
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

                                                                                                                                                        
 

๑๓  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

  

ส่วนท่ี 2ส่วนท่ี 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

นโยบายรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
 ข้อ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยคว าม
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย 
มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่
ประชาชนในที่สุด 

 ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนโดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 

 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว                                                                                               
  ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  รัฐบาลจะน้าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 

  4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
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 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอ านาจ การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มี
ทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการเรียนการ
สอน    เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การ เรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทาง 
ศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม  จรยิธรรม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

 4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลัก
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิด
พ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
   5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้
มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
  ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่
ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
จะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค 
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   6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ       
ได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้
ความส าคัญในการบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบ   
การพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้น   
การบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า 
  ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม     
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
   10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้น
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ  
แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการ
ตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
   10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหาร
เชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลาย  ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และระบบบูรณาการ 
   10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ งและโยกย้ายบุคลการภาครัฐ           
วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 
   10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ          
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ  
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
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นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ  

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ 
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ     
ให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม  

ทัศนคติในการท้างาน  
เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดข้ึนกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ 

รัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติ
ความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง      
เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงยั่งยืน
ในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และ ระยะยาว 
กระทรวงศึกษาธิการต้องด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา  
ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ต้องขอทุกคนสละเวลามากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วน
ที่ต้องท า ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยจะขอดูที่ผลงาน  

แนวคิดในการท้างานของส่วนราชการ  
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของ 

กระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ             
มีการศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การท างานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพ้ืนที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจาก
มีช่วงเวลาจำกัด จึงต้องการความคิดเห็นเพ่ือการหลอมรวมวิธีการทำงานให้รวดเร็วและทำงานร่วมกันได้
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน โดยมีแผนการดำเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้  

1) งานที่ดำเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย  
2) งานที่ดำเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย  
3) งานที่ดำเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น  

(1) งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณดำเนินการ  
(2) งานทีเ่พ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณดำเนินการ 
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แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

น้อมน้ากระแสพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียน 

เก่งกว่า ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”  
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแส 

พระราชด ารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัส
ทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป  

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้  
1. ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล 

ต่อไป  
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
4. เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างานใน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงาน
และปัญหาสังคมได้  

6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก คร ูผู้ปกครองมีความสุข  
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก  
8. ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
9. น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
10.การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง  
1. การจัดท้าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่  

1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน  
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกำหนดรายละเอียดของงานหลัก  

งานรอง และงานที่ต้องดำเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลสาเร็จ  
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ด ีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง 

หน่วยงานหลักและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของ
ตลาดแรงงาน ในแต่ละสาขาวิชา  

1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ 
วิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยำมากข้ึน  
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2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล  
ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที ่

หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม       
ซ่ึงบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว  

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชดำร ิ 
3.1 ให้มีการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ 

รับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง  
3.2 โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ หรือให้การสนับสนุน 
ต้องสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความสำคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิด
ของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี  

3.3 ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ทำความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่
ขยายผลต่อไปได ้ 

3.4 ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 
และสถาบันหลักของชาติ  

4. งบประมาณ  
4.1 งบลงทุน  
     1) ให้เตรียมการดำเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2559  
     2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดำเนินการตามแผนที่กำหนดเพ่ือให้ 

เกิดการกระจายงบประมาณในพ้ืนที่  
4.2 งบกลาง  
     1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าท่ีจำเป็น  
     2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
4.3 การใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ  (คตร.) ทุกกระทรวงและ       
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง  

4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้ม ี 
การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วย 

ปฏิบัติงาน อาท ิการประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
     1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน  
     2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคำสั่งไปยัง  

หน่วยรองและหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และท่ัวถึง  
     3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์และทดสอบระบบท่ีมีอยู่เสมอ  
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5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาท ิ 
     1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความ 

เข้าใจภายในองค์กร หน่วยงาน  
     2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้าง  

ความเข้าใจกับประชาชน  
6. อำนวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัต ิหรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร คร ูนักเรียน  

นักศึกษา ทั้งท่ีเกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาท ิการกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วงต่อต้าน
ผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กาหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทำการซักซ้อมความเข้าใจ อยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้  
   1) มีการจัดระบบและกำหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน  

2) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว  
3) สำรวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
4) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลำดับขั้นอย่างรวดเร็ว  

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  
การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการจัดการศึกษา ให้ครบ 

