใช1จ"ายที่สูญเปล"า
ขอ 10. การสงเสริ ม การบริ ห ารราชการแผนดิ น ที่ มีธ รรมาภิ บ าลและการป" อ งกั น ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด1านองคกรหรือหน"วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท1องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร1างหน"วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน1าที่ซ้ําซ1อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส1นการปฏิบัติงาน
ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให1ทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช1 แก1ไขกฎระเบียบให1โปร"งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได1อย"างมีประสิทธิภ าพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค"าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให1
เหมาะสมและเป5นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม"การตอบสนองความ
ต1องการของประชาชนในฐานะที่เป5นศูนยกลาง และการอํานวยความสะดวกแก"ผู1ใช1บริการเพื่อสร1างความเชื่อมั่นวางใจ
ในระบบราชการ ลดต1นทุ นดํ าเนิ นการของภาคธุ รกิ จเพิ่ มศั กยภาพในการแข"ง ขั นกั บนานาประเทศ และการรั กษา
บุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว1ในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแต"ระยะเฉพาะหน1าไปตามลําดับความจําเป5น
และตามที่กฎหมายเอื้อให1สามารถดําเนินการได1
10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน"วยงานของรัฐให1มีประสิทธิภาพ สามารถให1บริหารเชิงรุกทั้ง
ในรู ป แบบการเพิ่ ม ศู นยรั บ เรื่ อ งราวร1 อ งทุ ก ขจากประชาชนในต" า งจั ง หวั ด โดยไม" ต1 อ งเดิ นทางเข1 า มายั ง ส" ว นกลาง
ศูนยบริ การสาธารณะแบบครบวงจรที่ ครอบคลุ มการให1 บริ การที่ หลากหลายซึ่ งจะจัดตั้ งตามที่ ชุมชนต"า งๆ เพื่อให1
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต"อขอรับบริการได1โดยสะดวกการให1บริการถึงตัวบุคคลผ"านระบบศูนยบริการร"วม ณ
จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณแบบ พัฒนาหน"วยงานของรัฐให1เป5นองคกร
แห"งการเรียนรู1มีการสร1างนวัตกรรมในการทํางานอย"างประหยัด มีประสิทธิภาพ และระบบบูรณาการ
10.4 เสริ มสร1า งระบบคุ ณธรรมในการแต" ง ตั้ ง และโยกย1 ายบุค ลการภาครั ฐวางมาตรการ
ป:องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส"งเสริมให1มีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใช1ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ1าหน1าที่ฝFายต"างๆ
10.5 ใช1มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝHงค"านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป5นข1าราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคู"กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป:องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ1าหน1าที่ของรัฐทุกระดับ อย"างเคร"งครัด ยกเลิกหรือแก1ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข1อบังคับต"างๆ ที่ไม"จําเป5น สร1างภาระแก"ประชาชนเกินควร หรือเปPดช"องโอกาสการทุจริต เช"น
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ1าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช1เวลานาน ซ้ําซ1อน
และเสียค"าใช1จ"ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ( พลเรือเอก ณรงค- พิพัฒนาศัย )
รัฐมนตรีว"าการกระทรวงศึกษาธิการได1มอบนโยบายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให1กับหน"วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดเป5น 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร"งด"วน ดังนี้

