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สวนที่ ๒
กรอบแนวคิดและทิศทาง
การพัฒนาการศึกษา
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จุดเนนและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา
ประกอบดวย ๒ สวน
๑.กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- ใหครูรักเด็กและเด็กรักครู
- ใหครูสอนเด็กใหมีน้ําใจตอเพื่อนไมใหแขงขันกันแตใหแขงกับตัวเองใหเด็กที่เรียนเกงกวาสอนเพื่อนที่เรียนชา
กวา
- ใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กทํารวมกันเพื่อใหเห็นคุณคาของความสามัคคี
๒.นโยบายนายกรัฐมนตรี
๑) ทําใหเร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ใหมากที่สุด ที่เหลือสงตอใหรัฐบาลตอไป
๒) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศไดคนมีคุณภาพ
๓) ปรับ ลดภาระงานที่ไมจําเปนของกระทรวงศึกษาธิการลง
๔) เรงปรับหลักสูตร/ตําราแตละกลุมใหเหมาะสม การพิมพตําราตองคุมราคา
๕) ผลิตคนใหทันกับความตองการของประเทศ จบแลวตองมีงานทํา เขาทํางาน AEC ใหทันปนี้ ชวยแกไข
ปญหาวางงาน และปญหาสังคมได
๖) ปรับหลักสูตร ทําใหเด็ก ครู ผูปกครองมีความสุข
๗) ใชสื่อการสอน กระตุนผูเรียนเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูกับเด็ก
๘) ลดความเหลื่อมล้ํา จัดการศึกษาใหทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
๙) นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรมและกวางขวาง
๑๐) เรียนไมใชเพื่อสอบ แตเรียนใหไดทักษะชีวิต อยูในยุคโลกไรพรมแดน
นโยบายดานการศึกษา
นโยบายทั่วไป
๑. การจัดทําแผนงานโครงการเริ่มใหม
- ตองเขาใจจุดหมายวาทําเพื่ออะไร
- ตองวาดภาพงานลงในรายละเอียดใหเห็นวา อะไรคืองานหลัก แลวมีงานรองอะไรบางที่ตองทําเพื่อให
บรรลุงานหลัก อะไรที่ตองทํากอน อะไรที่ตองทําที่หลัง
- ตองมีฐานขอมูลที่แนน เชน จะผลิตนักศึกษาอาชีวะ ตองรูวาตลาดตองการสาขาอะไรบาง แตละสาขา
ตองการกี่คน ฐานขอมูลที่ดีจะทําใหการวิเคราะหแมนยํา
๒. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไมสัมฤทธิ์ผล
- หาปญหาที่ผานมาทําไมทําไมสําเร็จ เชน ปญหาอยูที่อายุของนักเรียน ปญหาอยูที่ครู ปญหาอยูที่พอแม
ปญหาอยูที่สภาวะแวดลอม เพราะบางครั้งไมสามารถแกไดดวยวิธีใดวิธีเดียว

