ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีรำยละเอียดและควำมเป็นมำของนโยบำย ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีควำมมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นำแล้วด้วยกำรพัฒ นำตำมหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 กำรมี ควำมมั่ นคงปลอดภั ยจำกภั ยและกำรเปลี่ ยนแปลงทั้ งภำยในประเทศและภำยนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง
1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมมั่นคง เป็นกลไกที่นำไป
สู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล
1.3 สั งคมมีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกกำลั งเพื่ อพัฒนำประเทศชุมชน
มีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น
1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรดำรงชีวิต
มีที่อยู่อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ำ
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรำยได้
สูง ควำมเหลื่อมล้ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น
2.2 เศรษฐกิ จ มี ค วำมสำมำรถในกำรแข่ งขั น สู ง สำมำรถสร้ ำ งรำยได้ ทั้ ง ภำยในและ
ภำยนอกประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่ งอนำคต และเป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค
ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุนและกำรทำธุรกิจ มีบทบำทสำคัญในระดับภูมิภำค และระดั บโลก
เกิดสำยสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง
2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒ นำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม
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3. ความยั่งยืน
3.1 กำรพั ฒ นำที่ ส ำมำรถสร้ ำ งควำมเจริ ญ รำยได้ และคุ ณ ภำพชี วิ ต ของประชำชน
ให้ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่งเป็ นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำง
มลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์
3.2 กำรผลิ ต และกำรบริ โภคเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม และสอดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บ
ของประชำคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพดี
ขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอื้ออำทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
2. เพื่อเพิ่มกระจำยโอกำสและคุณภำพกำรให้บริกำรของรัฐอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภำคกำรผลิตและบริกำร
4. เพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรด้วยนวัตกรรม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มี 6 ยุท ธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ภารกิจของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ 1.3 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน และควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจน
กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2.3 กำรพั ฒ นำผู้ ป ระกอบกำรและเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน พั ฒ นำทั ก ษะ
ผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และพัฒนำ
วิสำหกิจชุมชนและสถำบันเกษตรกร
ยุทธศำสตร์ที่ 2.5 กำรลงทุนพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน
ยุทธศำสตร์ที่ 3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของ
ประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียม
และทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 3.3 กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่พึงประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศำสตร์ที่ 4.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 6.1 กำรปรับปรุ งโครงสร้ ำง บทบำท ภำรกิ จของหน่ วยงำนภำครั ฐให้ มี ขนำด
ที่เหมำะสม
ยุทธศำสตร์ที่ 6.4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ 6.5 กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น
สำกล
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส ำหรับ ใช้ เป็ น แผนพั ฒ นำประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ซึ่งเป็ น กำรแปลงยุ ทธศำสตร์ช ำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมและ
วำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักกำรที่สำคัญ คือ
1. ยึ ด “หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เพื่ อ ให้ เกิด บู รณำกำรกำรพั ฒ นำในทุ กมิ ติ
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อ นไขที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ กำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น ซึ่ งมุ่ งเน้ น กำรพั ฒ นำคน มี ค วำมเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ สั งคมไทย
เป็ น สั งคมคุณ ภำพ มีที่ยื น และเปิ ดโอกำสให้ กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุ ข และอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสมำนฉันท์
2. ยึด “คนเป็ นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี สำหรับคนไทย
พั ฒ นำคนให้ มี ควำมเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี วินั ย ใฝ่ รู้ มีค วำมรู้ มี ทั ก ษะ มี ควำมคิ ด สร้ำงสรรค์ มี ทั ศ นคติที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
อย่ ำ งมี คุ ณ ภำพ รวมถึ ง กำรสร้ ำ งคนให้ ใช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ ำ งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี ” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒ นำเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็ นประเทศพั ฒนำแล้ วด้วยกำรพั ฒนำตำมหลั กปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” หรือเป็ นคติ พจน์ประจ ำชำติ
ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
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4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ
20 ปี มำเป็ น กรอบในกำรกำหนดเป้ ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่
กับกรอบเป้ำหมำยที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต
จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม”
6. ยึด “หลักกำรนำไปสู่ กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้ คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่งพำ
ตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
4. เพื่ อรักษำและฟื้น ฟู ท รัพยำกรธรรมชำติและคุณ ภำพสิ่ งแวดล้อมให้ สำมำรถสนั บสนุ น
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
5. เพื่อให้ กำรบริห ำรรำชกำรแผ่ น ดินมีป ระสิ ท ธิภ ำพ โปร่งใส ทัน สมัย และมีกำรท ำงำน
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ
6. เพื่ อ ให้ มีก ำรกระจำยควำมเจริญ ไปสู่ ภู มิ ภ ำคโดยกำรพั ฒ นำภำคและเมื องเพื่ อรองรับ
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทนำและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค
ภูมิภำค และโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน
ที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำม
รั บ ผิ ด ช อบ และท ำป ระโยชน์ ต่ อส่ ว น รวม มี สุ ข ภ ำพ กำยและใจที่ ดี มี ค วำมเจริ ญ งอกงำมทำง
จิตวิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
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2. ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุ ก คนมี โอกำสในกำรเข้ ำถึ งทรั พ ยำกร กำรประกอบอำชี พ และบริก ำรทำงสั งคมที่ มี คุ ณ ภำพ
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิ จ มี ค วำมเข้ ม แข็ งและแข่ ง ขั น ได้ โครงสร้ ำงเศรษฐกิ จ ปรั บ สู่ เศรษฐกิ จ
ฐำนบริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก
ที่ เข้ ม แข็ งสำมำรถใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในกำรสร้ ำ งสรรค์ คุ ณ ค่ ำสิ น ค้ ำและบริ ก ำรมี ร ะบบ
กำรผลิ ต และให้ บ ริ ก ำรจำกฐำนรำยได้ เดิ ม ที่ มี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และมี ก ำรลงทุ น ในกำรผลิ ต และบริ ก ำร
ฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำร
สู่ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ
4. ทุ น ทำงธรรมชำติ แ ละคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มสำมำรถสนั บ สนุ น กำรเติ บ โตที่ เป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
ส ำนั ก งำนเลขำธิก ำรสภำกำรศึ ก ษำได้ จั ด ท ำแผนกำรศึ ก ษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้ น
เพื่อวำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถ
เข้ ำ ถึ ง โอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพ พั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้มีสมรรถนะในกำรทำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และ
กำรพัฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักสำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ
ประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียม และ
ทั่วถึง (Inclusive Education) หลั กปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลั กกำร
มี ส่ ว นร่ ว มของสั ง คม (All For Education) อี ก ทั้ ง ยึ ด ตำมเป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ คุณภำพของคนช่วงวัย
กำรเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติด้ำน
สิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิดสำคัญในกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยมี
สำระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศ น์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณ ภำพ ดำรงชีวิต
อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ
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3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสำมัคคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ำ
ภำยในประเทศลดลง

ยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศำสตร์ ป ระกอบ 6 ยุ ท ธศำสตร์ โดยมี ยุ ท ธศำสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ภำรกิ จ ของส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 กำรผลิ ต และพั ฒ นำก ำลั ง คน กำรวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ ำ งขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
ปัจจัยและเงื่อนไขความสาเร็จ
กำรดำเนิ น กำรตำมวัต ถุ ป ระสงค์ เป้ ำหมำยของแต่ ล ะยุท ธศำสตร์ต ำมที่ ก ำหนดไว้ใน
แผนกำรศึกษำแห่งชำติจะประสบผลสำเร็จตำมที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำน
ทั้ งระดั บ นโยบำยและระดั บ ปฏิ บั ติ ก ำร ทั้ งในส่ ว นกลำง ส่ ว นภู มิ ภ ำค จั งหวัด เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ และ
สถำนศึก ษำต้อ งยึด ถือ เป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น งำน และมีก ำรทบทวน ปรับ ปรุงมำตรกำร เป้ ำหมำย
ควำมสำเร็จให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้อง
ดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับจำกผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยและประชำสั งคม
ในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำในลักษณะต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง มุ่งเน้นที่กำรจัดระบบกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในทุกระดับ
2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนของแผนฯ ของผู้
