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ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  2560  ขึ้นโดยมีกำรวิเครำะห์ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
ก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำน และให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติ เพ่ือร่วมกัน
บริหำรและด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมภำรกิจขององค์กรและโรงเรียนให้บรรลุผลส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ ภำยใต้กำรประสำนควำม
ร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งใช้
เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรติดตำมประเมินผล  เพ่ือร่วมกันด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง  
เป็นธรรมและมีคุณภำพได้มำตรฐำน พร้อมทั้งเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  2560  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2560  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต 2  ประกอบด้วยสำระส ำคัญ  4  ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนที่  1  สภำพทั่วไปและสภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  ส่วนที่  2  ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
  ส่วนที่  3  นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  
   ส่วนที่  4  แผนงำนโครงกำร 
  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต  2  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้
ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  ท ำให้เอกสำรเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์  และสำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร  ให้เกิดประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  และมุ่งสู่กำร
บรรลุวิสัยทัศน์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต  2  อันจะน ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรศึกษำของประเทศไทย  ส่งผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข   
  
 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 
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ส่วนที่ 1    
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546 มาตรา 13 และ
มาตรา 14 ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาสี่ปีของการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรี  และเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้
ประกาศใช้  ซึ่งส่วนราชการต้องน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินมาใช้เป็นกรอบส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 4 ปี ของส่วนราชการต่อไป เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  อย่างเป็นรูปธรรม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2559 – 2562  ขึ้นโดยได้วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงาน ให้องค์กรและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันบริหารและด าเนินงานจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามภารกิจขององค์กรและโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้  ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ภายใต้การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามประเมินผล  เพ่ือร่วมกัน
ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง เท่าเทียมกัน เป็นธรรมและมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
สภำพทั่วไป 
 
  ด้ำนกำยภำพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่ส าคัญ คือ จัดการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 5 อ าเภอ ของ
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อ าเภอตากใบ  อ าเภอสุไหงโก-ลก   อ าเภอแว้ง  อ าเภอสุไหงปาดี  และอ าเภอสุคิริน  
 
   สภำพภูมิศำสตร์ 
 ภูมิประเทศ : พ้ืนที่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นป่าและภูเขา ซึ่งมีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จด
เทือกเขาสันกาลาคีรี  ซึ่งเป็นพรมแดนไทย-มาเลเซีย  ลักษณะของพ้ืนที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศ
ตะวันออก พ้ืนที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณติดกับอ่าวไทย  โดยเฉพาะอ าเภอตากใบ  และมีที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ า 
2  สาย  คือ  แม่น้ าสุไหงโก-ลก   และแม่น้ าตากใบ มีพ้ืนที่พรุประมาณ  200,000  ไร่ 
 ภูมิอำกำศ : เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลออกเป็น 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฝนตกชุกในช่วง เดือน
พฤศจิกายน – มกราคม ฤดูร้อน อยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
 
  สภำพสังคม เศรษฐกิจ กำรปกครอง 
  สภำพสังคม  :  ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 85 นับถือศาสนาอิสลาม การติดต่อสื่อสารในชีวิต ประจ าวันใช้
ภาษามาลายูท้องถิ่นปนกับภาษาไทย     
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 เศรษฐกิจ : รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลักคือ การ
ท าสวนยางพารา การปลูกผลไม้ การท านา การท าสวนมะพร้าว การประมง และการเลี้ยงสัตว์  
 กำรปกครอง  : ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอตากใบ อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอแว้ง อ าเภอสุไหงปาดี อ าเภอสุคิริน  
 
อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  2 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 2  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้  
  1.  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.  ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9.  ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต  2 
 
 

 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ   

นรำธิวำส เขต 2 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบรหิารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และ 
 ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

 
สถำนศึกษำ   118  แห่ง 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  16  ศูนย์ 
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ข้อมูลพื้นฐำน 
  
ศูนย์อ ำเภอและศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ออกระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ว่าด้วยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล  และการ
บริหารทั่วไป  และในการด าเนินการตามระเบียบดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 
2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ าเภอและศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเพ่ือกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 
4 ด้าน จ านวน  16 ศูนย์ แยกเป็นอ าเภอสุไหงโก-ลก จ านวน 2 ศูนย์ อ าเภอแว้งจ านวน  4  ศูนย์  อ าเภอตากใบ
จ านวน  4  ศูนย์  อ าเภอสุไหงปาดีจ านวน  4  ศูนย์  และอ าเภอสุคิริน  จ านวน  2  ศูนย์ โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ศูนย์เครือข่าย  ดังนี้ 
 