๖๗

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร

๓. แผนงาน/โครงการพระราชดําริ
- โครงการอะไรบางที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของหรือรับผิดชอบโดยตรง
- โครงการไหน เปนดําริของพระองคใด ทําแลว และกระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนอยางไร
๔. งบประมาณ
- โดยเฉพาะงบลงทุน ใหวางแผนโครงการในงบลงทุนในไตรมาสแรกมาเลย
- การเสนองบกลางใหเฉพาะที่จําเปนเทานั้น แบงเปน ๒ สวน คือ การทําแผนงานโครงการบางอยางไม
ตองใชงบประมาณใชงบปกติที่ไดรับ และการปรับแผนงานที่ไมไดผลสัมฤทธิ์
- โปรงใส ตรวจสอบได
- ในงานบางโครงการตองมีการบูรณาการงบประมาณขามแทง กอนไปบูรณาการกับสํานักงบประมาณ
๕. เนนการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
- จัดใหมีชองทางการสื่อสารอยางเปนระบบ นําเทคโนโลยีเขามาชวย (การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน
ฯลฯ) เพื่อใชในการสรางความเขาใจในองคกร สามารถถายทอดคําสั่งไปยังหนวยรองไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว สามารถรายงานเหตุการณไดอยางรวดเร็ว
- ทุกหนวยตองจัดใหมีแผนการประชาสัมพันธ ทั้งเสมาสนเทศ และประชาสนเทศ
๖. อํานวยการเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
- เชน การเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน/นอกโรงเรียน, ผูบริหารถูกกลาวหา, การรวมตัวกันตอตาน
ผูอํานวยการโรงเรียน นักเรียนปวดทองอาเจียนยกชั้น โรงเรียนถูกขูวางระเบิด เกิดวาตภัย ฯลฯ ใหทุกหนวยไป
กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ (อาจจะมีอยูแ ลวใหไปปรับปรุงหรือทําการซักซอม) อยางนอยตองมีรายละเอียด
- ใครตอง Take Action
- การแกปญหาเฉพาะหนา ระยะสั้น และระยะยาวทําอยางไร
- การรายงานดวน ฯลฯ
๗. การรวมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
- ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใหครบวงจร เชน เขามารวมกําหนดหลักสูตร
- การรับนักเรียนเขาไปทํางานขณะที่ยังศึกษาอยู การรับนักเรียนเมื่อจบการศึกษา
๘. จะใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพื้นที่ตางๆ ของแตละแทงเขาทํางาน
- ทบทวนบทบาทหนาที่
- สิ่งใดที่ตองรู และยังไมรู
- สิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม
๙. โครงการจัดอบรมสัมมนา ตองตอบโจทยที่ตั้งไว ใครควรเขารวมการสัมมนา
- ผลลัพธที่ตองการ เนื้อหาตองสัมพันธกับเวลา
๑๐. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
๑๑. ใหมีการนํา ICT เขามาใชในการบริหารงานในกระทรวงอยางกวางขวาง
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- ปจจุบันไดดําเนินการศูนยศึกษาทางไกล (DL Thailand) ใหบูรณาการเขากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือขายของอุดมศึกษาโดยใชเปนชองทางในการสื่อสาร เพื่อใชในการจัด
การศึกษา การเสมาสนเทศ และการประชาสนเทศ
๑๒. ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อ
๑๓. ใหความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางาน
- ใหความสําคัญกับการประดับธงประจําพระองคของพระราชวงศไทย และธงชาติไทยในหนวยงานและ
สถานศึกษาตางๆ
- ความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่
- การรักษาความปลอดภัย
- แผนเผชิญเหตุ
๑๔. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู
- เพื่อใหครูมีเวลาทุมเทใหกับการเรียนการสอนของนักเรียนอยางจริงจัง
๑๕. การประเมินเพื่อความกาวหนาตองสอดคลองกับผลการพัฒนาผูเรียน ทั้งความรูและคุณลักษณะและ
ทักษะชีวิต
๑๖. การแกไขปญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต อาทิ
- โครงการเรงรัดการขับเคลื่อนตามแผนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะโครงการสาน
ฝนการกีฬาสูจังหวัดชายแดนภาคใต
๑๗. ใหลดภาระงานที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนําเด็กนักเรียน ครู ออกนอกหองเรียน
- สามารถดําเนินการได หากเปนการทัศนศึกษาหรือเสริมสรางประสบการณ เชน รําอวยพร การแสดง
- ไมมีนโยบายใหครู นักเรียน ตองออกไปยืนตอนรับผูบริหาร
นโยบายดานการอาชีวศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
๑. การเปลี่ยนคานิยมอาชีวะของผูปกครองและนักเรียนใหหันมาเขาสูระบบอาชีวะมากยิ่งขึ้น
- ทวิศึกษา เปนการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จบแลวไดวุฒิการศึกษา ๒ ใบ สามารถออกไปประกอบอาชีพได
- ความรวมมือกับสถานประกอบการ เปนการจัดการศึกษาระหวางสถานประกอบการและสถานศึกษา
โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริงและเมื่อจบการศึกษาแลว สามารถประกอบอาชีพไดทันที
- การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพื่อสรางความปลอดภัย
- ใหความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอยางทั่วถึง
- ใหโอกาสนักศึกษาเขาฝกงานในสถานประกอบการ เพื่อเปนการสรางนิสัยในการรักการประกอบอาชีพ
การตรงตอเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตขางหนา
๒. การทําใหวิทยาลัยอาชีวะมีความเปนเลิศเฉพาะดาน
