ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น
1. ครูได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะในการ
สือ่ สารมีสมรรถนะในการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทาง
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
องค์ความรู้และทักษะในการสือ่ สาร มี
สมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ าน

กิจกรรม

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ

สพฐ.

กระทรวง

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์ระยะ
เร่งด่วน

1.1 พัฒนาครูทกุ กลุม่ สาระ ให้มคี วามรู้ตามกลุม่ สาระ
1.2 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนิเทศ
ช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ปฏิรปู
การศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

2.ส่งเสริมและสนับสนุน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)

1.1 ครูกลุม่ เป้าหมายจานวน 123,688 คน ข้อ 3, 4, ข้อ
ข้อ 1, 3.6, ข้อ 1,2,5
มีองค์ความรู้ตามเนือ้ หาทีก่ าหนดในระดับดี 10
1,2,4,25 4.4, 4.6,
ขึน้ ไป
4.7, 4.8, 4.9
1.2 ศึกษานิเทศก์ทรี่ ับผิดชอบ 4 กลุม่ สาระ
4.10, 10.5
จานวน 225 เขต สามารถนิเทศและ
ช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้
2. สนับสนุนงบประมาณให้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ี ID
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ พัฒนาตนเองตาม ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
Plan
พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการ
บริหารงานทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

1. พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่าได้รับการพัฒนา
2. พัฒนาการบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21
(สาหรับโรงเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง)

1. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC (Professional
Learning Community)
2. พัฒนาผูบ้ ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนในฝัน
และโรงเรียนดีประจาตาบล

ข้อ 2,4,25 ข้อ 1, 3.6, ข้อ 1,2,5
4.4, 4.7,
4.8, 4.9,
4.10, 10.5

ยุทธศาสตร์ที่ 2

3. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีขวัญกาลังใจในการ
ทางาน

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและมี
ความสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ าน
2. พัฒนาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ และ
ความภูมใิ จในการมุง่ มัน่ ในการสร้างสรรค์
ผลงานแบบมืออาชีพ

พัฒนาระบบแรงจูงใจ และคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านเชิงประจักษ์

ข้อ 23

ยุทธศาสตร์ที่ 2

1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีผ่ ลสัมฤทธิท์ างการ ข้อ 4
เรียนต่ากลุม่ 10% ล่างจานวน 3,000
โรงเรียนได้รับการพัฒนา
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และ
โรงเรียนดีประจาตาบล) มีความรู้
ความสามารถในการบริหารวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขนึ้ ไป
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ผี ลการ
ข้อ 3,4
ปฏิบตั งิ านเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติทกุ คน

ข้อ 1, 3.6, ข้อ 1,2,5
4.4, 4.6,
4.7, 4.8,
4.9, 4.10,
10.5

ความเชื่อมโยงของจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย
จุดเน้น

แนวทาง

4. องค์กร คณะบุคคล และผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง
วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียนและสังคม

1. องค์กรและคณะบุคคลได้รับการพัฒนาเพือ่
สร้างความตระหนัก จิตสานึก ความรับผิดชอบ
และผลประโยชน์สว่ นรวม
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชนและสังคมโดยมีระยะเวลาการ
ดาเนินการทีช่ ดั เจน

กิจกรรม
1. พัฒนาองค์คณะบุคคลให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ตาม
ภารกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบกากับ ติดตามการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพในทุกระดับ

ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
จานวน 225 เขต มีการบริหารงานบุคคล
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สพฐ.
ข้อ 4

กระทรวง

รัฐบาล

ข้อ 23,25 ข้อ 1, 3.6,
4.4, 4.6,
4.7, 4.8, 4.9
4.10, 8,
10.4, 10.5

ยุทธศาสตร์ระยะ
เร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ปฏิรปู
การศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน

ข้อ 1,2,5

ยุทธศาสตร์ที่ 2

