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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นโยบายนายกรัฐมนตรี
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ 8 การพัฒนา
และส่งเสริมในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบาย
รัฐบาล 11 ด้าน คือ
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะบุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
นโยบายที่ 4.1 จั ด ให้มี การปฏิรู ปการศึกษาและการเรี ยนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน
นโยบายที่ 4.2 ปรั บเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรี ยนรู้ สนับสนุน การศึกษา
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรี ยน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรุง และบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ กระจายอานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
นโยบายที่ 4.5 ส่งเสริ มอาชีวศึกษา และการศึ กษาระดับวิ ทยาลัยชุมชน เพื่ อสร้ างแรงงาน
ที่มีทักษะตรงตามความต้องการท้องถิ่น และตลาดแรงงาน
นโยบายที่ 4.6 พั ฒนาระบบการผลิ ตและพั ฒนาครู ที่ มี คุ ณภาพและมี จิ ตวิ ญญาณของ
ความเป็นครู ส่งเสริมให้ครูมีวุฒิตามวิชาที่ สอน ให้สามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมื อ
ช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
นโยบายที่ 4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กร
มีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 4.8 อนุรั กษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่ อนบ้าน และ
วัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียน
และประชาคมโลก
นโยบายที่ 4.9 ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ
เปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้
นโยบายที่ 8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่
เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพื่อให้ประเทศ
สามารถแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น
นโยบายที่ 8.2 เร่ งเสริ ม สร้ า งสัง คมนวัต กรรม โดยส่ งเสริ ม ระบบการเรี ยนการสอนที่
เชื่ อ มโยงระหว่ า งวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ผลิ ต ก าลั ง คนในสาขา
ที่ขาดแคลน เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้
เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา
นโยบายที่ 8.3 การปฎิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ทางานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับ
ภาค หรือกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
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นโยบายที่ 8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการ
ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นา และนวั ต กรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยมี น โยบายจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ที่เอื้ออานวย สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
นโยบายที่ 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม

2. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
จุ ด เน้ น นโยบายของรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (นายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ )
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวัน ที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ
นายอุดม คชินทร ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ
1. น้อ มน าแนวพระราชด าริ สืบ สานพระราชปณิธ านและพระบรมราโชบาย ด้ าน
การศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์
ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1.1 พระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของ สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า “1) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ
การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”
1.2 สืบสานราชปณิธานด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
1.2.1 นักเรียน
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้ าหลัง มิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้อง
ให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555)
“ครูไม่จาเป็ นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555)
“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความ
สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555)
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“ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555)
1.2.2 ครู
“เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จานวนไม่พอ
และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ ผลตามที่
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดย
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขา
ที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรักความ
เมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา”
(11 มิ.ย. 2555)
“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”
(6 มิ.ย. 2555)
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้
ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบ
ไม่ยุติธ รรม เราต้อ งเปลี่ย นระเบีย บตรงจุด นี้ การสอนหนัง สือ ต้อ งถือ ว่า เป็น ความดีค วามชอบ หาก
คนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)
“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับ ครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”
(5 ก.ค.2555)
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
กระทรวงศึ กษาธิ การจะด าเนิ นการตามแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเ ป็นจุดเน้นด้านการศึกษา
ที่จะดาเนินการ 6 ด้าน คือ
1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

20
3. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็ นกรอบในการดาเนินงาน
และสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศในช่ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลีย่ นแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
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10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 -17 ปี
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตพัฒนากาลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการ

3. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย
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พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ ฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจ และ
ความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนด
กลยุทธ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 15 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 11 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 12 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 14 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
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5) เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
6) ผู้ท่มี ีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ

4. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3
วิสัยทัศน์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นองค์กรชั้นนา คุณธรรมเป็นเลิศ บนพื้นฐาน
ความเป็นสุรินทร์ สู่สากล

พันธกิจ
1. บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่อาเภอปราสาท อาเภอสังขะ อาเภอกาบเชิง
อาเภอบัวเชด อาเภอศรีณรงค์ และอาเภอพนมดงรัก ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
มีคุณลักษณะคนดีศรีสุรนิ ทร์
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ค่านิยม

“บริหารโปร่งใส เต็มใจบริการ ทางานเป็นระบบ”

