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ส่วนที่ 2
การศึกษาสถานภาพ
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ส่วนที่ 2
การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
การบริห ารจัดการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒ นาคุณภาพการศึกษานั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้อง
วิเคราะห์ ภ ารกิจ วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทั่วไป สภาพแวดล้ อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของ
สถานศึกษา เพื่อนำไปกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษาและคำนึงถึงบริบทที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษา ประกอบด้วย
1. แผนปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง กระทรวงศึกษาธิการ
2. แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552 - 2561)
กระทรวงศึกษาธิการ
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การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)
กระทรวงศึกษาธิการ
หลักการและแนวคิด
เน้ น การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ และเสนอกลไกที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ผลต่ อ การพั ฒ นา
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษาและ
เรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น
ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น
วิสัยทัศน์
คนไทยได้เรียนตู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ คนไทยได้ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพในทุกระดับประเภทกากรศึกษา
เป้าหมายการปฏิรูป
ตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้
ภายในปี 2561 มีการปฏิรูป
1. คนไทยและการศึกษามี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็น คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล วิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ
ระบบ โดยเน้นประเด็นหลัก 3
ต้องมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50
ประการ คือ
1.2 ผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย
จะต้องสูงขึ้น
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
1.3 ทักษะด้านเทคโนโลยี
เรียนรู้
สารสนเทศสูงขึ้น
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก 2. คนไทยใฝ่รู้
2.1 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ภาคส่วนของสังคม
2.2 รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายการปฏิรูป

คุณลักษณะคนไทยยุคใหม่

เป้าหมาย

คุณลักษณะคนไทยยุคใหม่

คุณลักษณะผู้เรียนทุกระดับ/
ประเภทการศึกษา
2.3 อัตราการเรียนรู้หนังสือของ
ประชากรอายุ 15-60 ปี ต้องเป็นร้อย
ละ 100 จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 99.4
2.4 คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือ
อย่างน้อยเฉลี่ยวันละ 60 นาที
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3. คนไทยใฝ่ดี

4. คนไทยคิดเป็น ทำเป็น
แก้ปัญหาได้

ประเด็นหลัก/กรอบแนวทางการปฏิรูป
ประเด็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลัก
1. พัฒนา 1. คนไทยและการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน
คุณภาพคน ระดับสากล
ไทยยุคใหม่ 2. คนไทยใฝ่รู้
3. คนไทยใฝ่ดี
4. คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
2. พัฒนา เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพ
คุณภาพครู ที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิต และพัฒนาครู
ยุคใหม่ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ประเด็น
หลัก

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่งและดี มีใจรักมาเป็นครู
มีปริมาณเพียงพอ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลัก ธรร
มาภิบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนา พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งใน
คุณภาพ
ระบบ นอกระบบ และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จากเดิมอยู่ที่ 39 นาที
2.5 จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย(อายุ
15-59 ปี) เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น
12 ปี
3.1 มีคุณธรรม มีจิตสำนึกและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์
3.2 มีจิตสาธารณะ และมีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย โดยที่นักเรียนทุก
ระดับมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับของ สมศ.
4.1 ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
4.2 ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีของ สมศ.

แนวทางการปฏิรูป
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้
2. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ
มีสมรรถนะ และความรู้ ความสามารถ
1. พัฒนาระบบผลิตครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
แนวทางการปฏิรูป
3. ใช้ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา

1. รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน
เป็นวาระแห่งชาติ
2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ

26
และแหล่ง
เรียนรู้
ยุคใหม่

โครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการศึกษา
และเรียนรู้
3. พัฒนาห้องสมุดชุมชนให้กระจาย
อย่างทั่วถึงในลักษณะห้องสมุดที่มีชีวิต
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ ที่
หลากหลาย มีคุณภาพและกระจายอย่าง
ทั่วถึง
5. ส่งเสริมและสร้างสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น สังคม ปราชญ์ชาวบ้าน
และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน/ท้องถิ่น เป็น
แหล่งเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ใน
ชุมชน ท้องถิ่น
4. พัฒนา มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่
1. กระจายอำนาจการบริหารและการ
คุณภาพ
การศึกษา และ อปท. รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
จัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาและเขต
การบริหาร ผู้ปกครองชุมชน เอกชน และทุกภาคส่วน มีระบบ
พื้นที่การศึกษา
จัดการใหม่ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
2. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการนำระบบและ โปร่งใส เป็นธรรมมีระบบการตรวจสอบ
วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ ควบคู่กับการ
ที่มีประสิทธิภาพ
สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการการเงิน 3. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
และงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้
โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ผู้เรียนเลือกรับบริการ

ประเด็น
หลัก

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

แนวทางการปฏิรูป
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาคเอกชนและ ทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุน
การศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 1 บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2 ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการ
บริหารจัดการ บริหารแบบมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอำนาจและ ความ
รับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

โดยมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
หรือ“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชายแดน
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำ
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย ๑ ภาษา
1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวย
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ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual
Education) หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้น
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
ฯลฯ
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา
2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
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2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology :
DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Television : DLTV) ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียน
กีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management),
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และสำนักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย