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- ใหมีการจัดการศึกษาทางดานเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
- การจัดการศึกษาดานปโตรเคมี
- การทองเที่ยว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก
- การจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศดานสาธารณูปโภค และอื่นๆ เชน การเปดสอนหลักสูตร
เกี่ยวกับระบบราง หลักสูตรการซอมแซมยุทโธปกรณ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน
๓. จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล
- การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน รวมมือกับกลุมประเทศอาเซียน รวมทั้งจีน ญี่ปุน เกาหลี และยุโรปบาง
ประเทศ ไดแก อังกฤษ เดนมารก เยอรมัน
นโยบายดานการอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
๑. กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศของแตละสถาบัน เพื่อลด
ความซ้ําซอน
๒. Outcome ที่สถาบันอุดมศึกษาควรมี เชน การวิจัยพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรมที่เกิดจากทรัพยากร
ทองถิ่น เพิ่มมูลคาการสงออกของประเทศ
๓. สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหแกโรงเรียนในการพัฒนาทองถิ่น
นโยบายดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
๑. การแกไขปญหาเด็กประถม อานไมออก เขียนไมได
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เชน การสอนแบบแจกลูกสะกดคําโดยใชแนวการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการสมอง (BBL)
- กําหนดเปาหมายใหนักเรียนชั้น ป.๑ ตองอานออกเขียนได ชั้น ป.๒ ขึ้นไปตองอานคลองเขียนคลอง
เปนตน
๒. การดูแลเด็กออกกลางคัน
- การดูแลเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาภาคบังคับ เชน ตองมีฐานขอมูลเรื่องนี้ หากเด็กจบออกไป
ตองมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทํางานที่ใด ตองสนับสนุนใหเรียนตอในสถานศึกษาของ กศน.
๓. ปรับปรุงหลักสูตร
- การลดเวลาเรียน ลดการบานนักเรียน ใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข แตไมใชเวลาเหลือแลวไปจัด
กิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบานใหนักเรียนอีก
- ไมใชการเรียนเพื่อมาสอบอยางเดียว
- ตองสรางภูมิตานทานใหกับเด็กยุคโลกไรพรมแดน ใหนักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกวาทองจํา
๔. การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- การแกไขปญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไมครบชั้นเรียน
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- ใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLIT) อยางจริงจังเต็มรูปแบบ สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวล
ใหเปนโรงเรียนตนทางที่มีคุณภาพ
๕. การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
- ใชโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผาน ICT ดวย DLIT
๖. การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน
- การประเมินครู/นักเรียน/โรงเรียน หาความสมดุล ระหวางการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงาน
ของครูที่ตองเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผูบริหาร การประเมินวิทยฐานะใหเหมาะสม อาจจัดโม
บายทีมจากสวนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนําเทคโนโลยีเขามาชวย
๗. การดูแลรักษาสิ่งกอสรางและครุภัณฑในหนวยงานและสถานศึกษา
- ควรจัดใหมีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอยางแนนหนา ไมวาจะเปนอาคาร สถานที่
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑตางๆ ประกอบดวย ๑) ระบบการจัดหา-แจกจาย โดยจะตองมีตรรกะ-มีเหตุมี
ผลในการแจกจาย ไมใชแจกจายตามความเสนหา จะทําใหเกิดการเลียแขงเลียขากัน เปนเรื่องที่ไมดี ๒) ระบบ
การซอมบํารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบํารุงดูแลรักษาอยางตอเนื่องทุกวงรอบการใชงาน พรอมทั้งมีการ
รายงานผลการตรวจดวย โดยเฉพาะยานพาหนะจะตองมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อใหการบํารุงรักษามีความ
ตอเนื่อง ๓) การจําหนาย
เพื่อที่จะไดจัดซื้อทดแทน
๘. การดูแลเรื่องสวัสดิการ
- ใหความสําคัญกับการบรรจุ โยกยาย เลื่อนตําแหนง วิทยฐานะ
- การแกไขปญหาหนี้สินครูจํานวนกวาลานลานบาท ขณะนี้ไดมีการวางแนวทางและจัดระบบแกไขปญหา
เรื่องนี้รวมกับธนาคารออมสินแลว จึงขอฝากใหครูใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต รูจักใช
รูจักเก็บ ไมแกงแยงแขงขันกัน ขอใหครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันก็ตองสรางจิตสํานึกในการใชจาย
ใหกับลูกหลานของตัวเองดวย
๙. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
- ปลูกฝงการคัดแยกขยะและทิ้งขยะใหถูกที่แกนักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับการศึกษาและทุกสังกัด
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓๘,๐๐๐ แหงทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษา
รายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการธนาคารขยะใหครบทุกโรงเรียนภายในป ๒๕๕๘