วงจร เช่น ร่วมกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานระหว่างกำลังศึกษา และการ
รับเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา  

8. ให้ความสำคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน 
8.2 กำหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 
8.3 กำหนดความต้องการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง  

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ 

หน่วยงานในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการดำเนินงานที่มีคุณภาพ  
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน 

กลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และสามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมถึงคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

11. ให้มีการนำ ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง                      
มีประสิทธิภาพ  

 11.1 ให้มีการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) 
โดยบูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้าง  
ความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”  
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12. ให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย  
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  

จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทำให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม 
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 

และสถานศึกษาทุกระดับ  
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา  

ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลำดับความสำคัญและสภาพปัญหา ภัยคุกคาม
ของแต่ละพ้ืนที ่และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ  

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
14.1 ให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอน 

ของคร ู 
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อ 

การเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ  เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมี
ความสุข  

15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของ 

ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ทักษะชีวิต  

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 

สนับสนุนการดำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง  
ให้จัดระบบการทำระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแล 

นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุ ภัยแล้ง 
อุทกภัยต่าง ๆและรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป  

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต  

1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ  การรับโอน    
การโยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  

1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล  
      1) ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง  

            2) ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และ     
ท าการแก้ไข 
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     3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการ 
ทุจริตขึ้นอีก 

1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา 
หน่วยงานตามล าดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว  

2. นโยบายด้านสวัสดิการ  
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2.2 ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา (สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน 
ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  

3. นโยบายด้านการจัดการขยะ  
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขยายผล 

โครงการโรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน  
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ  

โดยการปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะและการก าจัดขยะที่
ถูกต้อง  

4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์  
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการตาม 
เหตุผลและความจ าเป็นของหน่วยงาน  
   4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง 
ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะใน
การซ่อมบ ารุง  

4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที ่ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง 

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูก 
สะกดค า โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)  

2) ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได ้ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่าน 
คล่องเขียนคล่อง  

2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน  
2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง  

หรือออกไปท างานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ  
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  3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  
1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มี 

กิจกรรม เพ่ิมภาระนักเรียนในเวลาที่เหลือ  
2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน  

จัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข  
3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติมากกว่าท่องจาเพื่อการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิ 

ต้านทานให้กับเด็กยุคโลกไร้พรมแดน  
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ  

5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล  
(Distance Learning Television : DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication 
Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Information 
Technology : DLIT) 

6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
กับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม 
จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพ่ือช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน  

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558-2563) 
  ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ไปสู่ผลส าเร็จ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดยุทธศาสตร์
ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558-2563) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของรัฐบาล  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถ  และส่งผลดีต่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21  
  ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
(ซุปเปอร์บอร์ดการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  3  มีนาคม  2558)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลการศึกษา 
โดยมีเป้าหมาย 6 ประการ  ได้แก่ 
  1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 
  2. การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 – 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็น
สาขาวิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้ 
  3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ 
  5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 
  6. ผลิตครูที่มีความเข้มแข็ง อาทิ คุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่าง
แท้จริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ต้องด้าเนินการตลอดจนถึงพ.ศ.2563 
  1. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอน 
   1) ปฏิรูปหลักสูตร ต ารา หนังสือเรียน 
   2) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
   3) ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา 
   4) ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   5) ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  2. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ 
   1) ปฏิรูปการสรรหา 
   2) ปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   3) ปฏิรูปการพัฒนาครู 
   4) ปฏิรูประบบการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
  3. ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
   1) ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา 
   2) ปฏิรูประบบวางแผน 
   3) ปฏิรูประบบงบประมาณ 
   4) ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
   5) ปฏิรูประบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
   6) ปฏิรูปโอกาส และคุณภาพการศึกษา 
 

 นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ  ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาของประเทศไทย  

มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน   
มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตใน
อนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
ดังนี้  

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ 
และด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเขา้สู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน  

๓. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน 
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
 
 
 



      

                                                                                                                                                        
 

๒๔  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่ม ี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
การบริหารจัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน  
สร้างความม่ันใจและไว้วางใจ  ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  

๕. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง และมี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ        
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

๖. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์     
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียน    
การสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  

๗. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและ 
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม  

๘. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ     
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ  ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  

๙. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก 
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ    
แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  

๑๐. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษา 
น าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  

๑๑. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ี 
ไม่ได้คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วิสัยทัศน์  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน 

ความเป็นไทย  

พันธกิจ  
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร   
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ 