 3. ข้อมูลศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ   
 

ที ่ ศูนย์เครือข่ายอ าเภอ/สถานศึกษา 
จ านวน 

สถานศึกษา 
ที่ตั้งศูนย์ 

 อ ำเภอสุไหงโก-ลก มี  2  ศูนย ์ 13 ร.ร.บ้ำนสุไหงโก-ลก 
1. บึงรำมิง  7 รร.ร.บ้ำนมูโนะ 
2. พิกุลทอง  6 ร.ร.บ้ำนสุไหงโก-ลก 
 อ าเภอแว้ง มี  4  ศูนย ์ 27 ร.ร.บ้านแว้ง 
1. เมืองทอง   5 ร.ร.บ้ำนกูวำ 
2. กำยูคละ-เอรำวัณ  9 ร.ร.บ้ำนแอแว 
3. แว้งพัฒนำ  7 ร.ร.นิคมสร้างตนเองแว้ง 
4. ฮำลำบำลำ  6 ร.ร.บ้านบูเกะตา 
 อ ำเภอตำกใบ  มี  4  ศูนย ์ 31 ร.ร.วัดชลธาราสิงเห ฯ 
1. กุเรำทอง   7 ร.ร.บ้านศาลาใหม่ 
2. ไพรวัน   7 ร.ร.บ้านกูบู 
3. คุรุพลังตำกใบ  10 ร.ร.วัดโคกมะม่วง 
4. มิตรภำพ   7 ร.ร.วัดเกษรตรธิการาม 
 อ ำเภอสุไหงปำดี  มี  4  ศูนย ์ 32 ร.ร.บ้านโคกตา 
1. สันติ  6 ร.ร.บ้านสากอ 
2. กำรเวก  9 ร.ร.บ้านกูวา 
3. ฉัตรวำริน  11 ร.ร.บ้านโคกตา 
4 ธัญญธำรำ  6 ร.ร.วัดประชุมชลธารา 
 อ ำเภอสุคิริน มี  2  ศูนย์ 15 ร.ร.นิคมพัฒนา 2 
1. ธำรทอง   7 ร.ร.รักไทย 
2. ศรีสังวำล   8 ร.ร.นิคมพัมนา 6 
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ข้อมูลทำงกำรศึกษำ       
 
  1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดแยกเป็นรายอ าเภอ  (ข้อมูล ณ  10  มิ.ย.  2558) 
 

อ าเภอ จ านวนโรง 
ตากใบ 31 
แว้ง 27 
สุไหงโก-ลก 13 
สุไหงปาดี 31 
สุคิริน 15 

รวม 117 
 
 2.  ระดับการศึกษาที่เปิดสอน  (ข้อมูล ณ  10  มิ.ย.  2558) 
 

ประเภทที่เปิดสอน จ านวนโรง 
ระดับประถมศึกษา 99 
ระดับขยายโอกาส 18 
   
  3.  ขนาดโรงเรียน  (ข้อมูล ณ  10  มิ.ย.  2558) 
 

ที ่ ขนาดโรงเรียน จ านวน 
1. ขนาดเล็ก 23 
2. ขนาดกลาง 86 
3. ขนาดใหญ่ 7 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ 1 

 
 4.  จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู  แยกเป็นรายอ าเภอ  (ข้อมูล ณ  10  มิ.ย.  2559) 
 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน 
โรงเรียน 

ระดับ 
รวม 

ก่อนประถม ประถม ม.ต้น 
1. ตากใบ 31 1,861 6,870 456 9,187 
2. แว้ง 27 1,592 5,024 149 6,765 
3. สุไหงโก-ลก 13 921 4,073 507 5,501 
4. สุไหงปาดี 32 1,408 4,988 119 6,515 
5. สุคิริน 15 735 2,405 297 3,437 

รวม 118 6,517 23,360 1,528 31,405 
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5. จ านวนนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2558 และศึกษาต่อปีการศึกษา 2559 
 

ที ่ ระดับชั้น นร.ต้นปีการศึกษา นร.ที่เรียนจบ นร.ที่ศึกษาต่อ อัตราการเรียนต่อ(ร้อยละ) 
1. ชั้น ป. 6 3,611 3,408 3,408 100.00 
2. ชั้น ม. 3 377 299 297 99.33 

รวม 3,988 3,707 3,705 99.95 
 
6. จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559  
 

ที ่ อ าเภอ 
ฐานะ
ยาก 
จน 

มี
ปัญหา
ครอบ 
ครัว 

สม
รถ
แล้ว 

มี
ปัญหา
การ

ปรับตัว 

ต้อง 
คดี/
ถูก
จับ 

เจ็บ 
ป่วย/
อุบัติ 
เหตุ 

อพยพ
ตาม 

ผู้ปกครอง 

หา
เลี้ยง
ครอบ 
ครัว 

กรณี 
อ่ืน 
ๆ 

รวม 

 ตากใบ 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 
 แว้ง 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
 สุคิริน 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
 สุไหง

โก-ลก 
0 0 0 1 0 0 7 0 0 8 

 สุไหง
ปาดี 

0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

รวม 0 0 0 2 0 0 13 0 0 15 
 
   
 



ส่วนที ่ 2      
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 - 2563 “มั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน” 
  ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหางบประมาณ
เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา วิสัยทัศน์“มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมี เกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้อง
กันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีความมั่นคง หมายถึง การมี
ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้ง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมส าหรับวัยเกษียณ  
  ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นไม่มี
ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่องไป 
ได้แก่ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน  ทุนที่ เป็น เครื่ องมือเครื่ องจักร ทุนทางสั งคม และ  
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชี วิตของประชาชน  
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภค  
เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบี ยบของประชาคมโลก ซึ่ ง เป็นที่ ยอมรับร่ วมกัน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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นโยบายของนายกรัฐมนตรี 
  ในค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้ประโยชน์ 
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ  
  1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
3)การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้  
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน 6)การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
     - จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
     - ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ของผู้ เรียน และลักษณะของพ้ืนที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
     - ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา สู่
สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
     - ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตามความ
ต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
     - พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม ให้ครูมีวุฒิ
ตามวิชาที่สอน ให้สามารถน าเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     - ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     - อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก 
     - ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปิดพ้ืนที่สาธารณะ ให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 
    - สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพ่ือให้ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้า
ทัดเทียมประเทศอ่ืน 
   - เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับ
การท่องจ า อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและ
สถานศึกษา 
   - การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานวิจัยและพัฒนา ไปต่อ
ยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
ความต้องการของท้องถิ่น และน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 
   - ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ืออ านวย สร้างโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ 
   - ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา 
และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม 
นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษาไว้อีก 10 ข้อ 
คือ  
      1) ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป  
     2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
     3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
     4) เร่งปรับหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
    5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC ให้ทันปีนี้ ช่วย
แก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้  
    6) ปรับหลักสูตร ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข  
    7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก  
    8) ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
    9) น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
  10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายด้านการศึกษา  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยมีจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 2 ส่วน ดังนี้ 
  1. กระแสพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
    “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง” 
     “ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
     “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
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  2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 10 ข้อ 
      จากจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา 
ดังนี้ 
 