แนวทางการทํางาน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางการทํางาน ๓ ลักษณะ เพื่อขับเคลื่อนงานดาน
การศึกษาขางตนทั้งหมด ไดแก
- ทํางานแบบ Hit the Point กลาวคือ งานทุกงานตองฉีกปญหาใหขาด ตีโจทยใหแตก ตลอดจนหากิจ
เฉพาะและกิจแฝงใหเจอ เพื่อที่จะไดแกไขปญหาไดตรงจุด
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- ทํางานแบบ Dynamic หมายถึงการขับเคลื่อนงานตลอดเวลา หยุดไมได เมื่อมีการสั่งงานไปแลว จะไม
หยุดนิ่งอยางแนนอน จะขับเคลื่อนงาน ดูแล และชวยแกปญหา หากงานนั้นตองขามแทง ก็จะตองขาม อยาไป
หยุดและจะไมมีหยุด
- ทํางานแบบ Lively คือการทํางานแบบมีชีวิตจิตใจ ซึ่งการจะทํางานแบบนี้ได ผูรวมงานตองมีความ
เขาใจเนื้องานตรงกับเรา จึงพยายามที่จะสรางใหทุกทานเขาใจเนื้องานที่จะทํา สรางใหเห็นประโยชนรวมกัน
กับสิ่งที่กําลังทํา เมื่อเขาใจตรงกันและเห็นประโยชนรวมกัน เราก็จะมีความสุขที่จะทํา เพราะใจเราจะไม
ตอตาน ถึงแมจะเหนื่อยแตก็มีความสุข และจะมีชีวิตจิตใจในการทํางาน
ทั้งนี้ ตองการใหเกิดการขับเคลื่อนรวมกันทุกระดับชั้น ตั้งแตผูบริหารองคกรหลัก ผูอํานวยการ สํานัก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงผูอํานวยการสถานศึกษาตางๆ ที่จะตองขับเคลื่อนตามกัน
ไปทั้งหมด
นโยบายซุปเปอรบอรดการศึกษา ดูแลการศึกษาโดยมีเปาหมาย ๖ ประการ
๑. เด็กจบ ป.๑ ตองอานออกเขียนได และตองมีการประเมินผลที่เปนรูปธรรม
๒. เด็กชั้น ม.๑-๖ ตองเลือกเรียนวิชาเสริม เปนสาขาวิชาชีพ เพื่อการวางแผนอาชีพในอนาคตได
๓. เชื่อมโยงการศึกษากับการสงเสริมวิชาชีพ ใหตรงความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ
๔. ในระดับอุดมศึกษา ใหเนนการวิจัย เพื่อเชื่อมตอกับงานวิจัยกับภาคเอกชน
๕. ใหนักเรียนมีความสามารถดานภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศตนทาง เคยชินกับเจาของภาษา และ
๖. ผลิตครูที่มีความเขมขน อาทิ คุรุทายาท ที่มีความสามารถตอบรับการสอนของเด็กไดอยางแทจริง
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ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๓)
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ดว ยการศึกษาเป นพื้นฐานสําคัญในการสรางชาติ โดยเปน ปจ จัย สําคัญที่ทุกประเทศนํ ามาใชเ ป น
นโยบายหลักสําหรับการพัฒนาประเทศและพัฒนามนุษยใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และความสุข ใหสามารถ
อยูรวมกับคนอื่นได ดวยการบริหารประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา กําหนดใหมีการ
ปฏิรูป เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมในหลายๆดาน ซึ่งการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูป
เปาหมายการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสัมมาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ใหเปนพลเมืองดี มีความเปนไทย
มีความรูความสามารถ จึงตองจัดการศึกษาใหสัมพันธ เชื่อมโยงกับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ใหมีศักยภาพ
แขงขันทั้งในกลุมประเทศอาเซียนและสังคมโลก
สภาวะการศึกษาไทย
๑. คุณภาพการศึกษา ผลการประเมิน สมศ. สกศ. พบวามีสถานศึกษาจํานวนมากไมไดมาตรฐาน
ดานผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค ในดานครูพบปญหาขาดแคลนครูที่มี
คุณภาพ ดานการบริหารจัดการ พบวายังไมมีการกระจายการบริหารจัดการสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และ อปท. ขาดการมีสวนรวมที่แทจริง
ผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ในชั้น ป.๖ และ ม.๓ ตัง้ แตปการศึกษา ๒๕๕๑–๒๕๕๕ เกือบ
ทั้งหมดต่ํากวา รอยละ ๕๐ และผลการทดสอบ NT พบวานักเรียนสวนใหญมีความรูต่ํากวามาตรฐานใน
รายวิชาที่สําคัญ เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร การคิดเชิงวิเคราะหดานภาษา โดยสรุป ในชวงการปฏิรูป
การศึกษาที่ผานมา ควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงในหลายดานจากผลการประเมินและผลการทดสอบ
ระดับชาติและระดับสากล
๒. โอกาสและการเขาถึง คนไทยยังขาดโอกาสในการเขาถึงการศึกษาเนื่องจากยังมีขอจํากัด ไดแก การรวม
ศูนยในการบริหารจัดการ ยังยึดติดกับระบบราชการ หลักสูตรไมตอบสนองความตองการเชิงพื้นที่ การจําแนก
ครูตามความถนัด
ทิศทางการการศึกษาสําหรับคนไทยในอนาคต
ขอเสนอของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ TDRI หัวใจสําคัญของการปฏิรูป
๑. สรางระบบความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใหโรงเรียนรับผิดชอบโดยตรงตอ
ผูปกครองและนักเรียนมากขึน้
๒. การปรับหลักสูตรให สื่อการสอนและการพัฒนาครู เพื่อใหนักเรียนเรียนรูอยางเหมาะสมกับบริบท
ของศตวรรษที่ ๒๑
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๓. ลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการศึกษา โดยปรับการจัดสรรงบประมาณใหพื้นที่ที่มีปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น สรางระบบใหความชวยเหลือโรงเรียน ครูนักเรียนที่มีปญหา งานวิจัยนี้ยังเสนอ
แนวทางการปฏิรูประบบการศึกษา ๕ ดาน