5 นโยบายทั่วไป
1. การพั ฒ นาและปฏิรู ปการศึกษา จะต1อ งยึดหลั กการมี ส"วนร" วม การกระจายอํานาจ และความ
ต1องการของทุกภาคส"วนในสังคม มีความสอดคล1องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข"งขันของประเทศ
รวมทั้งเป5นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห"งชาติและสภานิติบัญญัติแห"งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เพื่อให1การดําเนินงานเป5นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
2. การสร1างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต1องให1ความสําคัญกับการสร1างความเท"าเทียมและ
เป5นธรรม โดยการน1อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู"หัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม"เข1ามาประยุกตใช1 เพื่อเป5นการส"งเสริมให1ประชาชนทุกกลุ"มได1มีโอกาสเข1าถึงองค
ความรู1ได1โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกตใช1องคความรู1ในการดําเนินชีวิตได1อย"างต"อเนื่อง รวมทั้งเป5นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย"างเท"าเทียม
3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต1องให1ความสําคัญกับ
การยกระดับความรู1ให1มีคุณภาพและได1มาตรฐานสากล ควบคู"ไปกับการส"งเสริมการเรียนรู1ภูมิปHญญาท1องถิ่น และ
ปลูกฝHงคุณธรรม การสร1างวินัย ปลูกฝHงอุดมการณความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การมีจิต
สาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนของส"วนรวมมากกว"าส"วนตน และเสริมสร1างความรู1 ความเข1าใจที่ถูกต1องใน
หลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู1อื่น ยอมรับความแตกต"างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ และ
ความเชื่อ รวมทั้งรู1คุณค"าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย
4. การส"งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป5นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต1องให1ความสําคัญกับ
การสร1า งเสริ มให1วิชาชี พครู เป5 นวิชาชีพ ชั้นสู งในสั งคม เป5นบุคลากรที่ได1 รับการยกย" องว" าเป5นแบบอย" างที่ดีในเรื่ อ ง
คุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู1และทักษะในการสื่อสารถ"ายทอดความรู1ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต"อวิชาชีพครู
ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล1องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปHจจุบัน
5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต1องให1ความสําคัญกับการบูรณาการ
การปฏิ บั ติ ข องทุ ก หน" วยงานในสั ง กั ด ให1 เ ป5 นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั นและประสานสอดคล1 อ งกั บ หน" ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข1อง รวมทั้งเป5นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจน
ให1ความสําคัญกับการเผยแพร"ข1อมูลข"าวสารเกี่ยวกับงานด1านการศึกษาที่ถูกต1อง รวดเร็ว และตรงกับความต1องการของสังคม