นโยบายทั่วไป 
     1. การจัดท าแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่ เข้าใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง เพ่ือให้
บรรลุผลงานหลัก มีฐานข้อมูลที่แน่น 
     2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล หาปัญหาที่ผ่านมาท าไมท าไม่ส าเร็จ 
     3. แผนงาน/โครงการพระราชด าริ โครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง เป็นด าริของ
พระองค์ใด กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร 
     4. งบประมาณ งบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรก การเสนอของบกลางให้เฉพาะที่จ าเป็น การ
บริหารงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบูรณาการงบประมาณ 
     5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วย มีแผนการประชาสัมพันธ์ 
     6. อ านวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้รับผิดชอบ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น ระยะยาว 
รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน 
     7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร 
     8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ต่างๆ ของแต่ละแท่ง เข้ามาท างาน 
ทบทวนบทบาทหน้าที่สิ่งใดท่ีต้องรู้และยังไม่รู้ มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่ 
     9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา 
     10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
     11. ให้มีการน า ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง ด าเนินการศูนย์ศึกษา
ทางไกล  (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 
     12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 
     13. ให้ความส าคัญกับบรรยากาศในการท างาน ให้ความส าคัญกับธงชาติ ความส าคัญในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ทุกระดับในเขตพ้ืนที ่การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ 
     14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนของครู เพ่ือให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน
ของนักเรียนอย่างจริงจัง 
     15. การประเมินเพ่ือความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้และคุณลักษณะและ
ทักษะชีวิต 
     16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอน การนาเด็กนักเรียน ครูออกนอกห้องเรียน 
 
นโยบายด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
  1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
     - ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค าโดยใช้แนว
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 
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     - ก าหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง เขียน
คล่อง 
   2. การดูแลเด็กออกกลางคัน 
     - การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็กจบ
ออกไปต้องมีระบบติดตามดูแลและหากเด็กออกไปท างานที่ใดต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ กศน. 
  3. ปรับปรุงหลักสูตร 
     - การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้วไป
จัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก 
     - ไม่ใช่การเรียนเพ่ือมาสอบอย่างเดียว 
     - ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจ า 
  4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
     - การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 
     - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกล
กังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
  5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     - การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV 
  6. การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน 
     - การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการศึกษากับ
ภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม อาจ
จัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
  7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
     - ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุ มีผลใน
การแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะท าให้เกิดความเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี 2) ระบบการซ่อม
บ ารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการ
ตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้การบ ารุงรักษา มีความต่อเนื่อง และ 3) 
การจ าหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน 
  8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ 
     - ให้ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ 
     - การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจ านวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบแก้ไข
ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต รู้จัก
ใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันต้องสร้างจิตส านึกในการใช้จ่ายให้กับ
ลูกหลานของตัวเองด้วย 
  9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 
     - ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและทุก
สังกัด 
     - ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 38,000 
แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียน 
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แนวทางการท างาน เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด   
     2. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา 
     3. Lively ท างานแบบมีชีวิตจิตใจ 
 
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
  1. ครู เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ โดยมีแนวทาง
ด าเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย พ่ีเลี้ยงพัฒนา
ครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น  
  2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่ า โดยใช้  
แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL  
ทวิศึกษา การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น  
  3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ 
ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง โดย
ใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์
การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีเป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
  4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละ
ระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน ก าหนดแนวทาง
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ าชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมิน
หรือประกันคุณภาพ เป็นต้น  
  5. ICT เพ่ือการศึกษา เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต้น 
  6. การบริหารจัดการ เพ่ือให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน การก ากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพื้นที่ 
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นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ  
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผน
อนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติเป็นหลัก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  
  1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ์ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
  2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และ 
ด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน  
  3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน 
การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
  4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้างความ
มั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ  
  5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็นอย่าง
ดี  
  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน การสอน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  
  7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร 
เกีย่วกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  
  8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงานสามารถใช้เครือข่าย
การพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  
  9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น  
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ 
และความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่  
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  10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษา น าการ
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น  
  11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง
มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดองค์ประกอบนโยบาย เพ่ือพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้  
วิสัยทัศน์  
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของ ความเป็นไทย  
 
พันธกิจ  
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการการจัดการศึกษา  
 
เป้าประสงค์ 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
และมีคุณภาพ  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และ กระจายอ านาจและ ความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ที่เหมาะสมตาม
บริบทของพ้ืนที ่ 
 
