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คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ 2560 ขึ้นโดยมีกำรวิเครำะห์ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่จะดำเนินกำรในปีงบประมำณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือ
กำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำน และให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
บริหำรและดำเนินงำนจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมภำรกิจขององค์กรและโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ ภำยใต้กำรประสำนควำม
ร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรติดตำมประเมินผล เพื่อร่วมกันดำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง
เป็ น ธรรมและมีคุณภำพได้มำตรฐำน พร้อมทั้งเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ 2560 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2560 ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ประกอบด้วยสำระสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและสภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ส่วนที่ 3 นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
ส่วนที่ 4 แผนงำนโครงกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้
ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทำให้เอกสำรเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ และสำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร ให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมุ่งสู่กำร
บรรลุวิสัยทัศน์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 อันจะนำไปสู่ กำร
พัฒนำกำรศึกษำของประเทศไทย ส่งผลให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 และ
มาตรา 14 กาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาสี่ปีของการบริหาร
ราชการของคณะรัฐ มนตรี และเมื่อคณะรัฐมนตรีใ ห้ความเห็ นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้
ประกาศใช้ ซึ่งส่วนราชการต้องนาแผนการบริหารราชการแผ่นดินมาใช้เป็นกรอบสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 4 ปี ของส่วนราชการต่อไป เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2559 – 2562 ขึ้นโดยได้วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงาน ให้องค์กรและโรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อร่วมกันบริหารและดาเนินงานจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจขององค์กรและโรงเรียนให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ ทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ภายใต้การประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามประเมินผล เพื่อร่วมกัน
ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง เท่าเทียมกัน เป็นธรรมและมีคุณภาพได้มาตรฐานเกิดประโยชน์สูงสุด

สภำพทั่วไป
ด้ำนกำยภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักที่สาคัญ คือ จัดการศึกษา ในเขตพื้นที่ 5 อาเภอ ของ
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอแว้ง อาเภอสุไหงปาดี และอาเภอสุคิริน
สภำพภูมิศำสตร์
ภูมิประเทศ : พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นป่าและภูเขา ซึ่งมีภูเขาหนาแน่นแถบทิศตะวันตกเฉียงใต้จด
เทือกเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นพรมแดนไทย-มาเลเซีย ลักษณะของพื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศ
ตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณติดกับอ่าวไทย โดยเฉพาะอาเภอตากใบ และมีที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้า
2 สาย คือ แม่น้าสุไหงโก-ลก และแม่น้าตากใบ มีพื้นที่พรุประมาณ 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 ประจาวันใช้
ภาษามาลายูท้องถิ่นปนกับภาษาไทย
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เศรษฐกิจ : รายได้ประชากรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตร และการค้า อาชีพหลักคือ การ
ทาสวนยางพารา การปลูกผลไม้ การทานา การทาสวนมะพร้าว การประมง และการเลี้ยงสัตว์
กำรปกครอง : ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 5 อาเภอ
ได้แก่ อาเภอตากใบ อาเภอสุไหงโก-ลก อาเภอแว้ง อาเภอสุไหงปาดี อาเภอสุคิริน

อำนำจหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ใน
ส่ ว นภู มิ ภ าค สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2

สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต 2
หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สถำนศึกษำ 118 แห่ง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 16 ศูนย์
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ข้อมูลพื้นฐำน
ศูนย์อำเภอและศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้ออกระเบียบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษานราธิ ว าส เขต 2 ว่ า ด้ ว ยศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยสถานศึ ก ษา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป และในการดาเนินการตามระเบียบดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต
2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อาเภอและศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง
4 ด้าน จานวน 16 ศูนย์ แยกเป็นอาเภอสุไหงโก-ลก จานวน 2 ศูนย์ อาเภอแว้งจานวน 4 ศูนย์ อาเภอตากใบ
จานวน 4 ศูนย์ อาเภอสุไหงปาดีจานวน 4 ศูนย์ และอาเภอสุคิริน จานวน 2 ศูนย์ โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ศูนย์เครือข่าย ดังนี้
3. ข้อมูลศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
ที่
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4
1.
2.