7 นโยบายเฉพาะ (ดําเนินการใหเห็นผลใน 1 ปD)
1. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไขปEญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที่
1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม"
เข1ามาประยุกตใช1 และแก1ไขปHญหาการอ"านภาษาไทยไม"ออกและเขียนไม"ได1ของนักเรียนในพื้นที่อย"างจริงจัง
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1.3 สามารถพัฒนาระบบการให1ค"าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษาใน
พื้นที่เสี่ยงภัยได1อย"างเหมาะสม
1.4 มีมาตรการด1านความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย และสถานศึกษา
โดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติร"วมกับหน"วยงานความมั่นคงในพื้นที่
1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
รวมทั้งกิจกรรมส"งเสริมการเรียนรู1 เพิ่มพูนประสบการณ เปPดโลกทัศนและสร1างความหวัง การยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และสถาบันหลักของชาติ ให1กับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต1อย"างต"อเนื่อง
1.6 สามารถเสริ ม สร1 า งความเข1 า ใจที่ ถู ก ต1 อ งให1 กั บ องคการระหว" า งประเทศโดยเฉพาะองคการ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ"มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพื่อนบ1าน และสื่อมวลชน อย"างต"อเนื่อง
2. การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในปD พ.ศ. 2558 และการดํารงความตอเนื่อง
ภายหลังการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
2.1 โครงสร1า งพื้ นฐานทางการศึก ษาของภาครั ฐและเอกชน นั ก เรี ยน นักศึ กษา ครูอาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพร1อมในการก1าวเข1าสู"ประชาคมอาเซียนในปR พ.ศ.2558
2.2 มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู1 ขยายความสั ม พั นธและพั ฒ นาความร" ว มมื อ ทางการศึ ก ษา และการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย"างต"อเนื่อง
2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด1านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน สร1างความรู1
ความเข1าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต"างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให1ความเคารพ
ในอุ ดมการณความเชื่ อบนพื้นฐานของหลักสิ ทธิ มนุษยชนและศักดิ์ศรี ของความเป5 นมนุ ษย ให1 กั บนั กเรี ยน นั กศึ กษา
ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให1เห็นผลอย"างเป5นรูปธรรม
3. การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
3.1 มี แนวทางการส" งเสริมและดํ าเนิ นการเพื่อปรั บสัดส"วนผู1เ รียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให1
เหมาะสมกับความต1องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ
3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับทิศทาง
การพัฒนาประเทศโดยใช1วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป5นฐานการพัฒนา
3.3 มีกิจกรรมที่เป5นการส"งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร1างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษาเพื่อ
การนําไปใช1ประโยชนและสร1างมูลค"าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.4 มีแผนงานและโครงการเพื่อส"งเสริมการผลิตกําลังคนด1านการอาชีวศึกษาตอบสนองต"อภาค การ
ผลิตสินค1าและอาหาร ภาคการท"องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส"ง บุคลากรทางการแพทยและพยาบาล และอื่น ๆ
ในสาขาที่มีความขาดแคลน ให1สอดคล1องกับความต1องการของตลาดแรงงานทั้งด1านปริมาณและคุณภาพ โดยให1ความสําคัญ
กับ การส" ง เสริ มการมี ส"ว นร" วมและการจัด ทํ า ความตกลงร" วมระหว" า งภาครั ฐ และเอกชนในการสนั บ สนุน การผลิ ต
การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ทั้งระบบ
3.5 มีกิ จกรรมเพื่อ สนั บสนุนและส" งเสริมการเผยแพร" ความรู1แ ละการพั ฒนาต" อยอดความรู1เพื่อใช1
ประโยชนในเชิงพาณิชย วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจ ควบคู"ไปกับการเผยแพร"องคความรู1และแนว
ทางการประยุกตใช1หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช1กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบอย"างเป5นรูปธรรม
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4. การมุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให1เพียงพอต"อความต1องการและเหมาะสมกับอัตรากําลัง
ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให1เอื้อต"อการเพิ่มโอกาสให1มี
บุคลากรที่มีความรู1และประสบการณที่เหมาะสมเข1ามาในระบบการศึกษา
4.2 ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล การย1า ยบรรจุ และการประเมิ นวิ ทยฐานะของครู แ ละบุค ลากร
ทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการให1การศึกษาและลดภาระงานที่ไม"จําเป5นรวมทั้งไม"
ส"งผลกระทบต"อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป5นครู การเป5นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.4 สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส1นทางวิชาชีพและความก1าวหน1าในหน1าที่การงานได1อย"าง
เป5 นระบบ มี ระบบสนั บสนุ นการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู1 อย"างต"อเนื่อง โดยอาศั ยเทคโนโลยี สารสนเทศ
สมัยใหม"เข1ามาประยุกตใช1ในการระบบคลังความรู1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู1 และการประเมินผล อย"างเป5นรูปธรรม
4.5 มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาโดยการ
พัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ"งการแก1ไขปHญหาและให1การช"วยเหลือที่ยั่งยืน และให1ความสําคัญกับการแก1ไขปHญหาหนี้สิน
อย"างเป5นระบบ
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
5.1 น1 อมนํ าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็ จพระเจ1 าอยู" หัวมาเป5นหลักใน
การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
5.2 การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จะต1อง
พิจารณาถึงความพร1อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุ1มค"า ความจําเป5นในการลด
อุปสรรคและเป5นการเพิ่มประสิทธิภ าพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งความเท"าเทียมและครอบคลุมพื้นที่
5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอย"าง
เต็ มรู ปแบบ โดยขยายโรงเรี ยนนํ าร" องในการจั ดทํ าห1 องเรี ยน Smart Classroom ออกสู" ส" วนภู มิ ภาคมากขึ้ น
5.4 สามารถใช1ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข"ายคอมพิวเตอร
เครือข"ายต"าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข1อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข1อมูลที่จําเป5นสําหรับใช1ประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได1อย"างมีประสิทธิภาพ
6. การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติราชการตามแผนปฏิ บัติราชการประจําปDงบประมาณ พ.ศ.
2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
6.1 สามารถถ" า ยทอดนโยบายพื้ นฐานและนโยบายเร"ง ด" ว นของคณะรั ฐมนตรี ที่เ กี่ ยวข1 อ งกับ ด1 า น
การศึกษาลงสู"แผนปฏิบัติราชการประจําปR เพื่อให1การนําสู"การปฏิบัติสามารถดําเนินการได1อย"างชัดเจนและติดตาม
ความก1าวหน1าในการดําเนินการได1อย"างต"อเนื่อง
6.2 สามารถสื่ อสารถ" า ยทอดให1 ทุ ก หน" วยงานและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บมี ความรู1 แ ละความเข1 า ใจใน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพ
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
สารสนเทศที่ถูกต1องและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให1บรรลุเป:าหมายได1ทันต"อเหตุการณ
6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ"ายงบประมาณ
เป5นรายไตรมาสได1อย"างต"อเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก1ไขปHญหา
อย"างทันต"อสถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการใช1จ"ายงบประมาณและจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบการกํากับดูแลเพื่อให1เกิดความโปร"งใส และเร"งรัดการเบิกจ"ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อให1การเบิกจ"าย
งบประมาณเป5นไปตามเป:าหมายที่กําหนด
7. การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
7.1 มีความก1าวหน1าในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห"งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และเป5นไป
ตามเป:าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปR พ.ศ. 2559 และสามารถดําเนินการจัดทําร"างแผนการศึกษาแห"งชาติในห1วงระยะเวลาต"อไป
7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและส"งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการต"อเนื่องของ
การปฏิรูปการเรียนรู1ทั้งระบบให1เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู1ยุค
ใหม" ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ การปฏิรูปการเรียนรู1
การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู"มาตรฐานสากล และการส"งเสริมให1เอกชนมีส"วนร"วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา
7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห"งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห"งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได1อย"างต"อเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความก1าวหน1าเป5นรายไตรมาส
รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร1าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข1อง ได1อย"างเป5นระบบ