กลยุทธ์ 
  จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้  
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  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้นฐาน  
  เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ  
  กลยุทธ์ 
  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
     1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
       1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา  
        1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมี
จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
       1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป  
       1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย  
       1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา  
   1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
       1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ ความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
       1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลย ีนวัตกรรม และ สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้ ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 
       1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
       1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับชาติ (NT, O-NET) และ
ระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  
       1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  
 2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม 
และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการกา
กับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
    2.3 ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่ม โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค  
  เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา  
ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
  กลยุทธ์  
 1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ มุ่งสู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต าบล  
    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดการศึกษา
วิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น  
    1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบ
เพ่ือความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก  
    1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง ชายแดน เกาะ
แก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
    2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่าย สหวิชาชีพทุกระดับ  
    2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 เป้าประสงค์ที่ 3 คร ูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
 เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
  กลยุทธ์  
 1. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
    1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน  
    1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ านวนครูไม่
เพียงพอ  
    1.3 ก าหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา ในโรงเรียนของตน และ
ประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครู ไม่เพียงพอ  
    1.4 ประสานและส่งเสริมการท างานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ  
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 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
    2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิดแบบ
ต่างๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สามารถน ามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล  
    2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ใน
การพัฒนา  
    2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
    2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู ้การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู ้ 
    2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
    2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่มี
ความต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ  
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 
  4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
    4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ  
    4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน และชุมชน  
    6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย โอน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
    6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรียนรู้ ที่มี
ความแตกต่างหลากหลายได ้และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
  เป้าประสงค์ที่ 4 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
  เป้าประสงค์ที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอ านาจ 
และความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  
  เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
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  กลยุทธ์  
 1. กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  
    1.1 ส่งเสริม สนับสนุนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    1.2 บูรณาการการท างาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริม ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมขึ้น  
    1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
    1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
    1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
    1.6 พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
    1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
    2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการบริหาร จัดการศึกษา
ร่วมกัน  
    2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
       2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษา  
        2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือ
สถานศึกษา  
 3. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 4. ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผล
การด าเนินงาน  
    4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงานเชิง
ประจักษ์  
    4.2 สร้างแรงจูงใจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิง
ประจักษ์  
    4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง 
แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ และระดับต าบล  
    5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
    5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล (Educational Maps)  
 
  ผลผลิต  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้  
     1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
    2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
    3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
    4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
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    5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 
  โดยมีหน่วยงานก ากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ซึ่งมีสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ ตอบสนองสภาพ
ปัญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล 
 
จุดเน้น  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ทีส่อดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
  1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา  
 6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
  จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
  1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  
 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
 1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
 2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่
สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้  
 2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขยีนคล่อง  
 2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพิ่มข้ึน  
 2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน  
 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับ 
การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพ่ือการมีงานท าในอนาคต  
 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย  
 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
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  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
 3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
 3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท างาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เป็น
รายบุคคล ได้แก่  
 4.1 ผู้พิการ  
 4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพ้ืนที่พิเศษ  
 4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
 4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน  
 4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  
  ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 - โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 - สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
 - ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV  
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล  
  - ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย  
 - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้  
 - ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง  
 - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
 - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6  
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  
 - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคต  
 - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะการใช้
เทคโนโลยี  
 - ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ  
 - ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส านึก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
 - ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย  
 - ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  
  4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา  
 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทันสมัย  
 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของ
โรงเรียน  
 1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
 1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่น 
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
 4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  
  ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา  
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
 - ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
 - ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจ าต าบล 
โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีข้ึนไป  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการปฏิบัติงาน  
 - ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ  
 4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 - คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
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  จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
  1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
  ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ  
 2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  
  จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  
  ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  
  จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
 2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  
 
ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
 1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
 2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน  
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
 4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  
  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน  
 1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับการแก้ไข  ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  
 1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
 1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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 1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับต าบล  (Educational 
Maps)  
 1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
 1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  
 1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
 1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
 1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ ์ 
 1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา  
 2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
 2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ  
 1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน  
 - สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม  
และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
 - สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่
ก าหนด  
 - ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 - ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  
 - รอ้ยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระดับดีมากข้ึนไป  
 - เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  
 - ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง  
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 - สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 - หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 - ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนาผลการวิจัย ใช้
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  
 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 - ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษา  
 - สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 



ส่วนที่ 3    
นโยบาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปี 2560 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  ได้ก ำหนดทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และ
มำตรกำร   ซึ่งมีสำระส ำคัญ  ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2  มีคุณภำพ
และมำตรฐำนระดับชำติ มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
  3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ 

ค่านิยมองค์การ (SPECT) 
 

 มีจิตรบริกำร  (S = Service mind)     
 บริหำรมุ่งผลสัมฤทธิ์  (P = Performance base management) 
 เน้นประสิทธิภำพและประสิทธิผล  (E = Efficiency effectiveness) 
 บนควำมถูกต้อง  (C = Correct) 
 โปร่งใส  (T = Transparency) 
 

เป้าประสงค์ 
     1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยและได้สมดุล และ
นักเรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมต่ำงช่วงวัยและมีคุณภำพ 
    2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอ
ภำค  
    3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรม
กำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
    4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
กำรศึกษำภำคบังคับให้มีคุณภำพระดับชำติสู่มำตรฐำนสำกล 
    5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบูรณำกำรกำรท ำงำน เน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมกระจำย
อ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ  
    6. ผู้เรียน ครู และบุคลกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
 

กลยุทธ ์
  1.  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
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 2.  กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำภำคบังคับให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มศักยภำพและมีคุณภำพ 
 
 3.  กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4.  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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จุดเน้นที่  1  ด้านผู้เรียน 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. นักเรียนมี
สมรรถนะส าคัญสู่
มาตรฐานสากล 

1. เสริมสร้างความสามารถดา้นภาษา (Literacy)  
ด้านค านวณ (Numeracy) และดา้นการใช้เหตผุล 
(Reasoning Ability) สู่การยกระดับผลการ
ประเมินระดับชาติ (National Test) 

1. วิจัยพัฒนาเพื่อเสรมิสร้างความสามารถด้านภาษา  ด้านค านวณ และด้าน
การใช้เหตุผล 
2. พัฒนาเทคนิคการวัด และประเมินผล 
3. สร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนนักวัดและประเมินผลฯ แห่งประเทศไทย 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ด้าน
ความสามารถทางภาษา ดา้นค านวณ และด้านการใช้
เหตุผล  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 

2. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคม
ศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