ศูนย์เครือข่ายอาเภอ/สถานศึกษา
อำเภอสุไหงโก-ลก มี 2 ศูนย์
บึงรำมิง
พิกุลทอง
อาเภอแว้ง มี 4 ศูนย์
เมืองทอง
กำยูคละ-เอรำวัณ
แว้งพัฒนำ
ฮำลำบำลำ
อำเภอตำกใบ มี 4 ศูนย์
กุเรำทอง
ไพรวัน
คุรุพลังตำกใบ
มิตรภำพ
อำเภอสุไหงปำดี มี 4 ศูนย์
สันติ
กำรเวก
ฉัตรวำริน
ธัญญธำรำ
อำเภอสุคิริน มี 2 ศูนย์
ธำรทอง
ศรีสังวำล

จานวน
สถานศึกษา
13
7
6
27
5
9
7
6
31
7
7
10
7
32
6
9
11
6
15
7
8

ที่ตั้งศูนย์
ร.ร.บ้ำนสุไหงโก-ลก
รร.ร.บ้ำนมูโนะ
ร.ร.บ้ำนสุไหงโก-ลก
ร.ร.บ้านแว้ง
ร.ร.บ้ำนกูวำ
ร.ร.บ้ำนแอแว
ร.ร.นิคมสร้างตนเองแว้ง
ร.ร.บ้านบูเกะตา
ร.ร.วัดชลธาราสิงเห ฯ
ร.ร.บ้านศาลาใหม่
ร.ร.บ้านกูบู
ร.ร.วัดโคกมะม่วง
ร.ร.วัดเกษรตรธิการาม
ร.ร.บ้านโคกตา
ร.ร.บ้านสากอ
ร.ร.บ้านกูวา
ร.ร.บ้านโคกตา
ร.ร.วัดประชุมชลธารา
ร.ร.นิคมพัฒนา 2
ร.ร.รักไทย
ร.ร.นิคมพัมนา 6
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ข้อมูลทำงกำรศึกษำ
1. จานวนสถานศึกษาในสังกัดแยกเป็นรายอาเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2558)
อาเภอ

จานวนโรง
31
27
13
31
15
117

ตากใบ
แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
สุคิริน
รวม
2. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2558)
ประเภทที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา
ระดับขยายโอกาส

จานวนโรง
99
18

3. ขนาดโรงเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2558)
ที่
1.
2.
3.
4.

ขนาดโรงเรียน

จานวน
23
86
7
1

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

4. จานวนโรงเรียน นักเรียน ครู แยกเป็นรายอาเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2559)
ที่

อาเภอ

1.
2.
3.
4.
5.

ตากใบ
แว้ง
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
สุคิริน
รวม

จานวน
โรงเรียน ก่อนประถม
31
1,861
27
1,592
13
921
32
1,408
15
735
118
6,517

ระดับ
ประถม
6,870
5,024
4,073
4,988
2,405
23,360

ม.ต้น
456
149
507
119
297
1,528

รวม
9,187
6,765
5,501
6,515
3,437
31,405

6
5. จานวนนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2558 และศึกษาต่อปีการศึกษา 2559
ที่ ระดับชั้น
1. ชั้น ป. 6
2. ชั้น ม. 3
รวม

นร.ต้นปีการศึกษา นร.ที่เรียนจบ นร.ที่ศึกษาต่อ อัตราการเรียนต่อ(ร้อยละ)
3,611
3,408
3,408
100.00
377
299
297
99.33
3,988
3,707
3,705
99.95

6. จานวนนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559
มี
มี
ฐานะ
สม
ปัญหา
ปัญหา
ที่ อาเภอ ยาก
รถ
ครอบ
การ
จน
แล้ว
ครัว
ปรับตัว
ตากใบ
0
0
0
0
แว้ง
0
0
0
1
สุคิริน
0
0
0
0
สุไหง
0
0
0
1
โก-ลก
สุไหง
0
0
0
0
ปาดี
รวม
0
0
0
2

ต้อง เจ็บ
หา
อพยพ
กรณี
คดี/ ป่วย/
เลี้ยง
ตาม
อื่น
ถูก อุบัติ
ครอบ
ผู้ปกครอง
ๆ
จับ เหตุ
ครัว
0
0
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
0
0