ปฏิ บั ติ ทุ ก หน่ ว ยงำนทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ก ำรขั บ เคลื่ อ นแผนฯ ไปสู่ ก ำรปฏิ บั ติ มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรและ
กำรเชื่ อ มโยงยุ ท ธศำสตร์ แ ละแนวทำงกำรพั ฒ นำให้ บ รรลุ เป้ ำหมำยและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
มีคณะกรรมกำรกำกับดูแลแต่ละยุทธศำสตร์ให้เกิดกำรนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไกสนับสนุน
ให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
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3. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ จำกกำรเป็นผู้จัดกำรศึกษำ
โดยรัฐมำเป็น กำรจัดกำรศึกษำโดยทุกภำคส่วนของสังคม ที่มุ่งกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
4. กำรจัดให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นเสมือนแผนงบประมำณด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ของรัฐ ระบบกำรจัดสรรงบประมำณประจำปีให้ยึดแผนงำน โครงกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของแผนฯ เป็นหลักในกำรพิจำรณำ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
พัฒนำกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และกำรพัฒ นำกำลังคนตำม
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ เพื่อกำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่กำหนด
5. กำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดประสิทธิภำพ โดยปรับโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนให้มีควำมชัดเจนในด้ำนบทบำท หน้ำที่และกำรกระจำยอำนำจและกำรตัดสินใจจำกส่วนกลำงสู่ระดับ
ภูมิภำคและสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรปรับระบบกำรบริหำรจั ดกำร และกำรบริหำรงำนบุคคลในแต่ละระดับให้
ส่งเสริม สนั บสนุนกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ผู้ เรียนได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มี
มำตรฐำนอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียม
6. กำรสร้ำงระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบกำรประกัน
คุณ ภำพภำยในและกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยนอกผ่ ำนระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศ และกำรรำยงำนต่ อ
สำธำรณชนจะเป็ น กลไกในกำรสร้ ำงกำรรับ รู้ข องผู้ จั ด กำรศึ ก ษำและผู้ เรีย น เพื่ อ กำรปรับ ประสิ ท ธิ ภ ำพ
กำรบริหำรจัดกำร และควำมรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่ำนระบบกำรกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล
7. กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพื่อกำรศึกษำ เพื่อให้รัฐสำมำรถใช้เครื่องมือ
ทำงกำรเงินในกำรกำกับกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยรัฐบำล
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นำยกรั ฐมนตรี ได้ แถลงนโยบำยรั ฐบำลต่ อสภำนิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชำติ เมื่ อวั นที่ 12 กั นยำยน 2557
โดยได้กำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน เพื่อให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว)
พุทธศักรำช 2557 มำตรำ 19 ที่ระบุให้รัฐบำลมีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ดำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูปด้ำน
ต่ำงๆ และส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมสมำนฉันท์ของประชำชนในชำติ โดยมีนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 9 นโยบำย ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถำบันพระมหำกษัตริย์ เป็น
องค์ประกอบสำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยรัฐบำล จึงถือเป็นหน้ำที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดี และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุ ภำพ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน ทั้งจะสนับสนุนโครงกำร
ทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำยของรัฐ
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เรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถนำหลักดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ ตลอดจน
เร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้
ควำมรุ น แรงในจั งหวั ด ชำยแดนภำคใต้ โดยน ำยุ ท ธศำสตร์เข้ ำใจ เข้ ำถึ ง และพั ฒ นำ มำใช้ ต ำมแนวท ำง
กั ล ยำณมิ ต รแบบสั น ติ วิ ธี ส่ งเสริ ม กำรพู ด คุ ย สั น ติ สุ ข กั บ ผู้ มี ค วำมคิ ด เห็ น ต่ ำงจำกรั ฐ สร้ ำงควำมเชื่ อ มั่ น
ในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิ ติธรรมและหลั กสิ ทธิมนุษยชนโดยไม่เลื อกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒ นำ
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อ
ควำมรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ ำหน้ำที่ฝ่ำยบ้ำนเมืองทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ รวมทั้ง เสริมสร้ำง
ควำมสั มพัน ธ์อัน ดีกับ นำนำประเทศ เช่น กำรคุ้ มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ ของคนไทยในต่ำงแดน
กำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรม กำรค้ำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะ
สำกล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่ งด่ วน รั ฐบาลให้ ค วามสาคั ญ ต่อ การเตรี ยมความพร้ อมสู่ป ระชาค ม
การเมือง และความมั่นคงอาเซียนในกิจกำร 5 ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรสร้ำงควำมมั่นคง ทำงทะเล
กำรแก้ไขปั ญ หำอำชญำกรรมข้ำมชำติ กำรสร้ำงควำมไว้ว ำงใจกับประเทศเพื่ อนบ้ำน และกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรร่วมกันของอำเซียน โดยเน้นควำมร่วมมือเพื่ อป้องกัน แก้ไขข้อพิพำทต่ำงๆ
และกำรแก้ไขปัญหำเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภำคีและพหุภำคี ทั้งจะจัดระเบียบกำรพัฒนำตำม
กรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชำยแดนทั้งทำงบกและทำงทะเล รองรับกำรพัฒนำ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตำมแนวชำยแดน โดยใช้ระบบเฝ้ำตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กำหนดให้ปัญหำยำเสพติด
กำรค้ำอำวุธ กำรค้ำมนุษย์ กำรกระทำอันเป็นโจรสลัด กำรก่อกำรร้ำยสำกลและอำชญำกรรมข้ำมชำติเป็น
ปัญหำเฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดยกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เข้มงวด และจัดกำรปัญหำอื่นๆ
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหำสถำนะและสิทธิของบุคคล กำรปรับปรุงระบบ กำรเข้ำเมือง กำร
จัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศำสตร์
เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุขกับผู้มี ควำม
คิดเห็นต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่
เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ซึ่งเป็น
พหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อ ควำมรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้ำหน้ำที่ ฝ่ ำยบ้ ำนเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วย
คลี่คลำยปัญหำได้
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นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 การปฏิ รู ปการศึ กษาและการเรียนรู้ โดยให้ ควำมส ำคั ญทั้ งกำรศึ กษำในระบบและ
กำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ
ประกอบอำชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพกำร
เรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ และพัฒนำกำลังคนให้เป็นที่ต้องกำร
เหมำะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษา ให้
สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ และปรับปรุง และบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืม
เงินเพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชน
และประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัดให้ มี
คูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภำพ ทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ กระจำยอำนำจกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมศักยภำพและควำมพร้อม
โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุ กช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีควำมรู้และทักษะ
ใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียน ทั้ง
ในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.6 พั ฒนาระบบการผลิ ตและพั ฒนาครู ที่ มี คุ ณภำพและมี จิ ตวิ ญญำณของควำมเป็ นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ ในกำรเรียนกำร
สอน เพื่ อเป็ น เครื่ องมื อช่ วยครู ห รื อเพื่ อกำรเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง เช่ น กำรเรี ยนทำงไกล กำรเรี ยนโดยระบบ
อิ เล็ กทรอนิ กส์ เป็ น ต้ น รวมทั้ งปรั บ ระบบกำรประเมิ นสมรรถนะที่ ส ะท้ อนประสิ ท ธิภ ำพกำรจัด กำรเรี ย น
กำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
8.2 เร่งเสริ มสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่เชื่ อมโยง
ระหว่ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ กำรผลิตกำลังคนในสำขำที่ขำดแคลน กำร
เชื่ อ มโยงระหว่ ำ งกำรเรี ย นรู้ กั บ กำรท ำงำน กำรให้ บุ ค ลำกรด้ ำ นกำรวิ จั ย ของภำครั ฐ สำมำรถไปท ำงำน
ในภำคเอกชน และกำรให้อุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อมมีช่องทำงได้เทคโนโลยี โดยควำมร่วมมือจำก
หน่วยงำนและสถำนศึกษำภำครัฐ
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นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้าเสีย ที่เกิดจำกกำรผลิต และบริโภค
เพื่อสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชำชน โดยให้ควำมสำคัญในกำรเร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะ
เป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำง
สะสมในสถำนที่กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สำมำรถจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำร
แปรรูปเป็นพลังงำน ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินกำร ส่วนขยะอุตสำหกรรมนั้น จะวำงระเบียบมำตรกำรกำรบริหำร
จัดกำรเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสำหกรรมที่สร้ำงขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนและให้แยกเป็น
สัดส่วนจำกบ่อขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอันตรำยขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนำระบบกำกับ
ติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดกำรสำรเคมีโดยลดควำมเสี่ยงและอันตรำยที่เกิด
จำกกำรรั่วไหล และกำรเกิดอุบัติเหตุให้ควำมสำคัญในกำรจัดกำรอย่ำงครบวงจร และใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและ
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด
นโยบายที่ 10 การส่ งเสริ มการบริหารราชการแผ่ นดินที่ มี ธรรมาภิ บาล และการป้ องกั น
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.5 ใช้ ม าตรการทางกฎหมาย การปลู ก ฝั งค่ า นิ ยม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จิตสำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับอย่ำง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร หรือเปิด
ช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืด
ยำวใช้เวลำนำน ซ้ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน
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นโยบายของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีภำรกิจหลักในกำรจัดและส่ งเสริม กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ได้กำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไปใน ทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒ นำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วย นโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์