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน
พันธกิจ

เปาหมาย
ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๑
กรอบแนวทาง ๑
ประเด็น

กรอบแนวทาง ๒
ประเด็น
กรอบแนวทาง ๓
ประเด็น
กรอบแนวทาง ๔
ประเด็น

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความ
เปนไทย
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา
นักเรียนดี เกง มีความสุข
๑. ปฏิรูปการเรียนการสอน
๒. ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
๓. ปฏิรูปการบริหารจัดการ
ปฏิรูปการเรียนการสอน
ปฏิรูปหลักสูตรตํารา / หนังสือเรียน
๑.ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ใหเหมาะสมกับผูเรียน
๒.พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับบริบท อัตลักษณ และการมีงานทํา
๓.พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางเลือก
๔.พัฒนาตําราเรียน/หนังสือ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
๑.สงเสริมใหครูจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒.สงเสริมใหครูจัดการเรียนการรูเต็มเวลา เต็มหลักสูตร
ปฏิรูปสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเอการศึกษา
๑.สงเสริมการผลิต จัดหา ใชสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู
๒.สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู
การปฏิรูปการวัดและประเมินผล
๑.สงเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
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กรอบแนวทาง๕
ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ ๒
กรอบแนวทางที่ ๑
ประเด็น

กรอบแนวทางที่ ๒
ประเด็น

กรอบแนวทางที่ ๓
ประเด็น

กรอบแนวทางที่ ๔
ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ ๓
กรอบแนวทางที่ ๑

โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร

๒.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเรียนรูแนวใหมโดยเนนมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด
๓.สงเสริมการนําผลการทดสอบไปใชในการพัฒนาผูเรียน
๔.ปรับเกณฑการวัดและประเมินผล
๕.จัดทําคลังขอสอบกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่เขตการศึกษา
ปฏิรูปการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๑.พัฒนาระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนแบบแอพลิเคชั่น ศึกษานิเทศก
๒.พลิกโฉมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม DL Thailand
ปฏิรูปการพัฒนาวิชาชีพ
ปฏิรูปการผลิตและการสรรหา
๑.ปรับระบบผลิตครูทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานศึกษา
๒.ปรับระบบการสะหาใหไดคนเกง คนดีมาเปนครู
ปฏิรูประบบการพัฒนาครู
๑.กําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครู
๒.ประเมินสมรรถนะที่จําเปนสําหรับครู
๓.กําหนดใหครูมีการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN
๔.กําหนดกระบวนการพัฒนาครูโดยเนนการใช action learning ในสถานที่
ปฏิบัติงาน เรียนรู และฝกทักษะดวยการปฏิบัติจริง
๕.กําหนดใหมีการวัดและประเมินผลการพัฒนาครู
๖.กําหนดใหมีการบันทึกผลการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จําเปน
ปฏิรูปคาตอบแทนการปฏิบัติงานและเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
๑.พัฒนาระบบคาตอบแทนที่จูงใจใหคนเกงคนดีมาเปนครู
๒.จัดระบบการยกยองเชิดชูเกียรติครูใหสมกีบวิชาชีพชั้นสูง
๓.สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู
ปฏิรูปความกาวหนาทางวิชาชีพ
๑.ปรับระบบการประเมินความกาวหนาทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับสมรรถนะการ
สอนของครูและผลงานที่เกิดขึ้นจริง
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ปฏิรูปวัฒนธรรมใหมของสถานศึกษา
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ประเด็น

กรอบแนวทางที่ ๒
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ ๓
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ ๔
ประเด็น