10 นโยบายเรงดวน (ดําเนินการใหเห็นผลใน 3 เดือน)
1. เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟLMนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ครูอาจารย- และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ-อุทกภัย โดยเร็ว
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ได1รับการช"วยเหลือ
เยียวยาและฟLMนฟู ให1สามารถทําการเรียนการสอนได1ตามปกติอย"างรวดเร็ว
2. เรงแกไขปEญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอยางเป7นระบบ
และตอเนื่อง
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
2.1 มีการดําเนินการร"วมกับหน"วยงานที่เกี่ยวข1องเพื่อกําหนดมาตรการในการแก1ไขปHญหาที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติอย"างจริงจัง
2.2 ไม" มี เ หตุ ท ะเลาะวิ ว าทของนั ก ศึ ก ษาอาชี วะศึ ก ษาจนส" ง ผลกระทบต" อ ชี วิตและทรั พ ยสิ นของ
ประชาชนทั่วไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช"วง 3 เดือนลดลงอย"างชัดเจน
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3. เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ- และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจใหนักเรียน
นักศึกษา พอแมและผูปกครอง มีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป7นความตองการของตลาดแรงงาน
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
3.1 มี กิ จ กรรมเสริ ม สร1 า งภาพลั ก ษณที่ ดี ข องการศึ ก ษาในสายอาชี พ อาชี ว ศึ ก ษาอย" า งต" อ เนื่ อ ง
3.2 มี ก ารกํ าหนดแผนงานหรื อ มาตรการเพื่ อจู งใจในการเข1 า รั บ การศึ ก ษาสายอาชี พ อาชี วศึ กษา
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย"างเป5นระบบและชัดเจน
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห- มีเวลาทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ- รวมทั้งปลูกฝEงในเรื่องคานิยมหลักมีคุณธรรม
จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย- และ
ความภาคภูมิใจในการเป7นคนไทย
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให1เด็กและเยาวชนได1พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ
อย"างรอบด1านทั้งร"างกาย อารมณ สังคมสติปHญญา การปลูกฝHงค"านิยม 12 ประการ การเรียนรู1ประสบการณจากการทํา
กิ จ กรรม ฝg ก ปฏิ บั ติ อ ย" า งเหมาะสม แต" ล ะช" ว งวั ย และการวางพื้ น ฐานเพื่ อ การทํ า งาน การศึ ก ษาเพื่ อ อาชี พ
4.2 นําร"องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป5นรากฐานและกลไก
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว
5. เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐ
และเอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณ-การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการชวยเหลือ เด็กยากจน
พิการ และดอยโอกาส
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
5.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
5.2 สามารถให1การอุดหนุนและการช"วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปHจจุบัน
6. เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทํา
ขอตกลงระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให1เข1ามามีส"วนร"วมในระบบการศึกษา
6.2 มีการจัดทําข1อตกลงกับผู1ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให1การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
7. เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิ ชาชีพครู ใหเอื้อตอการเพิ่มโอกาสใหมี
บุคลากรที่มีความรูและประสบการณ-ที่ เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับ สนุ นการแกไข
ปE ญ หาการขาดแคลนครู แ ละบุ ค ลากรอาชี ว ศึ ก ษา และครู ส าขาขาดแคลนในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
7.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด รวมถึงปรับแก1กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข1องซึ่งเป5นอุปสรรคต"อการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
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7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให1เอื้อต"อการเพิ่มโอกาสให1มี
บุคลากรที่มีความรู1และประสบการณเข1ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
8. เรงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ
และมาตรการติดตาม ควบคุ ม การลักลอบการจั ดกิจกรรมรับ นองทั้ งภายในและภายนอกสถาบัน การศึกษา ให
เป7นไปในแนวทางที่สรางสรรค- ปลอดภัย ปราศจากการใชความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม
ขัดตอหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป7นไปตามหลักสิท ธิมนุษยชน โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบัน
การศึกษายึดถือเป7นแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
8.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช1ในทางปฏิบัติอย"างเป5นรูปธรรม
9. เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงเป7น หมูคณะของนักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย- และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป7นแนวทาง