รวม
4
2
1
8

0

0

-

0

0

0

0

0
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0

0
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 - 2563 “มั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืน”
ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิ จที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหางบประมาณ
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ และการศึกษา วิสัยทัศน์“มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมี เกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้อง
กันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีความมั่นคง หมายถึง การมี
ความมั่น คงปลอดภัย จากภั ย และการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก ระดับ ทั้ ง
ระดับประเทศ สั งคม ชุมชน ครั ว เรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สั งคม
สิ่ ง แวดล้ อ ม และการเมื อ ง เช่ น ประเทศมี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่อง และโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น มีความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน มีการออมสาหรับวัยเกษียณ
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒ นาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นไม่มี
ประชาชนที่ อ ยู่ ใ ต้ เ ส้ น ความยากจน เศรษฐกิ จ มีค วามสามารถในการแข่ ง ขั นสู ง สามารถสร้ า งรายได้ ทั้ง จาก
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ แ ก่ ทุ น มนุ ษ ย์ ทุ น ทางปั ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม และ
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชี วิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภค
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสอดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ยบของประชาคมโลก ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ร่ ว มกั น
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและ ให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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นโยบายของนายกรัฐมนตรี
ในค าแถลงนโยบายของนายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา ต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายด้านการศึกษากาหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุง
ศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม และนโยบายด้ า นวิ จั ย ข้ อ ที่ 8 การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ในการใช้ ป ระโยชน์
จากวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี การวิ จั ย และพั ฒ นา และนวั ต กรรม จากนโยบายรั ฐ บาล 11 ด้ า น คื อ
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3)การลดความเหลื่ อมล้ าของสั งคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุ ขภาพของ
ประชาชน 6)การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน 8) การพัฒ นาและส่งเสริ มการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
- จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
- ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจาเป็น
ของผู้ เ รี ย น และลั ก ษณะของพื้ น ที่ ข องโรงเรี ย น ปรั บ ปรุ ง และบู ร ณาการระบบการกู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
- ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่ว มปฏิรู ปการศึกษาและเรียนรู้ กระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษา สู่
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตามความ
ต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม ให้ครูมีวุฒิ
ตามวิชาที่สอน ให้สามารถนาเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
- อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก
- ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปิดพื้นที่สาธารณะ ให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย
- สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้า
ทัดเทียมประเทศอื่น
- เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตกาลังคนในสาขาที่ข าดแคลน เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับ
การท่ อ งจ า อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อ ม มี ช่ อ งทางในการใช้ เ ทคโนโลยี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานและ
สถานศึกษา
- การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานวิจัยและพัฒนา ไปต่อ
ยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
ความต้องการของท้องถิ่น และนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
- ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้ออานวย สร้างโอกาสการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศ
- ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและพัฒนา
และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษาไว้อีก 10 ข้อ
คือ
1) ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4) เร่งปรับหลักสูตร/ตาราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา เข้าทางาน AEC ให้ทันปีนี้ ช่วย
แก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้
6) ปรับหลักสูตร ทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
8) ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9) นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายด้านการศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยมีจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 2 ส่วน ดังนี้
1. กระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง”
“ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
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2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 10 ข้อ
จากจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ได้กาหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา
ดังนี้

นโยบายทั่วไป
1. การจั ดทาแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่ เข้าใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง เพื่อให้
บรรลุผลงานหลัก มีฐานข้อมูลที่แน่น
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล หาปัญหาที่ผ่านมาทาไมทาไม่สาเร็จ
3. แผนงาน/โครงการพระราชดาริ โครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง เป็นดาริของ
พระองค์ใด กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร
4. งบประมาณ งบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรก การเสนอของบกลางให้เฉพาะที่จาเป็น การ
บริหารงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบูรณาการงบประมาณ
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วย มีแผนการประชาสัมพันธ์
6. อานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้รับผิดชอบ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น ระยะยาว
รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร
8. ให้ ความส าคัญ กับ การบริ ห ารงานส่ ว นภูมิ ภ าคและเขตพื้นที่ต่ างๆ ของแต่ล ะแท่ง เข้า มาทางาน
ทบทวนบทบาทหน้าที่สิ่งใดที่ต้องรู้และยังไม่รู้ มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่
9. โครงการจั ดอบรมสั มมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่ว มการสั มมนา ผลลั พธ์ที่ต้องการ
เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
11. ให้มีการนา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง ดาเนินการศูนย์ศึกษา
ทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
12. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
13. ให้ความสาคัญกับบรรยากาศในการทางาน ให้ความสาคัญกับธงชาติ ความสาคัญในพื้นที่รับผิดชอบ
ทุกระดับในเขตพื้นที่ การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน
ของนักเรียนอย่างจริงจัง
15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้และคุ ณลักษณะและ
ทักษะชีวิต
16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
17. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนาเด็กนักเรียน ครูออกนอกห้องเรียน

นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคาโดยใช้แนว
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
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- กาหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง เขียน
คล่อง
2. การดูแลเด็กออกกลางคัน
- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็กจบ
ออกไปต้องมีระบบติดตามดูแลและหากเด็กออกไปทางานที่ใดต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ กศน.
3. ปรับปรุงหลักสูตร
- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือแล้วไป
จัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก
- ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจา
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกล
กังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV
6. การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน
- การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการศึกษากับ
ภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม อาจ
จัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา
- ควรจั ดให้ มีร ะบบในการดูแ ลรักษาสิ่ งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ-มีเหตุ มีผลใน
การแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะทาให้เกิดความเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี 2) ระบบการซ่อม
บารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบการใช้งาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการ
ตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้การบารุงรักษา มีความต่อเนื่อง และ 3)
การจาหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน
8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ
- ให้ความสาคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตาแหน่ง วิทยฐานะ
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจานวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบแก้ไข
ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต รู้จัก
ใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันต้องสร้างจิตสานึกในการใช้จ่ายให้กับ
ลูกหลานของตัวเองด้วย
9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
- ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและทุก
สังกัด
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 38,000
แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียน
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แนวทางการทางาน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
2. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา
3. Lively ทางานแบบมีชีวิตจิตใจ