กรอบแนวทางที่ ๕
ประเด็น
กรอบแนวทางที่ ๖
ประเด็น
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๑.สรางสถานศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
๒.สรางระบบความรับผิดชอบระหวาง โรงเรียน ครู ผูบริหารการศึกษาและ
ผูปกครอง
๓.สรางระบบเครือขายความรวมมือ
๔.สรางภาวะผูนําใหกับผูบริหารการศึกษา
ปฏิรูประบบการวางแผน
๑.จัดทําระบบฐานขอมูลทางการศึกษา ใหเปนระบบฐานขอมูลกลางระบบเดียว
๒.กําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิรูประบบงบประมาณ
๑.กระจายอํานาจการบริหารงบประมาณไปสูเขตพื้นที่และสถานศึกษา
ปฏิรูปโครงสรางอํานาจหนาที่
๑.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในระดับ สพฐ.
๒.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับ เขตพื้นที่การศึกษาใหมีเอกภาพ
๓.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในระดับสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง
ปฏิรูปการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
๑.เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
ของ สพฐ.และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิรูปโอกาสและคุณภาพการศึกษา
๑.เพิ่มการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
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นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริมแรกของคนในชาติดังนั้น เพื่อใหการศึกษา ขั้น พื้น ฐานของ
ประเทศไทย มี คุ ณ ภาพมาตรฐานระดั บ สากล บนพื้น ฐานของความเป็น ไทย ใหนักเรียนไดรับการพัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม เป็ น พื้น ฐานสำคั ญ ใน การเรี ย น รู ร ะ ดับ
สู ง ขึ น ไป แ ละ การดำรงชี วิ ต ในอนาคต สำนักงาน คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็ นชอบ
ของคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้
๑. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
๒. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการ และดอย
โอกาส มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไปโดยเฉพาะทักษะการอาน เขียน และการคิด เพื่อใหมี
ความพรอมเขาสูการศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน
๓. เรงปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปดวย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดลอม การเรียนรู
๔. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษามีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ และเปนผูนําทางวิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียน สรางความมั่นใจและไววางใจ สงเสริมใหรับผิดชอบตอผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคลองกับวิชาชีพ
๕. เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนองคกรคุณภาพที่แข็งแกรง และมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานไดเปนอยางดี
๖. เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนองคกรที่มีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
๗. สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีขอมูล สารสนเทศ และ
ขาวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการประเมินผลอยางเปน
รูปธรรม
๘. สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบ
ของโรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทําการมีสวนรวม และการประสานงาน สามารถใชเครือขายการพัฒนา
การศึกษาระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพกลุมบุคคล องคกรเอกชน
องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่น
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๙. เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสมและเปนธรรม ใหเปนปจจัย
หนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพขวัญและกําลังใจ สรางภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความ
รับผิดชอบในความสําเร็จตามภาระหนาที่
๑๐. มุงสรางพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมไดและทําใหการศึกษานํา
การแกปญหาสําคัญของสังคม
๑๑. ทุมเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาลาหลังและโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมได
คุณภาพ เพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่อใหการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลอง กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต และจุดเนน ดังนี้
วิสัยทัศน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย
พันธกิจ
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวมเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
เปาประสงค
๑. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัยและไดสมดุลและนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภา
๓. ครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ
ทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานการศึกษาสูคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
๕. สพฐ.บูรณาการการทํางานเนนการบริหารแบบมีสวนรวมกระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. พื้นที่พิเศษไดรบั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ ๑ นักเรียนระดับระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกคน มี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ
๑. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
๑.๑ พัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๑.๑ ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ
๑.๑.๒ สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ แนะแนวเพื่อการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพ ใหแกนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา อยางเขมแข็ง ตอเนื่อง และเปน
รูปธรรม เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตดานการเรียน การประกอบอาชีพใน
อนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
๑.๑.๓ สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามวัย
๑.๑.๔ สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอยางนอย
๑ ภาษา เพื่อใหนักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได รองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน และ
เทียบเคียงสูมาตรฐานสากล
๑.๒ พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๒.๑ สงเสริมการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคุณภาพของผูเรียนทุกระดับ
ทุกประเภท ใหมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๒ สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและความตองการ
ในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพ
๑.๒.๓ สงเสริมการนาหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนา
หลักสูตร ใหสอดคลองกับความจาเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
๑.๒.๔ สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสิ่งอา
นวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนยรวมสื่อใหครูสามารถยืมสื่อไปใชในการจัดการเรียนรูได เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
๑.๒.๕ สงเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบ
การทดสอบกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใชในการพัฒนาการเรียนรูใหเกิด
คุณภาพแกผูเรียน
๑.๒.๖ สงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหมีความเขมแข็ง
๑.๒.๗ สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ ในระดับมัธยมศึกษา
๑.๒.๘ จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติใหมีความเขมแข็ง
และตอเนื่อง เปนรูปธรรม ใหมีขอมูลปอนกลับ และสามารถสะทอนคุณภาพของผูเรียน
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๒. สรางแนวรวมการกากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน
๒.๑ สรางความเขาใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแกผูปกครองชุมชน
สังคม และสาธารณชน
๒.๒ ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๒.๓ ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเขาศึกษาตอใหคัดเลือกอยางหลากหลาย สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ให
ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ ๒ ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาคการจัดการศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
เปาประสงคที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
กลยุทธ
๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๑.๑ สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ ตามความตองการจาเปนของผูเรียน ชุมชน และบริบทของพื้นที่
ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ใหเปนโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่ และมุงสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย ใหครอบคลุมทุกตําบล
๑.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทัง้ ที่จัดเองและสรางความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น เพื่อเปนการสงเสริมการมีงานทาของผูเรียน โดยเฉพาะโรงเรียน ที่จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ใหสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเปนชองทางในการเลือกประกอบอาชีพ