ปฏิบัติอยางเครงครัด
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
9.1 มีกระบวนการพิจารณาอย"างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได1ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด
9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช1ในทางปฏิบัติอย"างเป5นรูปธรรม
10. เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับดานการศึกษาทั้งที่เป7น
หนวยรับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเป7นรูปธรรม และเป7นไปตามเป"าหมายและ
กรอบระยะเวลาที่กําหนด
เป"าหมายในการดําเนินนโยบาย :
10.1 มี ก ารกํ า หนดหน" ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การตามนโยบายเร" ง ด" ว นที่ ชั ด เจน
10.2 มีการกําหนดตัวชี้วัด ค"าเป:าหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย"างเป5นรูปธรรม
10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รายงานความก1าวหน1าในการดําเนินงานได1อย"างต"อเนื่อง
10.4 มีระบบการวิเคราะหและประมวลผล เพื่อกําหนดมาตรการในการแก1ไขปHญหาและลดผลกระทบ
ทางลบได1อย"างรวดเร็ว และสามารถดําเนินการได1ตามเป:าหมายที่กําหนด
10.5 สามารถให1ข1อมูลที่ถูกต1องและทันสมัยต"อคณะรัฐมนตรีและสังคมได1อย"างรวดเร็ว
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อให1การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป5น
ไทย ให1นักเรียนได1รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู1และทักษะที่แข็งแกร"งและเหมาะสม เป5นพื้นฐานสําคัญ
ในการเรียนรู1ระดับสูงขึ้นไป และการดํารงชีวิตในอนาคต สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปRงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. เร"งรัดปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให1มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให1มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ให1สําเร็จอย"างเป5นรูปธรรม
2. เร" ง พั ฒ นาความแข็ ง แกร" ง ทางการศึ ก ษา ให1 ผู1 เ รี ย นทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท รวมถึ ง เด็ ก พิ ก าร
และด1อยโอกาส มีความรู1 และทักษะแห"งโลกยุคใหม"ควบคู"กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ"าน เขียน และการคิด เพื่อให1มี
ความพร1อมเข1าสู"การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน
3. เร"งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล1องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสานสัมพันธ
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด1วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล1อม การเรียนรู1
4. ยกระดับความแข็งแกร"งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู1บริหารสถานศึกษา ให1ครูเป5นผู1ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู1ของผู1เรียน ผู1บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ
และเป5นผู1นําทางวิชาการ ครูและผู1บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป5นแบบอย"างที่ดีแก"ผู1เรียน สร1างความมั่นใจและ
ไว1วางใจ ส"งเสริมให1รับผิดชอบต"อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล1องกับวิชาชีพ
5. เร"งสร1างระบบให1สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป5นองคกรคุณภาพที่แข็งแกร"ง และมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได1เป5นอย"างดี
6. เร"งรัดปรับปรุงโรงเรียนให1เป5นองคกรที่มีความเข1มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป5นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได1อย"างมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร1 า งระบบการควบคุ ม การจั ด การการเปลี่ ย นแปลงทางการศึ ก ษา ที่ มี ข1 อ มู ล สารสนเทศ
และข"าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย"างพร1อมบริบูรณ และมีนโยบายการประเมินผลอย"างเป5นรูปธรรม
8. สร1างวัฒนธรรมใหม"ในการทํางาน เร"งรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียน ให1เป5นแบบร"วมคิดร"วมทํา การมีส"วนร"วม และการประสานงาน สามารถใช1เครือข"ายการพัฒนาการศึกษา
ระหว"างโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองส"วนท1องถิ่น องคกรวิชาชีพ กลุ"มบุคคล องคกรเอกชน องคกรชุมชน และ
องคกรสังคมอื่น
9. เร"งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ"งเน1นความถูกต1อง เหมาะสม และเป5นธรรมให1เป5นปHจจัยหนุน
ในการเสริมสร1างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สร1างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจและความรับผิดชอบใน
ความสําเร็จตามภาระหน1าที่
10. มุ"งสร1างพลเมืองดี ที่ตื่นตั ว และอยู"ร" วมกับ ผู1อื่นในสังคมพหุวัฒ นธรรมได1 และทํา ให1การศึกษา
นําการแก1ปHญหาสําคัญของสังคม
11. ทุ" ม เทมาตรการเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาที่ พั ฒ นาล1 า หลั ง และโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ที่ไม"ได1คุณภาพ เพื่อไม"ให1ผู1เรียนต1องเสียโอกาสได1รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