1. เร่งรัดคณุภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้  และส่งเสรมิการอ่านให้
เข้าถึงนักเรียนทุกกลุม่เป้าหมาย และเร่งปัญหาการอ่านของนักเรียน 
2. เสริมสร้างความสามารถ ทักษา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เน้น Collaborative Problem Solving 
3. เสริมสร้างความสามารถและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแ์ละการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจดักิจกรรทีม่ีประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่ม
สาระ  เผยแพร่ใหค้รูน าไปปรับการเรียนการสอน 
5. ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้
นักเรียนตระหนักและเขา้ใจรากเหง้าความเป็นชาติไทย  ความเป็น
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข และวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย 
6. พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลทั้งระบบ ท่ีเน้นการสร้างข้อสอบเชิง
คิดวิเคราะห์ และการประเมินผ่านระบบออนไลน ์

ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ของ
ผลการท าสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม          โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3 

3. เร่งรัดความสามารถและทักษาทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

1. ปรับการเรยีนเปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษให้เน้นทักษะการสื่อสาร 
2. ส่งเสรมิสถานศึกษาจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/ 
ทางเลือกที่เหมาะสม 
3. ใช้สื่อและโปรแกรม ICT เป็นตวัขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน 
4. จัดระบบเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งกลไกการปฏิรูปการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันผลติคร/ู หน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ 
 

1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ  จ าแนกระดบั 
   - โรงเรียนทีม่ีความพร้อมสูง เพิม่ขึ้น  ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 5 
   - โรงเรียนทีม่ีความพร้อมปานกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 
   - โรงเรียนทีม่ีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-5 
2. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
   - โรงเรียนทีม่ีความพร้อมสูง ร้อยละ 80 
   - โรงเรียนทีม่ีความพร้อมปานกลาง  ร้อยละ 50 
   - โรงเรียนทีม่ีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30 
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จุดเน้นที่  1  ด้านผู้เรียน 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4. เร่งรัดสถานศึกษาให้มีความทดัเทียมสู่

ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 
 

1. เสริมสร้างนักเรียนให้มลีักษณะผู้น าแห่งอาเซียน 
2. พัฒนาด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดการเรยีนรู้ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
3. ขยายโรงเรยีนศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมภิาค 

- นักเรียนทุกคนท่ีไดร้ับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้น า
นักเรียนอาเซยีน 
- ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานสากล 
- จ านวนโรงเรียนศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพิ่มขึ้นครบทุก
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

5. ปรับหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ทบทวนหลักสูตรในเรื่องเป้าหมาย โครงสร้างเวลาเรยีน สาระการเรียนรู้ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. ปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนให้เช่ือมโยงตั้งแตร่ะดับห้องเรียน  
ระดับชาติ  และระดับนานาชาต ิ
4. จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมิน 

- มีแนวปฏิบัติในการบริหารจดัการหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ 
- มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมนิผลการเรยีนให้
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ และระดบั
นานาชาติ 
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ  (ส่วนใหญ่เป็นครู
และศึกษานิเทศก์) ทุกคน มีความเข้มแข็งด้านการ
ประเมิน 

2. นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม                
รักสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ
ในความเป็นไทย              
ห่างไกลยาเสพติด มี
คุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคม          
ที่เหมาะสม 
 

1. เร่งรัด  ส่งเสริม  สนับสนุน  การน าค่านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการสู่การพัฒนาผูเ้รียนในรูปแบบ
ต่างๆ 
 

1. ก าหนดจุดเน้นค่านยิมหลักคนไทย 12 ประการ ให้สอดคล้องกับช่วงวัย
แต่ละระดบัช้ัน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา 
2. สร้างความตระหนักและเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ผ่าน
สื่อท่ีหลากหลาย 
3. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคณุธรรมให้เข้มแข็ง และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
4. ส่งเสรมิการจดักิจกรรม/ค่ายนกัเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชน
คนดีของแผ่นดิน กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปช่ัน จัดฝึกอบรม ปปช. สพฐ. น้อย  
ค่ายประวตัิศาสตร์  ค่ายดนตรี/ศลิปะ  กิจกรรรมสภานักเรียน  ชุมนุมต่างๆ 
ที่ส่งเสรมิการบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สังคมในโอกาสต่างๆ  
5. พัฒนาครูและบุคลากร ใหส้ามารถจัดกิจกรรม/ค่าย เพื่อปลูกฝังค่านิยม
หลักเข้าสู่ห้องเรียนใหไ้ด้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนมคี่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วง
วัย 
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จุดเน้นที่  1  ด้านผู้เรียน 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับ             
การส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

1. พัฒนาและส่งเสริมคนพิการใหส้ามารถพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศคนพิการ 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อให้           คน
พิการมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของผูเ้รียนเป็นรายบคุคลเต็มตามศักยภาพ 
 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการได้รับโอกาสให้สามารถ
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผา่นการพัฒนาตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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จุดเน้นที่  2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ครุได้รับการ
พัฒนาความรู้และ
สมรรถนะผ่านการ

ปฏิบัติจริง และความ
ช่วยเหลืออย่าง

ต่อเนื่อง 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์
ความรู้และสรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 

1. พัฒนาครูกลุ่มสาระคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และภาษาไทย ให้
มีความรูต้ามกลุ่มสาระ (ครูผูส้อน 4 กลุ่มสาระ x 118  โรงเรียน) 
2 พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถนิเทศช่วยเหลือครูให้สามารถจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

1. ครูกลุ่มเปา้หมาย มีองค์ความรูต้ามเนื้อหาท่ีก าหนดใน
ระดับดีขึ้นไป 
2. ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ  สามารถนิเทศ
และช่วยเหลือครูใหส้ามารถจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนได ้

2. ส่งเสรมิและสนับสนุน ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง 
(ID Plan) 

2. สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาตนเอง 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง 