ดังนี้

วิสัยทัศน์
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนของประเทศไทย มี คุ ณ ภำพและมำตรฐำนระดั บ สำกล บนพื้ น ฐำนของ
ควำมเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
2. ส่ งเสริม ให้ ผู้ เรีย นมี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมมีคุ ณ ลั ก ษณะอั นพึ งประสงค์ต ำมหลั ก สู ต รและค่ ำนิ ย ม
หลักของคนไทย 12 ประกำร
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม กำรบูรณำกำรกำรจัดกำร ศึกษำ และเสริมสร้ำง
ควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนระดับก่อนนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำม
วัย มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรม กำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ
และเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนตำมหลั ก ปรั ช ญำของ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สู่ คุ ณ ภำพระดั บ
มำตรฐำนสำกล
5. ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนเน้น กำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มี เครือข่ำยกำร
บริ ห ำรจั ด กำร บริ ห ำรแบบมี ส่ ว นร่ ว มจำกทุ ก ภำคส่ ว นในกำรจั ด กำรศึ ก ษำ กระจำยอ ำนำจ และควำม
รับผิดชอบสู่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
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6. พื้นที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัด กำรศึกษำที่เหมำะสม
ตำมบริบทของพื้นที่
7. หน่ ว ยงำนทุ ก ระดั บ พั ฒ นำสื่ อ เทคโนโลยี และระบบข้ อ มู ล สำรสนเทศ เพื่ อ กำรบริห ำรจั ด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มียุทธศาสตร์ในการดาเนินงานจานวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข
1.1 น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำย ด้ำน
กำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ” มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
1.2 ปลูกฝงและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน
กำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝงผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม
และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบท ของพื้นที่
3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ
3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3.4 เขตพื้นที่ชำยแดน
3.5 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
1.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับ หลักสูตร กำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสม
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
นำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจำเป็น
และควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำ อังกฤษ
ภำษำประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย ๑ ภำษำ
1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำน นำไปสู่
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ
2.พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้
2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ
สังคม และสติปญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน
2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active
Learning) เน้นทักษะกระบวนกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2.6 ปลูกฝงทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์
2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและ แหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ
2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ
(Dual Education) หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร
ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบ ที่เหมำะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
อย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for
International Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ
3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนำกระบวนกำร
คิด และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรทำวิจัยและนำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัด กำรศึกษำ
4.1 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.2 ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัด และประเมินผล
โดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่
หลำกหลำย เช่น
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based
on Mission and Functional Areas as Majors)
1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
1.4 กำรพัฒนำครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะ
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 กำรกำหนดแผนอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมิน และกำรพัฒนำ
2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและกำลังใจ ในกำรทำงำน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำร ทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม ควำมประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม สำหรับ เด็กด้อยโอกำส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชำชน
เป็นต้น
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2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง
เช่น กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information