หน)า 22

วิสัยทัศนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป5นไทย

พันธกิจ
1. ส"งเสริมและสนับสนุนให1ประชากรวัยเรียนทุกคน ได1รับการศึกษาอย"างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส"งเสริมให1ผู1เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน1นการมีส"วนร"วม เพื่อเสริมสร1างความรับผิดชอบต"อคุณภาพการศึกษา

เป"าประสงค1. นักเรียนระดั บก"อ นประถมศึกษามีพั ฒนาการที่เหมาะสมตามช"วงวัย และได1 สมดุ ลและนัก เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช"วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได1รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย"างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู1บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุ"งเน1นผลสัมฤทธิ์
4. สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษามี ประสิ ทธิ ภาพ และเป5น กลไกขั บเคลื่ อ นการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานสู"คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานบูรณาการการทํางาน เน1นการบริ หารแบบมีส"วนร" วม
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู"สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได1รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป5นพิเศษ

กลยุทธจากวิ สัย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป: า ประสงค สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง กํ า หนด
กลยุทธ ปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 4 กลยุทธ ดังต"อไปนี้
กลยุทธ-ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู1เรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธ-ที่ 2 ขยายโอกาสเข1าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให1ทั่วถึงครอบคลุมผู1เรียน ให1ได1รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ-ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ-ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

จุดเน'นการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต"อสภานิติบัญญัติ โดยมีนโยบายด1าน
การศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได1กําหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนด 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบาย
เฉพาะ และ 10 นโยบายเร"งด"วน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได1ทําความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ได1กําหนดจุดเน1นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช1งบประมาณที่ได1รับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ"ายประจําปR พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ การดําเนินการตามจุดเน1นจะเป5นการขับเคลื่อนนโยบาย
ตามจุดเน1นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 จุดเน1น คือ จุดเน1นด1านการพัฒนาผู1เรียน จุดเน1นด1าน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และจุดเน1นด1านบริหารจัดการ ซึ่งในแต"ละจุดเน1นได1กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่สอดคล1องเชื่อมโยงกัน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

หน)า 23

นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
วิสัยทัศนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป5นองคกรหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ให1มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป5นไทย