2.พัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษากลุม่ที่มี            
ความจ าเป็นต้องได้รบั 
การพัฒนาเร่งด่วน 

1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ าได้รับ การพัฒนา 
2. พัฒนาการบริหารวิชาการในศตวรรษท่ี 21 
(ส าหรับโรงเรยีนที่มีผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนสูง) 

1. สร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ PLC(Profesional  Learning  Community) 
2. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรยีนในฝัน และโรงเรยีนดี
ประจ าต าบล 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากลุ่ม 
10% ล่าง ไดร้ับการพัฒนา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ าต าบล)  มีความรู้  
ความสามารถในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษท่ี 21 ใน
ระดับดีขึ้นไป 

3.ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาท่ีเป็น
มืออาชีพ             มี
ผลงานเชิงประจักษ์ 
ได้รับการยกย่อง               
เชิดชูเกียรติอยา่ง
เหมาะสม 

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ไดม้าตรฐานและมี
ความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ และความ
ภูมิใจในการมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานแบบมือ
อาชีพ 

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจ และคดัเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ ์

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบตัิงานเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกยอ่งเชิดชูเกียรติทุกคน 
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จุดเน้นที่  2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
4. องค์กรและคณะ
บุคคล  ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเตรียมและการ
จัดสรรครู ตระหนัก
และด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
บรรจุใหม/่ย้ายไป
บรรจุ มีความสามารถ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

1. องค์กรและคณะบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อ
สร้างความตระหนักจิตส านึก ความรับผดิชอบ                    
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน 
ชุมชนและสังคม  โดยมรีะยะเวลาด าเนินการ            
ที่ชัดเจน 

1. พัฒนาองคค์ณะบุคคลใหส้ามารถปฏิบัติงาน ได้ตามภารกิจ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบก ากับ ติดตามการบริหารบุคคล ให้มีประสิทธิภาพในทุก
ระดับ 

1. คณะอนุกรรมการข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา  มีการบริหารงานบุคคลเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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จุดเน้นที่  3  ด้านการบิหารจัดการ 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1 สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบริหาร
จัดการ โดยมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์ เนน้การ
กระจายอ านาจ การ

มี ส่วนร่วม และ            
การรับผิดชอบต่อ
การด าเนินงาน 
(Participation  

and 
Accountabilit) 

1. ส่งเสรมิการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
เน้นการกระจายอ านาจ การมสี่วนร่วมและมีความ

รับผิดชอบ ในทุกระดับและเน้นการมีส่วนร่วม   
ขององค์คณะบุคคลที่เกีย่วข้องอย่างเข้มแข็งและ

เป็นกัลยาณมติร 

 

1. เร่งรัดให้หน่วยงานทุกระดับด าเนินการตามมาตรการเพิม่ประสิทธิภาพ
การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด 

1. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 87 

.2. ส่งเสรมิการจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสนับสนุนการเข้าถึงและไดร้ับ
โอกาส   ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และเป็นธรรม 

2. สถานศึกษาทุกแห่ง  ในโครงการพัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรยีนนิติบุคคล  มีความสามารถพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ วิธีการ แนวปฏิบัติ ประกาศกฎกระทรวงที่ไม่
สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้เกิดความคล่องตัวและสามารถก าหนด
ผู้รับผิดชอบได้อย่างแท้จริง 
4. สร้างความเชื่อมโยงของระบบข้อมูลสารสนเทศ   ทุกระดับตามมติิการ
กระจายอ านาจ 4 ด้าน   (วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และบริหาร
ทั่วไป) 
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จุดเน้นที่  3  ด้านการบิหารจัดการ 

จุดเน้น แนวทาง กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2. สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา จัด
การศึกษา อย่างมี

คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

1. ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนและเพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐาน
เขตระดับดมีากขึ้นไป ร้อยละ 80 

2. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษา  มีระบบ
ประกันคณุภาพภายใน   ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา          
พ.ศ.2553 

2.1 ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผล   การประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกนัคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

 

2.2 วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีคณุภาพ เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

3. ส่งเสรมิให้มีการแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลโดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สถานศึกษาไดร้ับ
การรับรองคณุภาพภายนอกจาก สมศ. 

3.1 จัดท าแผนพัฒนารายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆ 
ส าหรับโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก 

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาท่ีเข้ารบัการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบ 3  ผ่านการรับรองคณุภาพภายนอกจาก 
สมศ. 

4. ส่งเสรมิให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชิดชู
เกียรติ  โรงเรียนที่นักเรียนทีผ่ลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคนัลดลง / มี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง 

4.1 คัดสรรนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมี ผลงานดเีดน่ให้ได้รับการเชิดชูเกียรต ิ

โรงเรียนในสังกัดมผีลงานท่ีเป็นเลศิ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  4 
แผนงาน/โครงการ 
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1.  แผนงาน พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง การบริหารจัดการ   
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(Area based)  งบด าเนินงาน  จ านวน 2,000,000 บาท 
สรุปได ้ดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. ค่าอาหารท าการนอกเวลา 110,000  
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรม กตปน. 70,000  
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 404,000  
4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000  
5. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 80,000  
6. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 15,000  
7. ค่าวัสดุส านักงาน 80,000  
8. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 570,000  
9. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000  
10. ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 20,000  
11. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50,000  
12. ค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจ 13,000  
13. ค่าไฟฟ้า 307,400  
14. ค่าน้ าประปา 40,000  
15. ค่าโทรศัพท ์ 65,600  
16. ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000  

 รวมงบประมาณ 2,000,000  
 
2.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
ด าเนินการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  จ านวน  6,000,000  ล้านบาท   ดังรายละเอียด ดังนี้ 
      2.1 สรุปเป็นแผน/งบประมาณ   

