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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

นโยบายของรัฐบาล  
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้  

ข้อ 1. การปกปอ้งและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
     สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือ
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงความรู้ส านึกและความผูกพันภักดีของคน            
อีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์        
และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่สถาบันศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้าง
ความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด  

ข้อ 3. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
        3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน  

 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่ได้ประกาศไว้แล้ว                                                                                                

   ข้อ 4. การศึกษาและการเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
         รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้    
        4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคน       
ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ   

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน   
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน ให้เยาวชน
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และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรี ยน  โดยจะพิจารณา   
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้   กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และคล่องตัวขึ้น  

                4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการับฟังความเห็นผู้ อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  

     4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  

         4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณของความเป็นครู       
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการเรียน     
การสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน      
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  

         4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  

     4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  

     4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

     4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
   ข้อ 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
         5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มี
น้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ  
   ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
         6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น 
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      
ได้จัดท าไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแล
ไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค  



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

๓ 

         6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ          
ได้จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้
ความส าคัญในการบรูณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมี
ประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหน้าที่สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น 
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับ          
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและ
กระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า  

   ข้อ 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
         10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้น       
การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบ
ใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุ รกิจ  เพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้  
         10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริหารเชิงรุก 
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และระบบบูรณาการ  
         10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหาร       
งานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง 
         10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ        
อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามประกาศ 

ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ ์
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ยังคงความเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก  เยาวชน ประชาชน 
และการพัฒนาประเทศโดยรวม  

ทัศนคติในการท้างาน  
เหตุผลและความจ าเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลปัจจุบัน

ได้เข้ามาบริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติ ความขัดแย้ง 
และปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเรื่อง เริ่มจาก การปฏิรูป 11 ด้าน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของความมั่นคงยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ  
ต้องใช้เวลานานและต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้อง
ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยค านึงถึงอนาคตของนักเรียน ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ให้มีชีวิตที่สดใสและ
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลา มากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องท า 
ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกันเพ่ือลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ  

แนวคิดในการท้างานของส่วนราชการ  
ส่วนราชการตั้งแต่ระดับพ้ืนที่ จะต้องด าเนินการแปลงนโยบายทั้งของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามภารกิจงานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ มีการศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์
การท างานปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานและ
ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับพ้ืนที่ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากมีช่วงเวลาจ ากัด จึงต้องการความคิดเห็น
เพ่ือการหลอมรวมวิธีการท างานให้รวดเร็วและท างานร่วมกันได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการด าเนินการ
แบ่งเป็นกลุ่ม ดังนี้  

1. งานที่ด าเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย  
2. งานที่ด าเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย 
3. งานที่ด าเนินการและเพ่ิมตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น 
     3.1 งานที่เพ่ิมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการ  
     3.2 งานที่เพ่ิมโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณด าเนินการ 

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
  1. น้อมน้ากระแสพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
มาเป็นแนวทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  

     1.1 “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
     1.2 “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่า

ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”  
     1.3 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

กระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแสพระราชด ารัสมาเป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัสทั้ง 3 ประการให้
บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป 

2. แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตาม
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการศึกษา ดังนี้  
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๕ 

     2.1 ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล
ต่อไป  

     2.2 ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
     2.3 ปรับลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
     2.5 เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
     2.5 ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างานในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงานและ
ปัญหาสังคมได้  

     2.6 ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท าให้เด็ก คร ูผู้ปกครองมีความสุข  
     2.7 ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก  
     2.8 ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
     2.9 น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
     2.10 การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง  
1. การจัดท้าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่  
    1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน  
    1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลัก งานรอง 

และงานที่ต้องด าเนินการก่อน/หลัง เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ  
    1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก

และทันต่อสถานการณ ์เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงาน ในแต่ละ
สาขาวิชา  

    1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดาเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยให้
การแก้ไขปัญหามีความแม่นย ามากขึ้น  

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา 
แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู 
ปัญหาอยู่ที่พ่อแม ่ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อม ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว  