พันธกิจ
1. ส"งเสริมให1ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล เป5นบุคคล
แห"งการเรียนรู1คู"คุณธรรมมีความเป5นไทย
2. ส"งเสริม สนับสนุนให1ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับการศึกษาอย"างทั่วถึงและเสมอภาค
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให1มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน1นการมีส"วนร"วมเพื่อเสริมสร1างความรับผิดชอบต"อคุณภาพการศึกษา

เป"าประสงค1. ยกระดับคุณภาพผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาให1มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

2. ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกความเป5นไทยและพลโลก อยู"ในสังคม
อย"างมีความสุข ห"างไกลยาเสพติด
3. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับโอกาสในการศึกษาอย"างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได1รับการพัฒนาสู"มืออาชีพได1รับการยกย"องเชิดชูเกียรติ
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน เน1นการกระจาย
อํานาจ และการมีส"วนร"วม
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เป:าประสงค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงกําหนด
กลยุทธ จุดเน1น และตัวชี้วัด ประจําปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต"อไปนี้

กลยุทธกลยุทธ-ที่ 1
มาตรฐานสากลเพื่อสู"ความเป5นเลิศ
กลยุทธ-ที่ 2
หลักของคนไทย 12 ประการ
กลยุทธ-ที่ 3
กลยุทธ-ที่ 4
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ-ที่ 5
มีส"วนร"วมของทุกภาคส"วน

พัฒนาคุณภาพผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปลูกฝHงและเสริมสร1างผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาให1มีคุณธรรม จริยธรรม และค"านิยม
สร1างโอกาสให1ผู1เรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับการศึกษาอย"างทั่วถึง และเสมอภาค
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให1สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู1 ได1อย"าง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให1มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและเน1นการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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จุดเนน 3 ดาน
ดานผูเรียน
1. ผู1เรียนมีความรู1 ทักษะที่จําเป5นตามหลักสูตรมีสมรรถนะสําคัญสู"มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีความรู1และมีภูมิคุ1มกันต"อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community)
3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคีปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย ภูมิใจในความเป5นไทย
4. นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ห"างไกลยาเสพติด
5. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
6. นักเรียนที่มีความต1องการพิเศษได1รับการส"งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ
ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาองคความรู1 และสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู"มืออาชีพมีผลงานเชิง
ประจักษ ได1รับการยกย"องเชิดชูเกียรติอย"างเหมาะสม
ดานการบริหารจัดการ
1.สถานศึกษาทุกแห"งมีระบบประกันคุณภาพภายในเข1มแข็ง และได1รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก
2. เครือข"ายการบริหารจัดการศึกษามีความเข1มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพตามมาตรฐาน เป5นไปตามหลักธรรมาภิบาลเป5นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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ในปRงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได1กําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ จุดเน1นทั้ง 3 ด1าน ดังนี้
กลยุทธ-ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากลเพื่อ
สูความเป7นเลิศ
จุดเนน
(ดานผูเรียน)
1. ผู1เรียนมีความรู1 ทักษะที่จําเป5นตาม
หลักสูตรมีสมรรถนะสําคัญสู"
มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีความรู1และมีภูมิคุ1มกันต"อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม
(ASEAN Community)

ตัวชี้วัด
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ"มสาระระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการ
ประเมินระดับชาติเพิ่มขึ้นร1อยละ 3
1.2 นักเรียนมีความสามารถด1านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอย"างน1อย 1 ภาษา
2.1 ร1อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนมาตรฐานสากลได1รับการพัฒนา
สู"มาตรฐาน SCQA (School Quality Awards)
2.2 จํานวนศูนยอาเซียนและศูนยเครือข"ายเพิ่มขึ้น
2.3 ร1อยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนจัดการเรียนรู1และกิจกรรมอาเซียน
ศึกษา

กลยุทธ-ที่ 2 ปลูกฝEงและเสริมสรางผูเรียนระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
จุดเนน
ตัวชี้วัด
(ดานผูเรียน)
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี 1.1 ร1อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภูมิใจในความเป5นไทย
1.2 ร1อยละ 100 ของนักเรียนมีความสํานึกในความเป5นไทย
1.3 ร1อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีค"านิยมหลัก 12
ประการ
1.4 ร1อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู1และกิจกรรมพัฒนาผู1เรียนที่
ปลูกฝHงค"านิยมคนไทย 12 ประการ
2. นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม ห"างไกลยาเสพติด