ที ่ แผนงาน งบประมาณ 
1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างควรามสามารถในการแข่งขันของประเทศ 35,500 
2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4,162,234 
3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดตาเสพติด 234,000 
4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,441,266 
5 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 100,000 
6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 27,000 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000,000 
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      2.1 สรุปเป็นแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/กลุ่มทีร่ับผิดชอบ  
 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
1. แผนงาน
พ้ืนฐานด้าน
การสร้างคว
รามสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 

1.วิจัยเพื่อขีดความสามารถครูและบุคลากร  35,500 นิเทศ ฯ  

2. แผนงาน
พ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 45000 นิเทศ ฯ 
3. สนับสนุนสร้างความเข็มแข็งโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัย 

106980 นิเทศ ฯ 

5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา 640400   
7. การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินฯ 75000  
9. ติดตามและตรวจสอบ 53100  
10. พัฒนาศักยภาพประเมินคุณภาพผู้เรียน 23000  
11. ยกระดับคุณภาพPISA 230000  
12. พัฒนาระบบวัดฯ/การวัด/เด็กดี 50000  
13. ยกระดับ NT/O-NET 245000  
14. การอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร -อ่านเข้าใจ 195000  
15. bootcamp  420000  
16. ยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ 30000  
17. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 130000  
18. สังคมศึกษา 63000  
20. พัฒนาต้นแบบ รร. 100000  
21. ฝึกครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคม
อาเซียน 

88900 บริหารงานบุคคล 

 22. พัฒนาระบบนิเทศ 5000 นิเทศ ฯ 
 23. ตรวจประเมินผลงานเพ่ือให้มีและเลื่อนเป็น

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
524100 บริหารงานบุคคล 

 26. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30000 นิเทศ ฯ , ส่งเสริม 
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แผนงาน โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
 27. ช่วยเหลือนักเรียน 66000 ส่งเสริม ฯ 
 28. เศรษฐศาสตร์อาเซียน 41300 นิเทศ ฯ 
 29. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 130000 นิเทศ ฯ 
 31. โรงเรียนในฝัน 303000 นิเทศ ฯ 
3. แผนงาน
บูรณาการ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

32. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
Boot Camp 

150000 นิเทศ ฯ 

33. การอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร -อ่านเข้าใจ 173000 นิเทศ ฯ 
34. สวก. 214900 นิเทศ ฯ 
37. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ STEM 92000 นิเทศ ฯ 
39. ติดตามประเมินผล 3000 นิเทศ ฯ 
40. ศตวรรษท่ี 21 233800 นิเทศ ฯ 
41. สกบ. 50000 นิเทศ ฯ 
43. สวก. 70000 นิเทศ ฯ 
44. การทดสอบ NT 123116 นิเทศ ฯ 
45. การประเมินอ่านออก 144450 นิเทศ ฯ 
46. ยกระดับ NT/O-NET 120000 นิเทศ ฯ 
47. สพก. 67000 นิเทศ ฯ 

4. แผนงาน
บูรณาการ
ป้องกัน 
ปราบปราม 
และ
บ าบัดรักษาผู้
ติดตาเสพติด 

48. ยาเสพติด 234000 ส่งเสริม ฯ 

5. แผนงาน
บูรณาการ
ป้องกัน 
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

49.  สนก. 27000 ส่งเสริม ฯ 
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แผนงาน โครงการ งบประมาณ กลุ่มที่รับผิดชอบ 
6. แผนงาน
บูรณาการ
บริหารจัดการ
ขยะและ
สิ่งแวดล้อม 

50. บริหารจัดการขยะ น้ าเสียพลังงานและความ
หลากหลาย 

100000 ส่งเสริม ฯ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 
 

 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต  ๒ 
ที่  59/๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

…………………………………………………….. 

 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๖ 
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีในแต่ละปีงบประมำณ  เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนด
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย   และเพ่ือเป็นกำรควบคุมกำรบริหำรงบประมำณ
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำม  ประเมินผลและรำยงำนผลอย่ำงถูกต้องรวดเร็วและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง  และจะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรก ำหนด
ทิศทำงหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคตขององค์กร  เน้นกระบวนกำรและจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือ
องค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนำคต  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรขององค์กรมี
ประสิทธิภำพสูงสุด 
 ในปีงบประมำณ  ๒๕๖๐  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  เขต ๒ จะต้องทบทวน
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำย
และงบประมำณ กำรทบททวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำร
พัฒนำ รวมทั้งกำร  จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์  และบริหำรแผนสู่กำร
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  
 เพ่ือให้กำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือ
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนดังกล่ำว  ประกอบด้วย 
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ควบคุมก ำกับดูแลให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะและแก้ปัญหำอุปสรรค ตลอดจนก ำหนดแนวทำงในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๐  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำยธวชั  แซ่ฮ่ ำ  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  นำยภิรมย์  จีนธำดำ   รองผอ.สพป.นรำธวิำส เขต ๒                รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ทุกท่ำน         กรรมกำร 
 ๔.  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                                                            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๕.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๖.  นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒.  คณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐    
 มีหน้ำที่ในกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำยและ
งบประมำณ  ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม  ประกอบกำร
จัดท ำรำยละเอียดร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
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/๑.  นำยธวชั  แซ่ฮ่ ำ ... 
 ๑.  นำยธวชั  แซ่ฮ่ ำ  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยนำยภิรมย์  จีนธำดำ  รองผอ.สพป.นรำธวิำส เขต ๒                รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ทุกท่ำน         กรรมกำร 
 ๔.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                          กรรมกำร  
 5.  นำยกนก ศิลำหม่อม    ศึกษำนเิทศก ์                                                    กรรมกำร 
 6.  นำงศรีสุดำ รัตนพล     ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมกำร 
  7.  นำงฮำซำนะห์ ชนมะอุง    ศึกษำนิเทศก์                                                       กรรมกำร 
 8.  น.ส.ซำรีพะ  ดีรี     ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 9.  นำงรดำ ธรรมพูนพิสัย    ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 10.  นำงปัทมำวดี  ขันธ์ชัย    ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 11.  นำงธัญญลักษณ์  ศรีสมำนุวัตร   ศึกษำนิเทศก์                                                กรรมการ 
 12.  นำงสำวธิติมำ  เรื่องสกุล    ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 13.  นำงพิมพรรณ  อนันทเสนำ   ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 14.  นำงสำวอ ำไพพร  นำคแก้ว   ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 15.  นำงวรำภรณ์  แก้วสีขำว    ศึกษำนิเทศก ์                                                    กรรมการ 
 16.  นำยปัญญำ  ศรีวังแก้ว    ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
  17.  นำงสุภำวดี  ลำยขวะ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                              กรรมการ 