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ก าหนด จุ ด เน้ น 6
ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ โดยมีแนวทาง
ดาเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัย พี่เลี้ยงพัฒนา
ครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต่า โดยใช้
แนวทางการปฏิ รู ป หลั ก สู ต รส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL
ทวิศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ
ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถนาไปใช้ได้จริง โดย
ใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์
การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น
4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละ
ระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน กาหนดแนวทาง
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้าชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมิน
หรือประกันคุณภาพ เป็นต้น
5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การจัดการ
เนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV เป็นต้น
6. การบริ ห ารจั ดการ เพื่อให้ มีร ะบบงบประมาณที่สอดคล้ องกับการดาเนินงาน การกากับดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอานาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่
ตาแหน่งและความก้าวหน้าในตาแหน่งผู้บริหารในพื้นที่
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นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ
สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผน
อนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติเป็นหลัก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐานและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และ
ด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด
เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้างความ
มั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้เป็นอย่าง
ดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียน การสอน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร
เกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทา การมีส่วนร่วม และการประสานงานสามารถใช้เครือข่าย
การพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ
และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
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10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา นาการ
แก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดองค์ประกอบนโยบาย เพื่อพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ ความเป็นไทย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และ กระจายอานาจและ ความรับผิดชอบสู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึ กษา ที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่

กลยุทธ์
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกาหนดกลยุทธ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้นฐาน
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 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและ ความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ สิ่งอานวยความ
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 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม
และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการกา
กับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่ม โอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มุ่งสู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกตาบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษา
วิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น
1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการจาเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบ
เพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะ
แก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่าย สหวิชาชีพทุกระดับ
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน
1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจานวนครูไม่
เพียงพอ
1.3 กาหนดนโยบาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา ในโรงเรียนของตน และ
ประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครู ไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ
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2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิดแบบ
ต่างๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สามารถนามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ เป็นรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ใน
การพัฒนา
2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่มี
ความต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ
4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของโรงเรียน และชุมชน
6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการสรรหา ย้าย โอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความต้ องการ สามารถจัดการเรียนรู้ ที่มี
ความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอานาจ
และความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความสามารถ และมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 พัฒนาระบบ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการบริหาร จัดการศึกษา
ร่วมกัน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษา
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือ
สถานศึกษา
3. ส่งเสริมการนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อผล
การดาเนินงาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มี ผลงานเชิง
ประจักษ์
4.2 สร้างแรงจูงใจให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิง
ประจักษ์
4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง
แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับตาบล
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล (Educational Maps)
ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้
1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
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5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยงานกากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถ ตอบสนองสภาพ
ปัญหา และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายรัฐบาล

จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด 6 จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ทีส่ อดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่
สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้านเหตุผล ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับ
การพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
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3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพ เป็น
รายบุคคล ได้แก่
4.1 ผู้พิการ
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สาคัญสู่มาตรฐานสากล
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทาในอนาคต
- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะการใช้
เทคโนโลยี
- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ
- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึก ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
- ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 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 จากสานักงานเขตพื้นที่
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 มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี ประจาตาบล
โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
- คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล (Educational
Maps)
1.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจั ดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์
1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัด
การศึกษา
2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม
และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่
กาหนด
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตาบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
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- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนาผลการวิจัย ใช้
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- สานักเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษา
- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3
นโยบาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปี 2560
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 2 ได้กำหนดทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และ
มำตรกำร ซึ่งมีสำระสำคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์
กำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส 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
กำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
กำรศึกษำภำคบังคับให้มีคุณภำพระดับชำติสู่มำตรฐำนสำกล
5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบูรณำกำรกำรทำงำน เน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมกระจำย
อำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ
6. ผู้เรียน ครู และบุคลกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่

กลยุทธ์
1. กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ

26
2. กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำภำคบังคับให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มศักยภำพและมีคุณภำพ
3. กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
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จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
จุดเน้น

แนวทาง
1. เสริมสร้างความสามารถด้านภาษา (Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านการใช้เหตุผล
(Reasoning Ability) สู่การยกระดับผลการ
ประเมินระดับชาติ (National Test)
2. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