ของผูเรียน
๑.๓ สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเปนเลิศ
รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ใหเหมาะสมกับความตองการจาเปน
ของผูเรียนแตละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบตาง ๆ
๑.๔ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ เปนการเฉพาะตามสภาพ
ของพื้นที่ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแกง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)
๒. เสริมสรางความเขมแข็งของระบบที่เกี่ยวของ เพื่อลดความเสี่ยงในการออกกลางคัน และดูแล
ชวยเหลือเด็กดอยโอกาส และเด็กที่ไมอยูในทะเบียนราษฎรอยางเหมาะสม
๒.๑ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ นักเรียนเปนรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหมี
ประสิทธิภาพ และตอเนื่อง เชือ่ มโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการสงตอนักเรียน
๒.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว ใหผูเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูแบบตามตัวผูเรียน (Demand-side Financing) มีการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
และหนวยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
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๒.๓ สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริม ความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุมครองนักเรียน รวมทั้งใหเชื่อมโยงทุกระดับกับงาน ที่สัมพันธ
๒.๔ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทาระบบดูแลชวยเหลือ และจัดการศึกษา ที่เหมาะสม สา
หรับเด็กดอยโอกาสที่ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลข
ประจาตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานตางดาว เปนตน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ ๓ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทางานทีม่ ุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
เปาประสงคที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษามีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
๑. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครู
๑.๑ ขอความรวมมือหนวยงานตางๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในชวงเปดภาคเรียน
๑.๒ สงเสริมการบริหารจัดการในลักษณะกลุมโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจานวนครูไม
เพียงพอ๑.๓ ประสานความเปนไปไดในการกําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาสอน อยางนอย ๑ รายวิชาใน
โรงเรียนของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม ชวยสอนในโรงเรียนที่
ครูไมเพียงพอ
๑.๔ ประสานและสงเสริมการทางานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองคกรตางๆ เพื่อจัดหา
ผูมาชวยเหลือการทางานตางๆ ภายในโรงเรียน
๒. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรู โดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสาร
ของครู ใหมีสมรรถนะในการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑ เผยแพรองคความรู และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน การสอน การ
สอนคิดแบบตางๆ และการวัดประเมินผล ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนใหมีคุณภาพตาม
ศักยภาพเปนรายบุคคล
๒.๒ พัฒนาครูใหสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแตละบุคคล โดยการ
ประยุกตใชสื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม
๒.๓ สงเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่น ๆ ตามความพรอม ของโรงเรียน
๒.๔ สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวนให
เกิดชุมชนแหงการเรียนรู
๒.๕ สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน
๓. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความสามารถทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
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๔. เสริมสรางระบบแรงจูงใจ เพื่อใหครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
๔.๑ ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ๔.๒
สงเสริมความกาวหนาของครู ใหมีวิทยฐานะที่สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
๕. สนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๖. สงเสริมและสนับสนุนใหองคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ วางแผน สรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการและจาเปนของโรงเรียน และสังคม
๖.๑ สรางความตระหนักกับองคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย ในการสรรหา ยาย โอน
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ
๖.๒ ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูที่มีวิชาเอกตรงกับความตองการ สามารถจัดการเรียนรูเพื่อ
ผูเรียนที่มีความแตกตางหลากหลายได และสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนที่มีความแตกตางกัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เปาประสงคที่ ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ ๕ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการทางานแบบบูรณาการ การ
บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสูสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เปาประสงคที่ ๖ พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามี
ความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
๑. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
๑.๑ สงเสริมสนับสนุนใหสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีความสามารถและ
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๒ บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานตางๆ ในสวนกลาง
เพื่อสงเสริมใหสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริบทไดเพิ่มขึ้น
๑.๓ พัฒนาระบบชวยเหลือ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
๑.๔ แกไขปญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไมเหมาะสม ถูกตอง ตามหลักธรรมาภิบาล
ไดอยางรวดเร็ว
๒. สงเสริมการมีสวนรวม
๒.๑ เรงสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารสถานศึกษา ถึงความจาเปน และประโยชน
ของการสงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริง ในการพัฒนาการศึกษา
๒.๒ สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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๒.๒.๑ ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบถึงความตองการไดรับ การชวยเหลือของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยูในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร
๒.๒.๒ ประสานหนวยงานทุกภาคสวนใหเขามาชวยเหลือโรงเรียนที่มีความมุงมั่นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แตมีความขาดแคลนมาก
๒.๓ สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. สงเสริมการใชการวิจัยเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
๔. สงเสริมใหสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองคคณะบุคคล มีความรับผิดชอบ
ตอผลการดาเนินงาน
๔.๑ สงเสริมใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค
คณะบุคคลที่เกี่ยวของ ที่นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคัน
ลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
๔.๒ สรางชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของ กับองคกร องค
คณะบุคคลที่เกี่ยวของ และติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน ๖ ผลผลิต คือ
๑) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
๒) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
๓) ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
๔) เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
๕) เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
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นโยบายการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
วิสัยทัศน
องคกรยุคใหม สรางเด็กไทยสูสากล
พันธกิจ
พัฒนาและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลที่มีความรู คู
คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสูมาตรฐานสากล
คานิยมองคการ
ยิ้มรับ ฉับไว ใสใจบริการ (๓s) –smile -smart -service
เปาประสงค
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการพัฒนา ใหมีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๓. ประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดวยรูปแบบการจัด
การศึกษาที่หลากหลาย
๔. ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม การทํางานที่มงุ เนนผลสัมฤทธิ์
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสูมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๒. การเพิ่มโอกาสทางการเขาถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วถึง
๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ
กลยุทธ สพม. ๓๒
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผูเรียนทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยี เพื่อเปน
เครื่องมือในการเรียนรู