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด้าร ิ 
    3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง  

หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง  
    3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 

หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้การสนับสนุน ต้องสามารถอธิบาย
ที่มา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการ        
ได้ชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี  

    3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้  

    3.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบัน
หลักของชาติ  
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4. งบประมาณ  
    4.1 งบลงทุน  
     4.1.1 ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
     4.1.2 การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดการ

กระจายงบประมาณในพ้ืนที่  
    4.2 งบกลาง  

4.2.1 ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าท่ีจ าเป็น  
4.2.2 ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

    4.3 การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งรัฐบาล
จะแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวงและมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ 
และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง  

    4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการบูรณาการ
กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  
    5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน อาทิ 

การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
5.1.1 สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากข้ึน  
5.1.2 ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดค าสั่งไปยังหน่วยรอง

และหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และท่ัวถึง  
5.1.3 ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์และทดสอบระบบท่ีมีอยู่เสมอ  

    5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาท ิ 
5.2.1 เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ

ภายในองค์กร หน่วยงาน  
5.2.2 ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ

กับประชาชน 
6. อ้านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ทั้งที่เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหา
พฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วงต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียน
เกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกัน
แก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท าการซักซ้อม
ความเข้าใจอยู่เสมอ ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียดดังนี้  

    6.1 มีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน  
    6.2 มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว  
    6.3 ส ารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
    6.4 ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลeดับขั้นอย่างรวดเร็ว  
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามา

มีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษา
เข้าท างานระหว่างก าลังศึกษา และการรับเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา  
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8. ให้ความส้าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ  
    8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน  
    8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน  
    8.3 ก าหนดความต้องการและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง  
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
    9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด

อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  
    9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานใน

ทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ 
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่ม 

เป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และสามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึง
คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

11. ให้มีการน้า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 
       11.1 ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการ 

เข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  

        11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 

12. ให้ความส้าคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอด 
นวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยี ต่าง ๆ จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี 
ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
      13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม  
      13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและสถานศึกษา

ทุกระดับ  
      13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา ความปลอดภัย

ให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดล าดับความส าคัญและสภาพปัญหา ภัยคุกคามของแต่ละพ้ืนที่ 
และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ  

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  
      14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู 
       14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้

และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข  
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ให้จัดระบบการ

ประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพ่ิมวิทยฐานะและภาระงานของครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริง
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะชีวิต  

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคลื่อน
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บัง
เกิดผลโดยเร็ว อาท ิโครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง ให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครอง
ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นระบบดูแลนักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น 
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ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป  

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  
1. นโยบายด้านการปราบปรามทุจริต  
    1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย หรือ

ผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ  
    1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล  

1.2.1 ด าเนินการสอบสวนหาผู้กระท าผิดและด าเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
1.2.2 ท าการตรวจสอบช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และท าการแก้ไข  

ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก  
    1.3 ด าเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 

ตามล าดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระท าผิดดังกล่าว  
2. นโยบายด้านสวัสดิการ  
    2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
    2.2 ให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน  ไม่เฉพาะ
กรณีเสียชีวิตเท่านั้น เพ่ือช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

    2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตส านึกรู้จักการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน  

3. นโยบายด้านการจัดการขยะ  
    3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ

โรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน  
    3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูกจิตส านึก

แก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกาจัดขยะ ที่ถูกต้อง  
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง

และครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
    4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ ให้ใช้หลักตรรกะในการด าเนินการ ตามเหตุผลและความ

จ าเป็นของหน่วยงาน  
    4.2 ระบบการซ่อมบ ารุง ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ ารุง ตรวจสอบวงรอบ

การใช้งาน ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบ ารุง  
    4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง  

นโยบายเฉพาะ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  
    1.1 ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า โดยใช้

แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)  
    1.2 ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง

เขียนคล่อง 
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2. การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
    2.1 ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน  
    2.2 เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง  หรือ

ออกไปท างานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ  
3. ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  
    3.1 ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมเพ่ิมภาระนักเรียน