1. นักเรียนมี
สมรรถนะสาคัญสู่
มาตรฐานสากล
3. เร่งรัดความสามารถและทักษาทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กิจกรรม
1. วิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านภาษา ด้านคานวณ และด้าน
การใช้เหตุผล
2. พัฒนาเทคนิคการวัด และประเมินผล
3. สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนักวัดและประเมินผลฯ แห่งประเทศไทย
1. เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และส่งเสริมการอ่านให้
เข้าถึงนักเรียนทุกกลุม่ เป้าหมาย และเร่งปัญหาการอ่านของนักเรียน
2. เสริมสร้างความสามารถ ทักษา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน เน้น Collaborative Problem Solving
3. เสริมสร้างความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจัดกิจกรรทีม่ ีประสิทธิภาพของแต่ละกลุ่ม
สาระ เผยแพร่ให้ครูนาไปปรับการเรียนการสอน
5. ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้
นักเรียนตระหนักและเข้าใจรากเหง้าความเป็นชาติไทย ความเป็น
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข และวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย
6. พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผลทั้งระบบ ที่เน้นการสร้างข้อสอบเชิง
คิดวิเคราะห์ และการประเมินผ่านระบบออนไลน์
1. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภาษาอังกฤษให้เน้นทักษะการสื่อสาร
2. ส่งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/
ทางเลือกที่เหมาะสม
3. ใช้สื่อและโปรแกรม ICT เป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน
4. จัดระบบเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งกลไกการปฏิรูปการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันผลิตครู/ หน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้าน
ความสามารถทางภาษา ด้านคานวณ และด้านการใช้
เหตุผล เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
ผลการทาสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 3

1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ จาแนกระดับ
- โรงเรียนทีม่ ีความพร้อมสูง เพิม่ ขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 5
- โรงเรียนทีม่ ีความพร้อมปานกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5
- โรงเรียนทีม่ ีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2-5
2. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กาหนด
- โรงเรียนทีม่ ีความพร้อมสูง ร้อยละ 80
- โรงเรียนทีม่ ีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50
- โรงเรียนทีม่ ีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30
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จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
จุดเน้น

แนวทาง
4. เร่งรัดสถานศึกษาให้มีความทัดเทียมสู่
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

กิจกรรม
1. เสริมสร้างนักเรียนให้มลี ักษณะผู้นาแห่งอาเซียน
2. พัฒนาด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดการเรียนรู้ให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล
3. ขยายโรงเรียนศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมภิ าค

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- นักเรียนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นา
นักเรียนอาเซียน
- ร้อยละ 100 ของจานวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานสากล
- จานวนโรงเรียนศูนย์เครือข่ายอาเซียนเพิ่มขึ้นครบทุก
เขตพื้นที่การศึกษา
5. ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ทบทวนหลักสูตรในเรื่องเป้าหมาย โครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ที่ - มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
มีประสิทธิภาพ
2. ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร
- มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้น
3. ปรับวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน พื้นฐาน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้
4. จัดตั้งชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชาติ และระดับ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมิน
นานาชาติ
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ (ส่วนใหญ่เป็นครู
และศึกษานิเทศก์) ทุกคน มีความเข้มแข็งด้านการ
ประเมิน
2. นักเรียนมี
1. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การนาค่านิยมหลัก 1. กาหนดจุดเน้นค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ให้สอดคล้องกับช่วงวัย ระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม คนไทย 12 ประการสู่การพัฒนาผูเ้ รียนในรูปแบบ แต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
หลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตามช่วง
รักสามัคคี ปรองดอง ต่างๆ
2. สร้างความตระหนักและเสริมสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ผ่าน วัย
สมานฉันท์ รักชาติ
สื่อที่หลากหลาย
ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจ
3. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมให้เข้มแข็ง และครอบคลุมทุกพืน้ ที่
ในความเป็นไทย
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/ค่ายนักเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น ค่ายเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด มี
คนดีของแผ่นดิน กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดฝึกอบรม ปปช. สพฐ. น้อย
คุณลักษณะและ
ค่ายประวัติศาสตร์ ค่ายดนตรี/ศิลปะ กิจกรรรมสภานักเรียน ชุมนุมต่างๆ
ทักษะทางสังคม
ที่ส่งเสริมการบาเพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคมในโอกาสต่างๆ
ที่เหมาะสม
5. พัฒนาครูและบุคลากร ให้สามารถจัดกิจกรรม/ค่าย เพื่อปลูกฝังค่านิยม
หลักเข้าสู่ห้องเรียนให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
จุดเน้น
3. นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล

แนวทาง
1. พัฒนาและส่งเสริมคนพิการให้สามารถพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

กิจกรรม
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศคนพิการ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อให้
คน
พิการมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของผูเ้ รียนเป็นรายบุคคลเต็มตามศักยภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการได้รับโอกาสให้สามารถ
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิการผ่านการพัฒนาตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
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จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้น

แนวทาง
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์
ความรู้และสรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