2.1 ร1อยละ 100 ของโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 ร1อยละ 100 ของนักเรียนที่ปลอดยาเสพติด
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กลยุทธ-ที่ 3

สรางโอกาสใหผูเรียนระดับมัธยมศึกษาไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และเสมอภาค

จุดเนน
ตัวชี้วัด
(ดานผูเรียน)
1. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได1รับ 1.1 ร1อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการได1เข1าเรียน
การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
ในรูปแบบที่เหมาะสม
1.2 อัตราการจบหลักสูตรของประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนที่มีความต1องการพิเศษได1รับการ 2.1 ร1อยละ 100 ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได1รับการส"งเสริมให1มีเป5น
ส"งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ
เลิศด1านวิทยาศาสตร เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา
กีฬา ดนตรี และศิลปะ
2.2 ร1อยละ 100 ของนักเรียนกลุ"มพิเศษเรียนร"วม ได1รับการพัฒนาศักยภาพ
ด1วยรูปแบบที่หลากหลาย
2.3 ร1อยละ 100 ของเด็กด1อยโอกาสได1รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู1ของหลักสูตร และอัตลักษณแห"งตน

กลยุทธ-ที่ 4

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ

จุดเนน
(ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา)
1.การพัฒนาองคความรู1 และสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู"มืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ ได1รับ
การยกย"องเชิดชูเกียรติ อย"างเหมาะสม

ตัวชี้วัด
1.1 ร1อยละ 100 ของครูได1รับการพัฒนาองคความรู1เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด
การวัดประเมินผลของครู ให1สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป5น
รายบุคคล
1.2 ร1อยละ 100 ของครูสามารถจัดการเรียนรู1ในวิชาที่โรงเรียนต1องการได1ด1วย
ตนเองหรือใช1สื่อเทคโนโลยี
1.3 ร1อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช1ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได1
1.4ร1อยละ 80 ของครูสามารถใช1คอมพิวเตอรเพื่อจัดการเรียนรู1ได1ในระดับดี
1.5 ร1อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได1รับการส"งเสริมสนับสนุนให1มี
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
1.6 ร1อยละ 100 ของครูได1รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพื้นที่การศึกษา
และโดยเพื่อนครู ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน หรือระหว"างโรงเรียน หรือภาคส"วนอื่นๆ
ตามความพร1อมของโรงเรียน
1.7 ร1อยละ 100 ของผู1บริหารสถานศึกษากลุ"มที่มีความจําเป5นเร"งด"วนต1องได1รับ
การพัฒนา
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กลยุทธ-ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และเนนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน
จุดเนน
(ดานการบริหารจัดการ)
1.สถานศึกษาทุกแห"งมีระบบประกัน
คุณภาพภายในเข1มแข็ง และได1รับการ
รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

ตัวชี้วัด

1.1 ร1อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ไม"ผ"านการรับรองคุณภาพภายนอกและ
ผลสัมฤทธิ์ต่ําได1รับการช"วยเหลือเพื่อให1ผ"านการประเมินภายนอก
1.2 ร1อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข1มแข็งและได1รับ
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพื้นที่การศึกษาและได1รับการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
2.เครือข"ายการบริหารจัดการศึกษามีความ 2.1 กลุ"มเครือข"ายส"งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต1น และ
เข1มแข็ง ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ร1อยละ 100 ของศูนยพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาและยกย"อง
เชิดชูเกียรติครู
2.3 ร1อยละ 100 ของศูนยพัฒนาวิชาการจัดกิจกรรมส"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
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 มีระบบการบริหาร การบริหารจัดการเป5นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ส"วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทุก
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เป5นไปตามหลักธรรมาภิบาลเป5น กลุ"ม/หน"วย/ศูนย มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม
3.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการบริหารจัดการ
เป5นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาอยู"ในระดับดีขึ้นไป
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