18.  น.ส.ศิริพันธ์  บุญชูชว่ย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
19.  ประธำนศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ              กรรมกำร 
20.  นำงไอนี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 

 21.  นำยปำดือลี  เจ๊ะนุ  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 22.  นำยมำรูดิง  เส๊ะ  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 23.  น.ส.ศศิธร  แก้วปกำศิต พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 24.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 25.  น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 26.  นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๓.  คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมตำมร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
 มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมตำมร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. ๒๕๖๐   
เพ่ือจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)  
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  ประกอบด้วย  
 ๑.  นำยธวชั  แซ่ฮ่ ำ  ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยภิรมย์  จีนธำดำ   รองผอ.สพป.นรำธวิำส เขต ๒                รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ทุกท่ำน         กรรมกำร 
 ๔.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                          กรรมกำร  
 5.  นำยกนก ศิลำหม่อม    ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมกำร 
 6.  นำงศรีสุดำ รัตนพล     ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมกำร 
  7.  นำงฮำซำนะห์ ชนมะอุง    ศึกษำนิเทศก์                                                       กรรมกำร 
 8.  น.ส.ซำรีพะ  ดีรี     ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 

/9.  นำงรดำ  …. 
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 9.  นำงรดำ ธรรมพูนพิสัย    ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 10.  นำงปัทมำวดี  ขันธ์ชัย    ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 11.  นำงธัญญลักษณ์  ศรีสมำนุวัตร   ศึกษำนิเทศก์                                                กรรมการ 
 12.  นำงสำวธิติมำ  เรื่องสกุล    ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 13.  นำงพิมพรรณ  อนันทเสนำ   ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 14.  นำงสำวอ ำไพพร  นำคแก้ว   ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 15.  นำงวรำภรณ์  แก้วสีขำว    ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
 16.  นำยปัญญำ  ศรีวังแก้ว    ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมการ 
  17.  นำงสุภำวดี  ลำยขวะ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ                              กรรมการ 

18.  น.ส.ศิริพันธ์  บุญชูชว่ย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
19.  ประธำนศูนย์เครือข่ำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ              กรรมกำร 
20.  นำงไอนี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 

 21.  นำยปำดือลี  เจ๊ะนุ  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 22.  นำยมำรูดิง  เส๊ะ  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 23.  น.ส.ศศิธร  แก้วปกำศิต พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 24.  พนักงำนขับรถ                                                                                         กรรมกำร 
 25.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 26.  น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 27.  นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๔.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ 
 มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำร  วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบด้วย   
 ๑.  น.ส.อรสำ  อำลี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร  

๓.  นำงณัฐยำ  ทองรมย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
4.  นำงไอนี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 

 5.  นำยอำทิตย์  กำรัมซอ  ครูช่วยรำชกำร                                 กรรมกำร  
 6.  นำยปำดือลี  เจ๊ะนุ  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 7.  นำยมำรูดิง  เส๊ะ  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 8.  น.ส.ศศิธร  แก้วปกำศิต พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 

9.  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 10. นำยสุรินทร์  อำแว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๕.  คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรและรูปเล่ม  
 มีหน้ำที่ในกำรรวบรวม  สรุป และจัดท ำรูปเล่มของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60     
ประกอบด้วย 
 1.  น.ส.อรสำ  อำลี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ          ประธำนกรรมกำร 
 2.  น.ส.ศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
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3.  นำงณัฐยำ  ทองรมย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 
4.  นำงไอนี  ก ำปงซัน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำร 

 5.  นำยสุรินทร์  อำแว   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร           กรรมกำร 
 6.  นำยปำดือลี  เจ๊ะนุ  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 7.  นำยมำรูดิง  เส๊ะ  พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 8.  น.ส.ศศิธร  แก้วปกำศิต พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 

9  น.ส.สุไรย๊ะ  บันดำร์      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๐. นำยอำทิตย์  กำรัมซอ  ครูช่วยรำชกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
๖  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
 มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน  จัดซื้อวัสดุ  และส่งใช้ใบส ำคัญ  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงเนตรภิศ  เลิศเดชำนนท์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ            ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  น.ส.ชื่นนภำ  รัตนสกล  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                             กรรมกำร 
 ๓.  นำงสุภลัคน์  เหววรมำ นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร            กรรมกำร 
 4.  นำงสุภำวดี  ลำยขวะ  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

๗.  คณะกรรมกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
 มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์นโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส  
เขต ๒  ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชนในรูปแบบต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
  ๑.  นำงรัชนี  มณีรัตนโชติ  นักจัดำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ                   ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยขวัญชัย  สมสิน    นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร 
  3.  นำยบัญฑิต  วุฒิศำสน์ พนักงำนรำชกำร              กรรมกำร 
 4.  นำงบุญศรี  รักกำรงำน นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้   
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรต่อไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่  20  มกรำคม  2560 
 

 
 
    
 
 

 