1. ครุได้รับการ
พัฒนาความรู้และ
สมรรถนะผ่านการ
ปฏิบัติจริง และความ
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการ
ช่วยเหลืออย่าง
ศึกษาในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง
ต่อเนื่อง
(ID Plan)
2.พัฒนาผู้บริหาร
1. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์
สถานศึกษากลุม่ ที่มี ทางการเรียนต่าได้รับ การพัฒนา
ความจาเป็นต้องได้รบั 2. พัฒนาการบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาเร่งด่วน
(สาหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูง)

3.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็น
มืออาชีพ
มี
ผลงานเชิงประจักษ์
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่าง
เหมาะสม

1. พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและมี
ความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ และความ
ภูมิใจในการมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานแบบมือ
อาชีพ

กิจกรรม
1. พัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และภาษาไทย ให้
มีความรูต้ ามกลุ่มสาระ (ครูผสู้ อน 4 กลุ่มสาระ x 118 โรงเรียน)
2 พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถนิเทศช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามแผนพัฒนาตนเอง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูกลุ่มเป้าหมาย มีองค์ความรูต้ ามเนื้อหาที่กาหนดใน
ระดับดีขึ้นไป
2. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ สามารถนิเทศ
และช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง

1. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC(Profesional Learning Community) 1. ผู้บริหารสถานศึกษาทีผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากลุ่ม
2. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี
10% ล่าง ได้รับการพัฒนา
ประจาตาบล
2. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจาตาบล) มีความรู้
ความสามารถในการบริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับดีขึ้นไป
1. พัฒนาระบบแรงจูงใจ และคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผล 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบตั ิงานเชิง
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
ประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน
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จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้น
4. องค์กรและคณะ
บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเตรียมและการ
จัดสรรครู ตระหนัก
และดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
บรรจุใหม่/ย้ายไป
บรรจุ มีความสามารถ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน
ชุมชน และสังคม

แนวทาง
1. องค์กรและคณะบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อ
สร้างความตระหนักจิตสานึก ความรับผิดชอบ
และผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
ชุมชนและสังคม โดยมีระยะเวลาดาเนินการ
ที่ชัดเจน

กิจกรรม
1. พัฒนาองค์คณะบุคคลให้สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามภารกิจ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบกากับ ติดตามการบริหารบุคคล ให้มีประสิทธิภาพในทุก
ระดับ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. คณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
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จุดเน้นที่ 3 ด้านการบิหารจัดการ
จุดเน้น

แนวทาง

1 สถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบริหาร
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
จัดการ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการ เน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบ ในทุกระดับและเน้นการมีส่วนร่วม
กระจายอานาจ การ
ขององค์คณะบุคคลที่เกีย่ วข้องอย่างเข้มแข็งและ
มี ส่วนร่วม และ
เป็นกัลยาณมิตร
การรับผิดชอบต่อ
การดาเนินงาน
(Participation
and
Accountabilit)

กิจกรรม
1. เร่งรัดให้หน่วยงานทุกระดับดาเนินการตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด

.2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสนับสนุนการเข้าถึงและได้รับ
โอกาส ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม
3. ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ วิธีการ แนวปฏิบัติ ประกาศกฎกระทรวงที่ไม่
สอดคล้องกับการกระจายอานาจให้เกิดความคล่องตัวและสามารถกาหนด
ผู้รับผิดชอบได้อย่างแท้จริง
4. สร้างความเชื่อมโยงของระบบข้อมูลสารสนเทศ ทุกระดับตามมิติการ
กระจายอานาจ 4 ด้าน (วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ และบริหาร
ทั่วไป)

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 87

2. สถานศึกษาทุกแห่ง ในโครงการพัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนนิติบุคคล มีความสามารถพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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จุดเน้นที่ 3 ด้านการบิหารจัดการ
จุดเน้น

2. สถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จัด
การศึกษา อย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน

แนวทาง
1. กากับ ติดตามการดาเนินงาน ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา มีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2553

กิจกรรม
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนและเพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศ
2.1 กากับ ติดตามให้สถานศึกษาจัดทารายงานผล การประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
2.2 วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคณ
ุ ภาพ เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐาน
เขตระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 80
สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

3. ส่งเสริมให้มีการแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ
ติดตาม ประเมินผลโดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
การรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
4. ส่งเสริมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิดชู
เกียรติ โรงเรียนที่นักเรียนทีผ่ ลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง / มี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง

3.1 จัดทาแผนพัฒนารายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆ
สาหรับโรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจาก
สมศ.