หลักการทางาน “งานได้ผล คนมีความสุข”
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทุกคน มีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
สู่มาตรฐานสากล
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
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6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. ส่งเสริมสนับสนุนทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมี
วัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
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2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 4 ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ เสมอภาค มีภูมิคุ้มกันทางสังคม และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
สู่สถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 7 พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 9 หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
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ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์
แนวทาง
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ
1. เสริมสร้างความมั่นคงของ
สืบสานพระราชปณิธานและพระบรม
สถาบันหลักและการปกครอง
ราโชบายด้านการศึกษา หรือ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กระบวนการเรียนรู้อย่างยัง่ ยืน

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้าง
วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ และความเป็น
พลเมือง
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด
ภัยพิบัติจากะรรมชาติ ภัยจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สถานศึกษาทุกแห่งมีการ
บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”
มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
2. สถานศึกษาทุกแห่งปลูกฝัง
และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย
ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
3. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความ
เป็นพลเมือง
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ

5. นักเรียนทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่
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กลยุทธ์
แนวทาง
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตาม โรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้
บริบทของพื้นที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
เช่น เขตพื้นที่ชายแดน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
1. สถานศึกษาทุกแห่ง นาหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วย ปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลาง
ระดับปฐมวัย และหลักสูตร
การปรับหลักสูตร การวัดและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนา
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเมินผลที่เหมาะสม
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ 2. สถานศึกษาทุกแห่ง จัดการ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความ เรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตาม
จาเป็นและความต้องการของ
ความจาเป็นและความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอน
3. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการ
ความสามารถด้านการใช้
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ภาษาอังกฤษ
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
อย่างน้อย 1 ภาษา
จัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
อย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและ
5. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการ
ประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพ วัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและ
และมาตรฐาน นาไปสู่การพัฒนา มาตรฐาน
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อน
6. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
เรียนรู้
ประถมศึกษาให้มีพัฒนาการทาง ทุกคน มีพัฒนาการทางด้าน
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ร่างกาย อารมณ์ จิตใจข สังคม
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้า สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การ
สู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
เรียนในระดับที่สูงขึ้น
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนรู้

แนวทาง
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถอ่านออกเขียนได้ตาม
ช่วงวัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะ การอ่าน
การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อ่านออก เขียนได้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
อ่านคล่อง เขียนคล่อง
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
8. สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรม
มีนิสัยรักการอ่าน
ส่งเสริมรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ ี่
9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
มีผลการทดสอบคะแนน
การปฏิบัติจริง (Active Learning) ความสามารถพื้นฐาน ระดับชาติ
เน้นทักษะกระบวนการให้เกิด
(NT) ด้านภาษา ด้านคานวณ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
และด้านเหตุผล ตั้งแต่ร้อยละ 50
แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
ขึ้นไป มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปี
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งใน
การศึกษาที่ผา่ นมา
และนอกห้องเรียน
10. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
สอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50
ขึ้นไป ในแต่ละกลุ่มสาระมีจานวน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผา่ นมา
11. นักเรียนทุกคน มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ
คิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผา่ น
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning)
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ 12. นักเรียนทุกคนมีสมรรถนะ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนรู้

แนวทาง
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและ
ใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี
นวัตกรรม และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น
ทวิศึกษา (Dual Education)
หลักสูตระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็น
พิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตาม
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

3. สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
13. สถานศึกษาทุกแห่งปลูกฝัง
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
14. สถานศึกษาทุกแห่ง ผลิต
จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรมห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้

15. สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตร
ทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร

16. นักเรียนทุกคนที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
17. สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ แนะนาเพื่อการศึกษาต่อและการ
และการประกอบอาชีพอย่าง
ประกอบอาชีพ
เข้มแข็งต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับ 18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
นานาชาติตามโครงการ PISA
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
(Programme for International (Programme for International
Student Assessment)
Student Assessment) สูงขึ้น
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3. สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจยั
และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

แนวทาง
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
บูรณาการแบบสหวิทยาการ
เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and
Mathematics Education :
STEM Education) เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดและการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
19. สถานศึกษาทุกแห่งส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
20. สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education) มีนวัตกรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0

21. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
มีผลงานวิจัย และนาผลการวิจัย
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา 22. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
ทุกคน มีวิจัยในชั้นเรียนและนา
การวัดและประเมิน โดยเนให้มีการ ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร
วิจัยในชั้นเรียน
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้
ศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้
ทางการศึกษาทุกคน เข้ารับการ
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ เชื่อมโยง พัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
หลากหลาย
กับการเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบ สารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลาย เช่น TEPE Online ที่ทันสมัย
(Teachers and Educational
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากร
Personals Enhancement
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการ
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1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย

2. พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพโดย
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทาง
Based on Mission and
Functional Areas as Majors)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community : PLC) การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning)
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการกาหนดแผน
อัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุ
แต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กาลังใจในการทางาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย

3. สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีแผน
อัตรากาลังในการสรรหาและบรรจุ
แต่งตัง้ ตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา
4. สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีระบบ
การประเมินและการพัฒนา
ครูผู้ช่วย
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน มีความสุขในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียน
1. ประชากรวัยเรียนภาคบังคับ
ที่มีคุณภาพ
ทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับ ทุกคน ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
มีคุณภาพและเสมอภาค
2. ร้อยละ 90 ของประชากร
วัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของ
3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เต็มตามศักยภาพในระบบดูแล
ระบบส่งเสริมความประพฤติ
ช่วยเหลือนักเรียน
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2. ลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา

แนวทาง
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน
และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
4. นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน
5. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครอง
นักเรียน
6. นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. นักเรียนทุกคน ได้รับการ
ในการจัดการศึกษาสาหรับ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
เด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียน ที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ
ราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ
เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทย
ที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน
เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
8. นักเรียนทุกคนได้รับการ
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance learning information
technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television
: DLTV)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
1. สพป.สุรินทร์ เขต 3 และ
คุณภาพชีวิต
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนา
การดาเนินชีวิต
แนวคิดแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้
2. สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตร
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริม
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งแวดล้อม
กับการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
3. สถานศึกษาทุกแห่งมีเครือข่าย
กับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย
1 เครือข่ายขึ้นไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์
แนวทาง
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี 1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการ 1. สพป.สุรินทร์ เขต 3 และ
ประสิทธิภาพ
นาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้จ่าย
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ที่มีประสิทธิภาพมีการกากับ
ประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ธรรมาภิบาล
โดยยึดธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณ
2. สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทา
และการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยเพือ่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องแนวทางการดาเนิน
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1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

2. สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

แนวทาง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ิทัล 3. สพป.สุรินทร์ เขต 3 และ
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับการ
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การจัดการศึกษา
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และ
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ในสังกัดในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละ
ตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน ประเภท มีการพัฒนาการจัด
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทาง
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่
การศึกษา
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน),
โรงเรียนคุณธรรม
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ 5. ร้อยละ 100 สถานศึกษา
ภายในของสถานศึษาให้เข้มแข็ง
ในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผล
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 6. สพป.สุรินทร์ เขต 3 และ
และองค์คณะบุคคล บุคคล ที่มี
สถานศึกษาทุกแห่ง มีการยกย่อง
ผลงานเชิงประจักษ์
เชิดชูเกียรติสถานศึกษา
องค์คณะบุคคล บุคคล ที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
1. เขตพัฒนาพื้นที่การศึกษา
เขตพัฒนาการศึกษา และ
และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
สถานศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
(School-based Management) อย่างเข้มแข็ง
เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผน 2. สพป.สุรินทร์ เขต 3
บูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ
มีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สานักงานศึกษาธิการภาค
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2. สร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

แนวทาง
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย เช่น เขตพัฒนา
การศึกษา, การจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
(ทวิศึกษา), การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
ภาคบังคับ, ชมรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน
ด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล
ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีเครือข่าย
สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา จานวน
4 เครือข่าย

4. สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีการสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ
1. สถานศึกษาทุกระดับส่งเสริม
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และสาธารณชนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการ
จัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน การกากับ
ดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงาน 2. สถานศึกษาทุกแห่ง มีการ
ทางการศึกษา ให้คัดเลือกผู้เรียน ประสานข้อมูลกับสถาบัน หรือ
เข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หน่วยงานทางการศึกษาในการ
หลากหลาย
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธีการที่หลากหลาย