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กลยุทธ ๒ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย และคานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
กลยุทธ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหเปนผูที่มีสมรรถนะในการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสามรถในการบริหารจัดการที่เขมแข็ง และเปนผูนําทางวิชาการ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพ
๒. การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมทั่วถึง
กลยุทธ ๓ การเพิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และเสริมสรางความเขมแข็งระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมคุณภาพ
กลยุทธ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ เนน
การสรางเครือขาย และการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
จุดเนน
๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูสากล (คุณภาพ)
๒.สงเสริม สนับสนุนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเขมแข็ง (โอกาส)
๓.พัฒนาการจัดการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
(ประสิทธิภาพ)
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การบริหารงานของโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
................................................................................................
วิสัยทัศน
“โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร เนนความรู คูคุณธรรม นําความเปนไทยสูสากล บนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. พัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนชั้นดี มีระบบบริหารจัดการตามหลักบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาอัจฉริยภาพ องคความรูคูคุณธรรม
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาสูมาตรฐานวิชาชีพ
๔. พัฒนาระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
๕. พัฒนาโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
เปาประสงคหลัก
๑. นักเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งดานวิชาการ คุณธรรม สุขภาพและอนามัย ได
มาตรฐานการศึกษา มีความสามารถทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในการแสวงหาความรูและ
พัฒนาตนเอง
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดระบบบริหาร
จัดการโรงเรียนที่ดี
๓. ครู-ผูบริหาร มีศักยภาพและสมรรถนะ ตอกระบวนทัศนในการบริหารจัดการศึกษาที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
๔. มีระบบภาคีเครือขายอุปถัมภและทรัพยากรทางการศึกษาที่เขมแข็งเพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษา
๕. โรงเรียนใหบริการทางการศึกษา อยางทั่วถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสะอาด
รมรื่น เอื้อตอการเรียนรู
๖. สงเสริมอัตลักษณวิถีไทยบนพื้นฐานของความเปนไทยและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตอระบบสังคม
โลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กาวทันการเปลี่ยนแปลงโลกสูประชาคมอาเซียน
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ประเด็นกลยุทธ
๑. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดพัฒนา
องคความรู ภูมิปญญา ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค และทักษะการดํารงชีวิตไดตามศักยภาพ
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สงผลใหผูเรียนมีภูมิปญญาคูคุณธรรม มีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากลมีการพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒. สรางเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีมาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตนและสามารถใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู และแสวงหาความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. จัดระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี ปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
ของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู มีความสะอาด รมรื่น สงผลใหนักเรียนเกิดอัจฉริยภาพ มีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับของสังคม
๔. สรางเสริมภาคีเครือขายอุปถัมภใหเขมแข็งขึ้น เพื่อใหมีสวนรวมในการคิด ปฏิบัติพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
๕. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบขอมูลสารสนเทศ
ระบบนิเทศ ติดตามควบคุม กํากับการประเมินผลการดําเนินงาน และกระจายอํานาจสูหนวยปฏิบัติ
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มาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
....................................................................
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
๑.๒ มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๓ ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
๑.๔ เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
๑.๖ สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ
มาตรฐานที่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
๒.๒ เอื้ออาทรผูอนื่ และกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
๒.๔ ตะหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ ๓ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
๓.๑ มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อ
ตางๆ รอบตัว
๓.๒ มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
๓.๓ เรียนรูรว มกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
๓.๔ ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุสมผล
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด
ของตนเอง
๔.๒ นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
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๔.๓ กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๔.๕ มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
๕.๓ ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่ ๖ ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
๖.๑ วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
๖.๒ ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๖.๓ ทํางานรวมกับผูอื่นได
๖.๔ มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗.๑ ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
๗.๒ ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญา
๗.๔ ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย
๗.๖ ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใชผลใน
การปรับการสอน
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางทีดี และเปนสมาชิกทีดีของสถานศึกษา
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
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มาตรฐานที่ ๘ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
๘.๑ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
๘.๒ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานทั้งดานวิชาการและการจัดการ
๘.๓ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ
๘.๔ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมกับการกระจายอํานาจ
๘.๕ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
๘.๘ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่กําหนด
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุสําเร็จตามเปาหมาย
๙.๓ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน
๑๐.๔ สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได
ดวยตนเอง
๑๐.๕ นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
๑๐.๖ จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
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๑๑.๑ หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
๑๑.๓ จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูไดดวย
ตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
๑๒.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑๒.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
๑๒.๕ นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
๑๒.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคม
แหงการเรียนรู
๑๓.๑ มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนที่กําหนดขึ้น
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา

๙๑

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร

๑๔.๒ ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนของสถานศึกษา
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
๑๕.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
อัตลักษณและเอกลักษณของโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
อัตลักษณของผูเรียนโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
๑. รักสะอาด
๒. มารยาทงาม
๓. ติดตาม
เอกลักษณของโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
แหลงเครื่องเคลือบพันป

คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบาย คสช.
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
๓. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๗. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง

๙๒