4.1 คัดสรรนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มี ผลงานดีเด่นให้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

โรงเรียนในสังกัดมีผลงานที่เป็นเลิศ

ส่วนที่ 4
แผนงาน/โครงการ
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1. แผนงาน พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง การบริหารจัดการ
ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(Area based) งบดาเนินงาน จานวน 2,000,000 บาท
สรุปได้ ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

โครงการ
ค่าอาหารทาการนอกเวลา
ค่าเบี้ยประชุมกรรม กตปน.
ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าเช่าพื้นที่โฮมเพจ
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์โทรเลข
รวมงบประมาณ

งบประมาณ หมายเหตุ
110,000
70,000
404,000
100,000
80,000
15,000
80,000
570,000
25,000
20,000
50,000
13,000
307,400
40,000
65,600
50,000
2,000,000

2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่

ที่
1
2
3
4
5
6

ดาเนินการตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 6,000,000 ล้านบาท ดังรายละเอียด ดังนี้
2.1 สรุปเป็นแผน/งบประมาณ
แผนงาน
งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างควรามสามารถในการแข่งขันของประเทศ
35,500
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4,162,234
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดตาเสพติด
234,000
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1,441,266
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
100,000
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
27,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
6,000,000
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2.1 สรุปเป็นแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
แผนงาน
1. แผนงาน
พื้นฐานด้าน
การสร้างคว
รามสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ
2. แผนงาน
พื้นฐานด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

โครงการ
1.วิจัยเพื่อขีดความสามารถครูและบุคลากร

2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
3. สนับสนุนสร้างความเข็มแข็งโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัย
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา
7. การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินฯ
9. ติดตามและตรวจสอบ
10. พัฒนาศักยภาพประเมินคุณภาพผู้เรียน
11. ยกระดับคุณภาพPISA
12. พัฒนาระบบวัดฯ/การวัด/เด็กดี
13. ยกระดับ NT/O-NET
14. การอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร -อ่านเข้าใจ
15. bootcamp
16. ยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์
17. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
18. สังคมศึกษา
20. พัฒนาต้นแบบ รร.
21. ฝึกครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคม
อาเซียน
22. พัฒนาระบบนิเทศ
23. ตรวจประเมินผลงานเพื่อให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
26. การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งบประมาณ กลุม่ ที่รับผิดชอบ
35,500 นิเทศ ฯ

45000 นิเทศ ฯ
106980 นิเทศ ฯ
640400
75000
53100
23000
230000
50000
245000
195000
420000
30000
130000
63000
100000
88900 บริหารงานบุคคล
5000 นิเทศ ฯ
524100 บริหารงานบุคคล
30000 นิเทศ ฯ , ส่งเสริม
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แผนงาน

3. แผนงาน
บูรณาการ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต

โครงการ
27. ช่วยเหลือนักเรียน
28. เศรษฐศาสตร์อาเซียน
29. จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
31. โรงเรียนในฝัน
32. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Boot Camp
33. การอ่านการเขียนเพื่อการสื่อสาร -อ่านเข้าใจ
34. สวก.
37. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ STEM
39. ติดตามประเมินผล
40. ศตวรรษที่ 21
41. สกบ.
43. สวก.
44. การทดสอบ NT
45. การประเมินอ่านออก
46. ยกระดับ NT/O-NET
47. สพก.
48. ยาเสพติด

4. แผนงาน
บูรณาการ
ป้องกัน
ปราบปราม
และ
บาบัดรักษาผู้
ติดตาเสพติด
5. แผนงาน
49. สนก.
บูรณาการ
ป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

งบประมาณ
66000
41300
130000
303000
150000
173000
214900
92000
3000
233800
50000
70000
123116
144450
120000
67000
234000

กลุม่ ที่รับผิดชอบ
ส่งเสริม ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
นิเทศ ฯ
ส่งเสริม ฯ

27000 ส่งเสริม ฯ
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แผนงาน
6. แผนงาน
บูรณาการ
บริหารจัดการ
ขยะและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
50. บริหารจัดการขยะ น้าเสียพลังงานและความ
หลากหลาย