ในเวลาที่เหลือ  
    3.2 ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัด

และความสนใจของผู้เรียนให้มากข้ึน เพ่ือให้ผ่อนคลายและมีความสุข  
    3.3 ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ าเพ่ือการสอบอย่างเดียว เพ่ือสร้างภูมิต้านทานให้กับ

เด็กยุคโลกไร้พรมแดน  
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
     โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 

Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล
เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ  

5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา  
    ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล (Distance Learning Television : DLTV) และ

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)  

6. การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน  
    ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมขึ้น ตลอดจน

ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพ่ือ
ช่วยลดภาระครู หรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน  

ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2558-2563)  
ปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องมีส่วนในการจัดการศึกษาไปสู่ผลส าเร็จ

โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2558-2563) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของรัฐบาลซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ ความสามารถ และส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมียุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ระยะเร่งด่วน ของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ซุปเปอร์บอร์ด
การศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลการศึกษา โดยมีเป้าหมาย 
6 ประการ ได้แก่  

1. เด็กจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม  
2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสริมทักษะอาชีพเด็กชั้น ม.1 - 6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมเป็นสาขา 

วิชาชีพเพ่ือการวางแผนอาชีพในอนาคตได้  
3. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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4. การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ  
5. การขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง  
6. ผลิตครูที่มีความเข้มข้น อาท ิคุรุทายาทที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กได้อย่างแท้จริง  

ยุทธศาสตร์ที่ต้องด้าเนินการตลอดยุทธศาสตร์ จนถึง พ.ศ.2563  
1. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอน  
    1. ปฏิรูปหลักสูตร ต ารา หนังสือเรียน  
    2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  
    3. ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา  
    4. ปฏิรูปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
    5. ปฏิรูปการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
2. ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ  
    1. ปฏิรูประบบการสรรหา  
    2. ปฏิรูประบบความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
    3. ปฏิรูประบบการพัฒนาครู  
    4. ปฏิรูปการตอบแทนการปฏิบัติงานและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  
3. ยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ  
    1. ปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา  
    2. ปฏิรูประบบวางแผน  
    3. ปฏิรูประบบงบประมาณ  
    4. ปฏิรูปโครงสร้างอ านาจหน้าที่  
    5. ปฏิรูประบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
    6. ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา  

นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูง
ขึ้นไปและการด ารงชีวิตในอนาคต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้  

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ์ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อยโอกาส   
มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิดเพ่ือให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
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4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหาร
จัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให้บริการทีดี่ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง  มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่าย
การพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพกลุ่มบุคคล 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น 
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที ่

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน าการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  

เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น ดังนี้  

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ

ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 

กลยุทธ์ 
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดกลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  
               ให้ได้รับโอกาส ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต คือ 

1. ผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

จุดเน้นการด้าเนินงานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที ่1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญาที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านค านวณ
และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 

1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ  
สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสม  
ตามช่วงวัย 
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1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างานและ

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น

รายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา 
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร

วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 

1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัด
ประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 

2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วน ให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
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ส่วนที ่3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
3.1 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหารจัดการ

โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง 
ร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการ
บริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

3.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.2.1 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับทั้งส่วนกลาง       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.2.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกระดับทั้งส่วนกลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนงาน    
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บริหารงบประมาณภายใต้แผนงาน 5 แผนงาน คือ 

1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นโยบายส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้น านโยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับบริบท
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ และจุดเน้นการด าเนินงาน ดังนี้  

 

วิสัยทัศน์   
มุ่งม่ันสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ    
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ 

คนไทย 12 ประการ 
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3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา 
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 6 เป้าหมายคุณภาพสู่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย  และได้สมดุล และนักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3. นักเรียนมีทักษะที่เหมาะสม มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมการท างาน    
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ  
สู่สถานศึกษา 
 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      6.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่อันดับ 1 ใน 10 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่อันดับ 1 ใน 30 ของระดับประเทศ 
      6.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
      6.3 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวม 3 ด้าน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 อยู่อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ และค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

8. การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7.1 ผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยมและ

คะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.50 
7.2 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมิติ เพ่ิมขึน้ 0.50 
7.3 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลยุทธ์ เพ่ิมขึ้น 0.50 
7.4 ผลการด าเนินงานจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนทุกตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี

ขึ้นไป 
 

กลยุทธ์   
กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที ่2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  

      ให้ได้รับโอกาส ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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จุดเน้นการด้าเนินงาน  ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ จุดเน้นด้านผู้เรียน จุดเน้นด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษา และจุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ดังนี้  
     ส่วนที ่1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้ 
1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

ที่สมดุลเหมาะสมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านค านวณ

และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม 
1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจ

สู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการ) และได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวัย 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างานและ

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
1.2.4 นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดภายใต้โครงการ To Be Number One และ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.2.5 นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสมกับแต่ละวัย 
 1.2.5.1 ช่วงชั้นที่ 1 สามารถใช้ชีวิตพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว  รู้จัก

ช่วยเหลือตนเอง และรู้จักช่วยเหลืองานครอบครัว 
 1.2.5.2 ช่วงชั้นที่ 2 รู้จักประหยัด ใช้หลักความพอเพียงในโรงเรียน และมีส่วนร่วม

ในการสร้างความพอเพียงระดับโรงเรียนและชุมชนใกล้ตัว 
 1.2.5.3 ช่วงชั้นที่ 3 ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน  มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
 1.2.5.4 ช่วงชั้นที่ 4 สามารถท าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ เข้าใจ 

ความพอเพียงระดับประเทศและการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามหลักวิชา 
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพ้ืนที่พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
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1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กร
วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน 

1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

     ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา     
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัดประเมินผล
ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

2.1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเหมาะสม 

2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

2.1.4 ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.1.6 ครูบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
2.1.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพและ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
2.4  องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม 
 

     ส่วนที ่3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อผลการ

ด าเนินงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเป็นรายโรง ร่วมกับ
ผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามตรวจสอบการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 3.2 สถานศึกษาในสังกัด บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3.2.1 สถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2.2 สถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.2.3 สถานศึกษาในสังกัด จัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความส้าเร็จ  

กลยุทธ ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

กลยุทธ์ที ่1   
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
ในระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน 

 

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน  
1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ 
    สู่มาตรฐานสากล 

 
การเตรียมความพร้อมนักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมคีุณภาพ 

 
นักเรียนก่อนประถมศึกษาทุกคน  
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
และสติปัญญาที่สมดลุเหมาะสมกบัวัย
และเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

เร่งรัดนักเรียนช้ัน ป.1 ต้องอ่านออก
เขียนได ้

นักเรียนจบ ป.1 ทุกคนอ่านออกเขียนได ้
มีการประเมินผลทีเ่ป็นรูปธรรม 

นักเรียนช้ัน ป.3 มีความสามารถ
ด้านภาษาอ่านออกเขียนได้  
ด้านค านวณ และดา้นการใช้เหตผุล
ที่เหมาะสม 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) รวม 3 ด้าน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และค่าเฉลีย่รวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

นักเรียนช้ัน ป. 6 มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลกั 
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสังคมศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
และอยู่อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

  นักเรียนช้ัน ม. 3 มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลกั 
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 และอยู่อันดับ 1 ใน 30  
ของประเทศ 

  นักเรียนช้ัน ป.6 – ม.6 ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการ
แนะแนวทั้งโดยครูและผู้ประกอบ
อาชีพต่างๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
สถานประกอบการ) และไดร้ับการ
พัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมกบั
การประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

นักเรียนช้ัน ป.6 – ม.6 ทุกคนไดร้ับ 
การพัฒนาความรู้ทักษะทีเ่หมาะสมกับ
การประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต 

  นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคดิ
วิเคราะห์ คดิสร้างสรรค์ และทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อยา่งน้อย 
2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรูเ้หมาะสมตามช่วงวัย 

ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
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๑๙ 

 

กลยุทธ ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

กลยุทธ์ที ่1   
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน
ในระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน 
(ต่อ) 