การศึกษา  
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เป้าประสงค์  
1. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล    

และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ  
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ         

และเสมอภาค  
๓. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม 

การท างานทีมุ่่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๒  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเน้นการด้าเนินงาน 
 

ส่วนที่ ๑  จุดเน้นด้านผู้เรียน  
๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าาคัญ สู่มาตรฐานสากล  ดังต่อไปนี้  

๑.๑.๑ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ       
และสติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข  

๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓  

๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  มีความสามารถด้านภาษา  อ่านออก  เขียนได้  
ด้านค านวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม  

๑.๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มี 
แรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) 
และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  

๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต  ทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ 
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย  
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  ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทย  ห่างไกลยาเสพติด  มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  

๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
๑.๒.๒ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
๑.๒.๓ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน  

และสามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น 

รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลายตาม 

หลักวิชา  
๑.๓.๒ เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ  ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
๑.๓.๓ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้าน 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
๑.๓.๔ นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ  

บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก  ได้รับการ
พัฒนา   อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

๑.๓.๕ เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง 
และช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต  
   

  ส่วนที่ ๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๒.๑ ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมี 

ประสิทธิภาพ  
 ๒.๑.๑ ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน  การสอนคิดแบบต่างๆ และ 

การวัดประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
๒.๑.๒ ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและ 

การสื่อสารอย่างเหมาะสม  
๒.๑.๓ ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร 

สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน  ระหว่างโรงเรียน  หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
๒.๑.๔ ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน 

ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
๒.๑.๕ ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน  
๒.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ 

อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 
 
 



      

                                                                                                                                                        
 

๒๗  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล  

๒.๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน  
๒.๔ องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง วางแผนและสรรหาครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม  

ส่วนที่ ๓ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
๓.๑ สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร 

จัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
๓.๑.๑ โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง 
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

๓.๑.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓.๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  

๓.๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  

๓.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๓.๒.๑ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้ง 
ส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
   ๓.๒.๒ หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกระดับทั้ง
ส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

                                                                                                                                                        
 

๒๘  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 

             นโยบายสา้นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12  เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการจัดการศึกษา          
มีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 

 1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 2. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

  3. ให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 

ค่านิยมองค์กร     ““ถือประโยถือประโยชชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส้าคัญน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นส้าคัญ””  
                                                            “ “ SSttuuddeennttss  aanndd  SScchhoooollss  CCoommee  FFiirrsstt  ::  SSSSCCFF””  

เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมพ้ืนฐาน 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 5. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการศึกษา 

ที่เน้นการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทุกภาคส่วน 
  6. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลที่ 
เข็มแข็ง 
กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ที่ 2   เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมประชากร
วัยเรียน  ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
จุดเน้นการด้าเนินงาน 
  1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 
       1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 
       1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
      2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
      3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
       3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 



      

                                                                                                                                                        
 

๒๙  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทั้ง 4  กลยุทธ์ และจุดเน้นทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 
 

 

กลยุทธ์ที่  1    การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.1 นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย 
 
 
 

1.2 นักเรียนเป็นคนเก่ง  
มีความสามารถ และมีทักษะชีวิต 

1.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียนมีค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วงวัย 
1.1.2 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
1.2.2 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  
 

กลยุทธ์ที่ 2     เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมประชากรวัยเรียน     
                   ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

1.จุดเน้นด้านผู้เรียน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.2.3 ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการทุกคนได้    

เข้าเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 
1.2.4 อัตราการจบหลักสูตรของประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพิ่มขึ้น  
1.2.5 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริม  ให้มี
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
1.2.6 นักเรียนกลุ่มพิเศษเรียนร่วมทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
1.2.7 เด็กด้อยโอกาสทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

                                                                                                                                                        
 

๓๐  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่  3    การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.จุดเน้นด้านครูและบุคลากร 
        ทางการศึกษา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 

2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดการเรียน 
การสอน 

2.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

2.2.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ตามกลุ่มสาระ    
และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 4     พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

3.จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็ง  
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
 
 
 
 
 

3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 มีการบริหาร
จัดการได้มาตรฐาน 

 

3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
และได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา   
และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
3.1.2 สถานศึกษาทุกแห่งมีภาคีเครือข่ายและได้รับความช่วยเหลือ
จากองค์กร ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียและมีการระดมทรัพยากรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

3.2.1  ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 12  มีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ      
และประสิทธิผล 
3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีผลการ
บริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