งบประมาณ กลุม่ ที่รับผิดชอบ
100000 ส่งเสริม ฯ

ภาคผนวก
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒
ที่ 59/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประชุมปฏิบัติกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
……………………………………………………..
ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๑๖
กำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีในแต่ละปีงบประมำณ เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรกำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย และเพื่อเป็ นกำรควบคุมกำรบริหำรงบประมำณ
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลอย่ำงถูกต้องรวดเร็วและตอบสนอง
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะเห็นได้ว่ำกระบวนกำรวำงแผนเป็นกำรกำหนด
ทิศทำงหรือแนวทำงกำรดำเนินงำนในอนำคตขององค์ กร เน้นกระบวนกำรและจุดมุ่งหมำยรวมที่หน่วยงำนหรือ
องค์ ก รมุ่ ง หวั ง ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนำคต ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรขององค์ ก รมี
ประสิทธิภำพสูงสุด
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๐ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ จะต้องทบทวน
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์รำยละเอียดนโยบำย
และงบประมำณ กำรทบททวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำหนดเป้ำหมำยกำร
พัฒนำ รวมทั้งกำร จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปี และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และบริ หำรแผนสู่กำร
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
เพื่อให้กำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อ
ดำเนินกำรจัดทำแผนดังกล่ำว ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
มีหน้ำที่ควบคุมกำกับดูแลให้คำปรึกษำ เสนอแนะและแก้ปัญหำอุปสรรค ตลอดจนกำหนดแนวทำงในกำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๑. นำยธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยภิรมย์ จีนธำดำ
รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๓. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ทุกท่ำน
กรรมกำร
๔. ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒. คณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดทำร่ำงแผนปฏิบั ติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
มีห น้ ำ ที่ ใ นกำรทบทวนแผนพั ฒ นำกำรศึ กษำขั้ น พื้ น ฐำน ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ร ำยละเอี ย ดนโยบำยและ
งบประมำณ ทบทวนกลยุทธ์ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรม ประกอบกำร
จัดทำรำยละเอียดร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย
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๑. นำยธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนำยภิรมย์ จีนธำดำ
รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๓. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ทุกท่ำน
กรรมกำร
๔. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
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 ธรรมพูนพิสัย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
10. นำงปัทมำวดี ขันธ์ชัย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
11. นำงธัญญลักษณ์ ศรีสมำนุวัตร ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
12. นำงสำวธิติมำ เรื่องสกุล ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
13. นำงพิมพรรณ อนันทเสนำ ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
14. นำงสำวอำไพพร นำคแก้ว ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
15. นำงวรำภรณ์ แก้วสีขำว ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
16. นำยปัญญำ ศรีวังแก้ว
ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
17. นำงสุภำวดี ลำยขวะ
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
กรรมการ
18. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูชว่ ย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
19. ประธำนศูนย์เครือข่ำยอำเภอทุกอำเภอ
กรรมกำร
20. นำงไอนี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
21. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
22. นำยมำรูดิง เส๊ะ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
23. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
24. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
25. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
26. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓. คณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมตำมร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมตำมร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ประกอบด้วย
๑. นำยธวัช แซ่ฮ่ำ
ผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยภิรมย์ จีนธำดำ
รองผอ.สพป.นรำธิวำส เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๓. รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต ๒ ทุกท่ำน
กรรมกำร
๔. ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
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. นำงสำวอำไพพร นำคแก้ว ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
15. นำงวรำภรณ์ แก้วสีขำว ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
16. นำยปัญญำ ศรีวังแก้ว
ศึกษำนิเทศก์
กรรมการ
17. นำงสุภำวดี ลำยขวะ
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
กรรมการ
18. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูชว่ ย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
19. ประธำนศูนย์เครือข่ำยอำเภอทุกอำเภอ
กรรมกำร
20. นำงไอนี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
21. นำยปำดือลี เจ๊ะนุ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
22. นำยมำรูดิง เส๊ะ
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
23. น.ส.ศศิธร แก้วปกำศิต
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
24. พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
25. ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
26. น.ส.สุไรย๊ะ บันดำร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
27. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมกำรจัดเตรียมเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์
มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมเอกสำร วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
๑. น.ส.อรสำ อำลี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวศิริพันธ์ บุญชูช่วย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำงณัฐยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
4. นำงไอนี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
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
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำยสุรินทร์ อำแว
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำรและรูปเล่ม
มีหน้ำที่ในกำรรวบรวม สรุป และจัดทำรูปเล่มของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60
ประกอบด้วย
1. น.ส.อรสำ อำลี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.ศิริพันธ์ บุญชูช่วย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
/3. นำงณัฐยำ …
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3. นำงณัฐยำ ทองรมย์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
4. นำงไอนี กำปงซัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
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 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐. นำยอำทิตย์ กำรัมซอ
ครูช่วยรำชกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ
มีหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน จัดซื้อวัสดุ และส่งใช้ใบสำคัญ ประกอบด้วย
๑. นำงเนตรภิศ เลิศเดชำนนท์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. น.ส.ชื่นนภำ รัตนสกล
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำงสุภลัคน์ เหววรมำ
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
กรรมกำร
4. นำงสุภำวดี ลำยขวะ
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
มีหน้ำที่ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส
เขต ๒ ให้สถำนศึกษำ และสำธำรณชนในรูปแบบต่ำง ๆ ประกอบด้วย
๑. นำงรัชนี มณีรัตนโชติ
นักจัดำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยขวัญชัย สมสิน
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3. นำยบัญฑิต วุฒิศำสน์
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
4. นำงบุญศรี รักกำรงำน
นักจัดกำรทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
บังเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 20 มกรำคม 2560