technology : DLIT), กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(Distance Learning Television : DLTV)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำร ดำเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆในกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา
1.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
1.1พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรกำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลัก ธรรมำภิบำล
1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้เพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบท ของพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่
ประสบปญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU) โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนห้องเรียน
กีฬำ โรงเรียนมำตรฐำนสำกล
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำน กำรศึกษำพิเศษ
สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์
2. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
2.1เสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base
Management) รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอำนำจ “CLUSTERs” เป็นต้น
2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดทำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสำนักงำน ศึกษำธิกำรจังหวัด
และสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำย
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
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3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำง
ควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรกำกับดูแล ตลอดจน กำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
3.2 ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียน เข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย

ทิศทางการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
วิสัยทัศน์ ( Vision)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นองค์กรชั้นนำ ส่งเสริม สนับสนุนและ
บริหำรจัดกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพและวิชำประคองชีพ ตำมมำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำน
ของควำมเป็นไทย

พันธกิจ ( Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรในวัยเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ มีควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพเบื้องต้นตำมควำมถนัดและ
ควำมสนใจของผู้เรียน
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและ
ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ ด้วยระบบบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำล
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ค่านิยมองค์กร
ROI - ET2
Research = วิจัยพัฒนา ใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Organization = ศึกษาองค์กร ศึกษาและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
Information = สะท้อนข้อมูล ใช้ข้อมูลวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Evaluation=เพิ่มพูนประเมินผล วัดและประเมินผล/นาข้อมูลไปใช้
Technology=สู่สากลด้านเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา
2 = Quality and Moral คือ คุณภาพ และคุณธรรม

เป้าประสงค์
1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมวัยและนักเรียนระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมช่วงวัยอย่ำงมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง
ด้วยควำมเสมอภำคอย่ำงมีคุณภำพ
3. ผู้เรียนมีควำมรู้ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ
4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยม
หลัก 12 ประกำร
5. ผู้เรียนมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี กำรสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศมีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
6. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะที่เหมำะสมตำมสมรรถนะสำมำรถ
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกลขับเคลื่อนกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
สู่คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล
8. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบูรณกำรทำงำน เน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมตำมหลักธรรมำภิบำล
ให้บริกำรสถำนศึกษำด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
กำรผลิตและพัฒนำครู
กำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
กำรผลิตพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 5 ICT เพื่อกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร

นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ โดยได้กาหนดนโยบาย 5A&P Model สู่คุณภาพ 5Q เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีรูปแบบการพัฒนา ดังนี้
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A1 = Analysis การวิเคราะห์ข้อมูล
A2 = Awareness การสร้างความตระหนัก
A3 = Action การลงมือปฏิบัติ
A4 = Achievement การประเมินความสาเร็จ
A5 = Accountability การรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น
P = Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของทุกภาคส่วน
สู่คุณภาพ 5Q เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Q1 = Educational Service Area Quality สานักงานเขตคุณภาพ
Q2 = School Quality สถานศึกษาคุณภาพ
Q3 = Classroom Quality ห้องเรียนคุณภาพ
Q4 = Teacher  Persanel Quality ครูและบุคลากรคุณภาพ
Q5= Student Quality ผู้เรียนคุณภาพ
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