2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
    รักสามัคคี  ปรองดอง 
    สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน ์
    กษัตริย์ ภูมิใจในความ 
    เป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด  
    มีคุณลักษณะและทักษะ 
    ทางสังคมที่เหมาะสม 
    ภายใต้หลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมพัฒนานักเรยีนให้มีคณุธรรม 
จริยธรรม รักความเป็นไทยห่างไกล
ยาเสพตดิ มีคณุลักษณะและทักษะ
ทางสังคมด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสม ภายใต้หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม 
    ให้ผู้เรียนมีค่านยิมหลักคนไทย  
    12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้อง 
    ตามช่วงวัย 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนเขา้ใจ 
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อยา่ง 
    เหมาะสมกับแต่ละวัย 

กลยุทธ์ที ่2   
เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
ครอบคลมุผู้เรียนให้
ได้รับโอกาส ในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคณุภาพ  

จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 
3. นักเรียนท่ีมีความต้องการ 
    พิเศษได้รับการส่งเสริม 
    และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
    เป็นรายบุคคล 

 
พัฒนาและส่งเสรมิเด็กทีม่ีความ
ต้องการพิเศษให้สามารถพัฒนา 
ได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีม ี
    ความต้องการพิเศษท่ีไดร้ับโอกาส 
    ให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีม ี
    ความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนา 
    ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

กลยุทธ์ที ่3   
พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
1. ครไูด้รับการพัฒนา 
    องค์ความรู้และทักษะ 
    ในการสื่อสารมสีมรรถนะ 
    ในการสอนอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

 
 
พัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะ 
ในการสื่อสาร มีสมรรถนะสอดคลอ้ง
กับการปฏิบัติงาน 

 
 
ครูทุกคนมีความรู้ตามกลุ่มสาระและ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    มีความสามารถในการ 
    บริหารงานทุกด้านให้ม ี
    ประสิทธิภาพและ 
    เกิดประสิทธิผล 

พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนมีความรู้
ความสามารถ รอบรู้คุณธรรม เปน็ผู้น า
วิชาการ  

 3. ครูและบุคลากรทางการ 
    ศึกษามีขวัญก าลังใจ 
    ในการท างาน 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพและ
ความภูมิใจในการมุ่งมั่นในการ
สร้างสรรคผ์ลงานแบบมืออาชีพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีม ี
ผลการปฏิบตัิงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน 

 4. องค์กร คณะบุคคล และผู้ม ี
    ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
    วางแผนและสรรหาครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษาให ้
    สอดคล้องกับความต้องการ 
    ของโรงเรียนและสังคม 

1. องค์กรและคณะบุคคลไดร้ับการ 
    พัฒนาเพื่อสร้างความตระหนัก 
    จิตส านึก ความรับผิดชอบและ 
    ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ปรับปรุงวิธีการที่เกี่ยวข้องให้ม ี
    ความสอดคล้องกับความต้องการ 
    ของโรงเรียน ชุมชนและสังคม  
 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ี
การศึกษา มีการบริหารงานบุคคล 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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๒๐ 

 

กลยุทธ ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

กลยุทธ์ที ่4  
พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ 

จุดเน้นที่ 3  
ด้านการบริหารจัดการ 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม  
    มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
    และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 โรงเรยีนที่ไมผ่่านการรับรองคุณภาพ 
      ภายนอกและผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
      ของนักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
      ได้รับการแก้ไขช่วยเหลือ นิเทศ 
      ติดตาม และประเมินผล โดยส านักงาน 
      เขตพื้นท่ีการศึกษาท าหน้าท่ีส่งเสริม 
      สนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลัก 
      ให้โรงเรียนท าแผนพัฒนาเปน็รายโรง 
      ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร 
      อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
1. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษา 
    มีความสามารถและมีความ 
    เข้มแข็งในการบริหารจัดการ 
    ด้วยตนเองได้อย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 
2. บูรณาการการท างานพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสรมิ 
    ใหส้ถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ 
    ตามบริบทไดเ้พิ่มขึ้น 
3. พัฒนาระบบช่วยเหลือ ก ากับ 
    ติดตาม และตรวจสอบการ 
    บริหารจัดการงบประมาณ 
    ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
1. สถานศึกษาทุกแห่งมรีะบบ 
    ประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง 
    ตามกฎกระทรวงว่าด้วย  
    หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
2. สถานศึกษาในโครงการพัฒนา 
    รูปแบบการบริหารโรงเรียน 
    นิติบุคคล มีความสามารถ 
    พัฒนารูปแบบการบริหาร 
    โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา 
    ที่เข้ารับการประเมินคณุภาพ 
    ภายนอกรอบท่ี 3 ผ่านการ 
    รับรองคุณภาพภายนอกจาก 
    สมศ. 

1.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      บริหารจัดการอย่างมคีุณภาพโดยใช้ 
      มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยการ 
มีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

1. ผลการบริหารจัดการของ 
    เขตพื้นที่การศึกษาทุกตวับ่งช้ี 
    ไดร้ะดับคณุภาพดเียี่ยมและ 
    ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.50 
2. ผลการด าเนนิงานตามค ารบัรอง 
    การปฏิบัตริาชการ (KRS) 
    คะแนนเฉลีย่รวมทกุมิต ิ
    เพิม่ขึ้น 0.50 
3. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัต ิ
    ราชการ (ARS) คะแนนเฉลี่ยรวม 
    ทุกกลยุทธเ์พิ่มขึน้ 0.50 
4. ผลการด าเนนิงานจัดการศึกษา 
    ของเขตพื้นที่การศกึษาและ 
    โรงเรยีนทุกตัวบ่งช้ีอยู่ในระดบัด ี
    ขึ้นไป 

1.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนา 
      ระบบการช่วยเหลือ ก ากับ ตดิตาม 
      ตรวจสอบการบริหารจัดกางบประมาณ 
      ที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง  
      และต่อเนื่อง 

แก้ไขปัญหาการบริหารจดัการ
งบประมาณที่ไมเ่หมาะสม ถูกต้อง 
ตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างรวดเร็ว 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 87 
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๒๑ 

 

กลยุทธ ์ จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 

กลยุทธ์ที ่4  
พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ 

(ต่อ) 

จุดเน้นที่ 3  
ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ) 
1.4 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชิดชูเกียรติ 
      โรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 
      เรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง 
      มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงอย่างจริงจังและ  
      ต่อเนื่อง 

 
 
1. ส่งเสริมใหม้ีการยกย่อง 
    เชิดชูเกียรติโรงเรียนท่ีนักเรียน 
    มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
    อัตราการออกกลางคันลดลง  
    มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
2. สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
    ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที ่
    เกี่ยวข้องกับองค์กร  
    องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องและ 
    ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

 
 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนและ  
สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น 
ได้รับการเชิดชูเกียรต ิ

2. สถานศึกษาในสังกัด บริหารจัดการศึกษา 
    โดยการมสี่วนร่วมและน าหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
2.1 สถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมให ้
      ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
      ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 
 
1.1 เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ 
      ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
      ถึงความจ าเป็นและประโยชน์ 
      ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
      อย่างแท้จริงในการพัฒนา 
      การศึกษา 
1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ 
      พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1.3 ประชาสมัพันธ์ให้สาธารณชน 
      ทราบถึงความต้องการได้รับ 
      ความช่วยเหลือของโรงเรียน 
      โดยเฉพาะโรงเรียนท่ี 
      ขาดแคลนอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล 
      ทุรกันดาร 

 
 
 
 
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ทีไ่ด้รับการช่วยเหลือจากองค์กร 
ชุมชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.2 สถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมการระดม 
      ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ 
      การศึกษา 

1. ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน 
    ให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนที่ม ี
    ความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการ 
    ศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก 
2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของผูม้ ี
    ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ที่มีการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 2.3 สถานศึกษาในสังกัด จดักระบวน 
      การเรียนการสอนตามหลักปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
จัดกระบวนการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
ที่มีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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